
Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

( 
j ILl I 

DE 

LOCALE WETTEN 
DER 

ZUID AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

1849-1885. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

DE 

LOCALE WETTEN 
DER 

ZuiU Afrikaansche Re~uOliek. 
1849-1885. 

BIJEENGEBRAGT MET BREEDVOERIGEN BLADWIJZER 
DOOR 

FRED. JEP PE, 

EN NAAUWKEURIG HERZIEN 
DOOR 

J. G. KOTZE, 
Hoofdregter. 

GEDRUKT EN UITGEGEVEN 

VOOR REKENING V AN HET GOUVERNEMEN'r DER Z. A. REPUBLIEK, 

DOOR 

J. F. CELLIERS. 

PRETORIA, Z. A. REPUBLIEK. 

1887. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

v·o 0 RRE D 11~. 

De ondergeteekenden veroorloven zich eene enkele op
merking bij wijze van antwoord op de vraag: "waarom met 
de locale wetten der Z. A. Republiek van af 1849 een 
aanvang gemaakt in plaats van 1840, toen de Emigranten 
Boeren zich in Natal vestigden, of instede van 1852, toen 
de Repu bliek als onafhankelijk, volgens de Con ventie van 
Zandrivier, werd erkend?" 

Er bestaat een M. S. Boek, bevattende de Besluiten van 
het Volk te Pietermaritzburg, beginnende van 1 April 1840, 
en eindigende 16 J ulij 1 845 ; maar ofschoon verscheidene 
dier Besluiten van gewicht mogen zijn uit een geschiedkundig 
oogpunt, behelzen zij niet eenige algemeene wetgevende voor
zieningen, die heden ten dage kracht van wet hebben in de 
Z. A. Republiek. Die Besluiten hebben meestal betrek
king op plaatselijke aangelegenheden in Natal; b. v. het 
verkoopen van erven, uitgifte van plaatsen, oprigten van 
dorpen, daarstellen van markten en politie, oproepen van 
Commando's, verdeeling van vee en buit, de verhouding der 
Emigranten met de onderscheidene Kafferstammen, het straffen 
van Naturellen-kinderroof, Regulatien voor de haven te Port 
Natal, vaststelling van licentiegelden en dergeljj ke. Het blijkt 
verder dat er in die dagen een Arljnnct-Raad) zitting houdende 
te Potchefstroom, bestond, die verslag van zijne handelingen 
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en besluiten aau den Raad te P. M. Burg moest doen en aan 
laatsgemelden onderworpen was. Er is ook een cop,ie M. S., 

gemerkt No. 124, behelzende Regu,lai'ien, In::;trucfien, lh,ieven 

en andere .Aanteekeningen betrekking heobende op de han
delingen van den Raad te Ohrigstad, beginnende Julij 1845 
en eindigende 7 1\fei 1849. Dit boek is van gelijken inhoud 
als dat van P. M. Burg (1840-45) met uitzondering dat 
geene melding gemaakt wordt van den Ad;j1-tnct-Raad te Pot
chefstroom. Wij hebben dus genoemde Besluiten, enz., niet 
in dit W etboek geplaatst. Van af 23 Mei 1849 echter, kwam 
de Volksraad voor de geheele Republiek bijeen. Op dien 
dag werd te Derde Poort door zes leden van Ohrigstad en 
veertien anderen, door het pu bliek gekozen, besloten om 
"een V ereenigde Bond van de geheele l\Iaatschappij aan deze 
zijde van Vaalri vier" te vormen. Van af dien tijd werden ge
regelde zittingen van den Volksraad gehouden, wiens origineele 
Besluiten, van af Mei 1849 tot 11 Maart 18.56, te vinden 
z~jn in M. S., Boek A, No. 11. In dat boek komen niet 
alleen enkele Besluiten voor die van algemeenen aard zijn, 
maar ook is daar in te vinden het Volksraadsbesluit, waar

door de D1'ie en Dert1:g Art~ikelen, die nog in sommige op
zichten kracht van wet hebben, worden goedgekeurd. Daarom 
is het dat wij met de Besluiten en 'Vetten ;van af 1849 een 
aanvang hebben gemaakt, en niet eerst begonnen zijn met 
de Conventie van Zandrivier. 

Wij eindigen met de hoop uit te spreken dat dit ons 
gezamentlijk vverk aan een zeer dringende behoefte moge vol

doen en de goedkeuring van Regering, Volksraad en Volk 
moge wegdragen. 

PRETORIA, 27 Junij 1887. 

FRED. JEPPE. 

J. G. KOTZE. 
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Lo~ale Wetten Oer z. A. Re~u~lieK. 

1849. 
VELDCORNET-INSTRUCTIEN, 9 APRIL 1849. 

[Vervangen door Instn1c~ie van de Veldcornetten, 1858. 
Zie ook De JnsLructie voor de Veldcornetten, gepubli
ceerd in 1882.] 

DRIE EN DERTIG ARTIKELEN, 
Zijnde Alyemeene Bepalingen en Weiten voor de Te1'egtzittingen. 

DE 33 ARTIKELEN, OPGESTELD T.E POTCHEFSTROOM 
9 APRIL 1844, GOEDGEKEURD TE DERDEPOORT 

23 MEI 1849, ART. 4. 

ALGEMEENE BEPALINGEN EN WETTEN VOOR DE TEREGTZITTINGEN. 

ART. 1. Alle teregtzittingen zullen in het openbaar ge- Teregtzittingen in 
houuen worden. het openbaar. 

2. De toehoorders zullen de teregtzittingen met onge- Pligten van toeboor-
d kt h .t'd b'' t b t l''k t ders gedurende bije e 001, en lJWOnen en voor s een e ame lJ on zag en wonen der zittingen. 
stilzwijgen bewaren. Al wat de President tot handhaving Uitvoering der be
der goede orde beveelt zal stiptelijk ten uitvoer gebragt velen van den Pre
worden. ' si dent der Regtbank. 
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trafbepaling voor 3. Ingeval dat een of meer der personen, gedurende de 
ustverstoring. openbare teregtzitting de stilte storen, en teekens van goed

of afkeuring geven, hetzij bij het verdedigen der partij, 
hetzij bij aanmaning of waarschuwing van den voorzitter, 
of bij het uitspreken van vonnissen en bevelschriften, of op 
welke wij ze ook geraas maken, of bewegingen verwekken ; 
en zij op die waarschuwing van den bode zich niet dadelijk 
stil houden, dan zal bun gelast word en te vertrekken; en 
die zich daartegen verzet, zal terstond· in een huis van bur
ger arrest gezet warden, voor den tijd van 24 uren of lan-

Toehoorders vE>r- ger-naar den aard der zaak. Wanneer de President het 
pligt assistentie te zal noodig achten, zoo zal hij door de toehoorders gead
verleenen. 

sisteerd warden zoodanige ongehoorzame personen in hech-
tonis te brengen. 

\Veigerachtige toe- 4. Indien zoodanige personen weigerachtig zijn om den 
hoorders on~erhevig President te adsisteren · zullen zij in regten kunnen worden 
aan vervolgmg. l d ' vervo g . 
Strafbepaling voor 5. Indien eenig regterlijk persoon of personel), in de 
beleediging van den uitoefening hunner pligten, door beleedigingen of dreigemen
regter. ten zal gehinderd warden door eenig persoon of personen, 

zal de zoodanigen, na behoorlijk onderzoek en getuigenis, 
gestraft warden met eene geldboete of gevangenisstraf-naar 
den aard der zaak; maar de beledigde regter zal in zooda
nig geval niet als regter mogen fungeren. 

Regt van afkeuring 6. Elk lid van den Burgerraad dezer maatschappij kan 
tegen elk lid van zoowel door den beklaagden als beschuldiger als ook door 
den Raad door den ' d 
beklaagden ofander de andere leden van den. Raad kunnen af~ekeur wo:den. 
lid van- den Raad. Geene Bastaarden zullen 1n onze vergadermgen als hd of 
Geen Bastaarden regter mogen zitten. tot het tiende gelid. Ten lste wanneer 
word en toegelaten d b kl d f b h ld' d · bl d h 'f als leden van den e e aag e o esc u 1g e 1n oe verwantsc ap o zwager-
Raad of regters. schap bestaat, tot in den derden graad ingesloten; 2de, indien 
~ronden van. objec- hij persoonlijk belang in de zaak heefi; 3de, indien hij eenige 
tle of afkeurmg. schriftelijke raadslagen in de zaak gegeven heeft; 4de, indien 

hij gedurende het proces geschenken van iemand, die bij de 
zaak belang heeft, ontvangen heeft, of dezelve aan hen be
loofd zijn; 5de, indien de regter, voogd of toeziende voogd, 
redderaar. of vermoedel\jke erfgenaam, of begiftigde van ecn 
der partijen is; 6de, indien er eenige hooge graad van vij
andschap tusschen den regter en den beklaagde of beschul
digde plaats vindt of bestaat; 7 de, indien er tusschen den 
regter en den beklaagde of beschuldigde, sedert den aanleg 
van het proces, of binnen den tijd van zes maanden heb
ben plaats gehad beleedigingen of dreigementen. 

Tijdperk van afkeu- 7. De afkeuring moet mondelings of bij geschrifte wor· 
ring. den voorgedragen, zoodra de teregtzitting hare aanvang 

neemt; maar in den loop des onderzoeks is men daartoe 
niet meer geregtigd. 

Strafbepaling voor 8. Ieder Commandant, onder-Commandant, Veldco~·net 
Commandant _ _of . of assistent Veldcornet, van de gcwapende magt dezer maat
Veldcornet bJJ wel- sehappij, die na wettige oproeping van den Raad of burger-
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lijk gezag zal weigeren de magt die onder zijn bevel staat, gering om zijne ge
in het werk te stellen, zal gestraft worden met geldboeten wapende magt op te 
van 50 tot 100 Rijks. of gevangenis-naar den aard der roepen. 

zaak 1) 
9. Al diegenen die met buitenlandsche Mogendheden, Strafbepaling voor 

of hunne .Gouverneurs· of Ambtenaren aanslagen of ver- het plegen van vij
standhoudingen zullen gevormd hebb~n, ten einde dezelve andschappen en ver-

h 1 .. d h raad. tot et p egen van VIJan se appen. of het ondernemen van 
oorlogen tegen deze Republiek over te halen, of hun de 
middelen daartoe te verschaffen, of pogingen aanwenden 
om verraad te plegen, die zal gestraft worden !net eene 
geluboete van Rijks. 500, en uit onze maatschappij ver
bannen worden; en indien hij wederkeerd, zal hij vogel-
vrij 2) verklaaird worden. 

10. En dl degenen . die zich voor dato dezer hebben Strafbepaling voor 
schuldig gem~akt aan 1ovenstaand artikel, zal indien hij rePds gepleegde vij
een ambtenaa mogt zijn van zijnen post worden ontzet · andschappen ofver

en indien hi' een priva~t persoon is nimmer eene post raad. 

krijgen, 'en in onze maatschappij geen ambt bekleeden. 
11. Al di genen welke kennis dragen van eene zamen- Strafbepaling voor 

spanning of erraad, ofschoon zelfs vrij aan het verraad, d~egenen welke ken
en hetzel ve n ·et binnen den tiJ. d van acht dagen aan het ms dragen van yer-. raad en zulks met 
hoogere gezag bekend maken, zal gestraft worden met eene openbaren. 
geldboete va Rijks. 25, of een burger arrest-naar den 
aard der zaa , en van ontzetting van het regt tot stemming 
voor den tijd van twee jaren. 

12. Wa:r: neer een of meer burgers door middel van Strafbepaling voor 
zamenrotting, dadelijkheden of dreigementen, verhinderd 2.~menrotting, d~de-

11 d . h l"k t 't t ~ hJkheden of dreige-
ZU en wor e hunne maatsc appe IJ e reg en Ul e oe1enen, menten. 
zoo zal ieder der schuldigen gestraft worden met eene geld-
boete van H 'jks. 25, of een burger arrest-naar den aard 
der zaak, e ~ met ontzegging van het regt tot stemming 
voor den tij van twee jaren. 

13. le r ambtenaar of bekleeder van open bare bedie- Str~fb.epaling v~or 
ningen, die in de teregtzittingen tot zijnen post behoorende, falsihte1.tf"' vand, of In, .. d d . gesc n Len oor een 
een valschh >id begaan zal hebben, hetziJ oor v.eran enng ambtenaar. 
van geschri ton, hetzij door onderschrijving van valsche 
personen, h tzij door bij of tusschenschrij vingen te do en 
op registers. of openbare acten, nadat zij opgemaakt en ge-
sloten zijn, · zal gestraft worden met Rijks. 300 boete en 
ontzetting v n zijnen post. 

14. Ied~ doctor, genees of heelmeester, of soortgelijke Strafbepaling voor 
ambtenaar, ie om iemand te bevoordeelen, valsche getuig- he

1
t phasslletre? vahn'f 

• ~ -.1 ' • • va se e ge mgsc r1 -
schrltten gee .. t van z1ekten of ongemakken, gesch1kt om van ten door een doctor, 
den. openbaren dienst bevrijd te worden, zal gestraft worden genees- of heelmees
met eene 'geldboete van Rds. 150, of gevangezitting-naar ter. 

1) Zi<~f art. 11 Wet No. 2, 1883. . . . . 
2) Aangaande Vogelvrijverklaring z1e U1tv Raadsbeslmt 12 Apnl1864 

en 4 Mei-1864, art. 7, goedgekeurd bij V.R.B. 12 Mei 1864, art. 33. 
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Toelating van doe- den aard der zaak. Ieder doctor zal door der Raad goed-
toren. gekeurd worden en certificaten verleenen. 
Raadsleden belet 15. Geen Raadslid zal mogen pleiten dan .,voor zich-
voor anderen te plei- zelven, en ook geen raad geven dan in de open bare zitting, 
ten enz. k h · d · · 1) ' en zoo oo geen se e1 sman ZlJ n. 
Elk persoon mag 16. Elk persoon kan zijne. eigene zaak bep't!!ten; maar 
zijn eigen zaak be- hij heeft ook het regt iemand in zijne plaats t·. c ·:'.alificeren 
pleiten of kan een · ·· 1 t d R tb k t f ·~ ~ ">) agent benoemen. om 1n ZlJne p aa s voor e eg an e unge .• en .... 
Strafbepaling voor 17. Alien die schuldig zijn aan valsche gr .. .uigenis, zal 
het geven. va~ val- dezelfde straf of boete moeten ondergaan aJ ·~ de veroor-
sche getmgems. deelden zouden moeten ondergaan of geled~n. h~hben. 3) 
Strafbepaling voor 18. Alle wie iemand stooten of slagen edt toegeLragt, 
aanranding. zal met boete gestraft worden, naar den aar dcr zaak, van 

Rijks. 5 to Rijks. 100; en alle kosten beta n, al~ hij te 
bed valt, ook zijn verzuimden tijd, pijn e £marten; en 
in, geval van onvermogen zal hij in arrest word !J ~eplaatst. 4) 

Strafbepaling voor '19. Schuldig aan wanbedrijf, van lasterin k(' eerschennis 
wanbedrijf, la.stering aan iemand toegevoegd, hetzij in het beleed gen Yall pri
en eerschenms. t . d' h "d t · d" · 1 t f:i. va en 1n tegenwoor 1g e1 van ge u1gen, 1 ' za ges ra " 

worden met eene geldboete van Rijks. 5 t t ·~:,,ks. 100, 
naar den aard der zaak, ten voordeele van ' bna.s kas. 5) 

Mis?aden onder- 20. Al wie schuldig is aan' moord, vader- a10ord, kinder-
hevJg aan doodstraf. moord en vergiftiging, zal met den dood gest ,raft word en. 
Strafbepaling voor 21. Al wie eenig goed dat hem niet toe -:onit arglistig 
dieverij. wegneemt, maakt zich schuldig aan dieverij, n in .alle ge

vallen van dieverij · zal de Hollandsche Wet tot basis ge
nomen worden. 6) 

Strafbepaling voor 22. Alle verbindtenissen van kwaaddoener~& tegen per
rustverstoorders. sonen en hunne goederen, is een misdaad te§ien openbare 
Uitleg der misdaad. rust; deze misdaad bestaat, wanneer er eenige scheiding of 

beraming onder hun en hunne hoofden plaa. ts vindt, of 
wanneer er eene overeenkomst bestaat om l !:1'en buit te 
deelen wanneer zulks plaats g:rijpt; en zoo d;·~ze misdaad 
van geene andere vergezeld mogt wezen, zoo z-c llen de aan·
leggers daarvan met dwang worden gestraft na~.r bevinding 
der Regters en naar den aard der zaak. 

Strafbepaling voor 23. Al diegenen die na wettelijke oproe:r= ~ing van het 
:0e1~~~~!~~0 ~: op hoogere gezag, ·en zonder gegronde reden, weig1 :rachtig zijr. 

' gaan. commandos of iets daarop betrekking hebbe[Jie te doen, 
zullen voor de eerst.e maal gestraft worden me.~ eene boete 
van R~jks. 20; voor de tweede maal met Rijk .. 30; en ten 
derde maal Rijks. 50, ten voordeele van 's lan .ds kas. 7) 

1) Zie V.R.B. 16 Februarij 1864, art. 19. 
2) Zie art. 1, Wet No. 1, 1874, gewijzigd door Voi •sraadsbesluit, 

14 Junij 1876, art. 216. 
3) Zie V.R.B. 5 Mei 1859, omtr. dubbele hnwelijk. 
4) Zie V.R.B. 5 Dec. 1871, art. 441. 
5) Zie V.R.B. 5 1\Iei 1851, art. 9, en 4-5 December 1t- il, art. 441. 
6) Zie Bijlage No. 1, 1859, tot de Grondwet. 
7) Zie art. 11 Wet No. 2, 1883. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1849] 5 

24. Een ~eder die het regt schendt met brieven te Strafbepaling voor 
open en, zal In eene boete vervallen van Rijks. 50 · 1) het openen van 
maar ingeval er eenige suspicie . van verraad mogt piaats brieven. 
vinden, zoo zullen zoodanige brieven na den eersten Com-
mandant, onder-Commandant ·of Veldcornet verzonden wor-
den, die het regt zal hebben dezelve te openen. In zulke 
gevallen, doch daarin geen nadeel vindende voor de maat-
schappij, zal hij dezelve met den meeste spoed onder het 
adres verzenden. 

25. Elk burger dezer maatschappij zal verpligt zijn Verpligting van elk 
wanneer hij uit de eene wijk verttekt, den Veldcornet daar~ burger zich bij den 
van kennis te geven, en zich daar, waar hij zijn verblijf Veldcornet te mel
neemt, weder te melde~ binnen den tijd van 14 dagen; en den. 
ingeval van nalatigheid, zal hij in eene boete vervallen van 
Rijks. 5, ten voordeele van 's lands kas. 

26. Elk burger die, na vooraf gewaarschuwd te zijn, Verlies van gebou
te na aan iemands eigendom bou wt. of aanleg maakt en die wen of landerijen 
zoo handelt tegen beter weten zal geen aanspraak op ziJ'n onder. zekere om-

' . stand1gheden. 
hand werk kunnen maken; het gesch1l kan door twee ar- Schikking door mid· 
biters [de Commandant en Veldcornet] geschikt worden. del van arbieters 
Maar als het geschil hooger loopt zal het voor Landdrost met appel aan Land-

c . . I d .. ' d b d' h' drost en Landcom-en omm1ssanssen van .. an eriJ en wor en ge ragt, · 1e I er- missie. 
over kunnen beslissen. 2) 

c;.7, Al wie een openbare schending van eerbaarheid Strafbepaling voor 
begaat of beleedigingen of ]astertaal tegen de vrouwelijke 8chend~ng van e~r-

' ' . baarhe1d, beleedi-
sexse begaan zal hebben, waardoor nadeel en 1nbreuk op ging of lastertaal 
het karakter zulker personen door ontstaan kunnen, ~al ge- tegen de vrouwelijke 
straft worden met eene boete van Rds. 50 tot 100, naar sexe. 
den ard der zaak. 3) 

28. Geen persoon of person en zullen het regt hebben Strafbepaling voor 
nabiJ' eenige Naturellen hunne verbliJ'fplaatsen te gaan om hNett onltlnemk~nd van . a ure en In eren. 
kinderen op eene onwettige wijze te ontnemen, zoodamge 
overtreders zullen gestraft worden met eene boete van 
Rds. 500, of gevangenzitting voor zes maanden, en de ont-
nomene kindereri. aan hunne ouders terug gegeven worden. 4) 

29. Dat geene der naturellen zal toegelaten worden Naturellen belet 
nabiJ' eenige dorpsgronden tot benadeeling der dorpelingen, nabij dorpsgronden 

. ' . . d te wonen. 
hunne womngen te nemen, dan met toestemmmg van e 
volle Raad. 

30. Alle jaren zal eene nieuwe electie plaats hebben, Tijd van.electie voor 
ten einde leden · van den V olksraad te kiezen, en alle kies- Volksraadsleden. 

lij sten verzegeld en v.erzoriden worden. 

1) Zie V.R.B., 21 Nov. 1853, art. 18; herroepen door art. 183 der 
Groncl.wet, en vervangen Post Ord. 1869, a.rt. 75, en Post Wet No. 7, 
1873. art. 73. 

2) Zie V.R.B,. 23 Jan. 1850, art. 60. 
3) Zie V.R.B. 5 Mei 1851, art. 9, en V.R.B. 5 Dec. 1871, art. 441. 
4) Zie Proclamatie 24 Maart 1858, en de wet op naturellen-wees• 

kinderen, 16 Maart 1866. (Arts. 423-431 V.R.BB.) 
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Hollandsche wet als 31. In alle gevallen waarin deze wetten tekort mogten 
basis waar deze wet komen zal de Hollandsche wet tot basis verstrekken doch 
te kort komt over- · d "l k t' ' h t eenkomstig de cos- op eene gematig e stiJ vorm en overeen oms 1g van e 
tumen van z. Afrika. costuum van Zuid Afrika en tot nut en wel vaart van de 

maatschappij. 1) 
Onwilligers i.en 32. Iedere Veldcornet zal verpligt zijn alle onwilligers 
Landdrostkantoorte in zijn wijk te bezorgen aan het kantoor van den Land-
worden bezorgd. drost. 2) 
Strafbepa.ling voor 33. In geval van dienstheer en dienstboden zal ieder 
mishandeling van dienstheer het regt hebben eene behoorlijk~J!.lQht onder 
dienstboden. dienstboden le houden. Maar geen mishandeling, indicn 

zulks geschied, zal de dienaar aan wien de mishandeling 
geschiedt is, ontnomen worden en de dienstheer gestraft 
worden naar den aard der zaak. 3) 

Uit last van den volle Raad, 

Potchefst. oom, 
den 9 April 1844. 

Als Voorzitter, 
J. D. VAN COLLER. 
PIETER DIETRICKSEN, 

Lid en Secretaris. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 23 MEI 1849. 

ART. 4. "Voorgelegd aan den Raad de 33 Artikelen, 
welke zijn vervaardigd te Potchefstroom, 9 April 1844, en 
eenparig door den Raad goedgekeurd en ter kennisse van 
het publiek gebragt hebbende, is door het publiek eenpa
riglijk goedgekeurd ;. zoo heeft de Raad gelast dat elk 
beambt persoon het stiptelijk zal moeten uitvoeren en de 
Landdrosten zal verpligt zijn copyen aan ieder Veldcornet· 
en Commandant te zenden." 

REGELEN EN AANvVIJZINGEN VOOR REGTERS-LAND
DROSTEN IN DIT GEMEENEBEST. 

Goedgekeurd door Volksraadsbesluit 19 Sept. 1849, art. 17. 

[Door de Grondwet 1858, de Bijlage Nos. 3 en 4 tot de 
Grondwet en latere wetten veranderd en in onbruik 
geraakt.] 

1) Zie Bijlage No. 1 tot de Grondwet, Sept. 1859, en Gouv. kennis
geving 12 April 1864, art. 7; goedgekeurd bij V.R.B. 12 Mei 1R64, art. 33. 

2) Zie arts. 11 en 13, Wet No. 2, 1883. 
3) Zie Wet .No. 13, 1880. f· 7 7" 

f- !!I ~- 77 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 20 MEI 1850. 

ART. 37. "En is de Ed. Raad er toe overgegaan Belet geschenken 
om een stellig verbod bekend te stellen, dat het niemand, van Kaffers te vor-

d 't d · .. 1 deren zon er Ul zon enng, VriJ za staan om voor hemzel ven, · 
noch voor anderen, geschenken te vorderen van eenige 
Kaffernatie tusschen, of rondom ons. 

"En zij die tegen dit verbod aan toch geschenken van 
Kaffers eischen, zullen, indien dit ontdekt of aangebragt 
wordt, gestraft worden met verbeurd verklaring van alles 
wat die Kaffer of Kaffers afgevorderd is geworden en eene St.rafbepaling. 
boete vari Rds. een honderd en vijftig en alle kosten, en 
bij de herhaling of overtreding dezer wet, zal de boete elke 
maal verdubbeld worden. En zal aan den aanbrenger van 
zulk eene overtreding dezer wet, een dcrde gedeelte van het 
bedrag der boetegelden tot eene belooning uitbetaald moe-
ten word en." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 20 MEI 1850. 

ART. 38. "Maar indien het mogt gebeuren dat eenigen Vrijwillige gesch,en

Kaffer of Kaffers aan iemand een geschenk of geschenken ~e~~ ~~~~~;a~a~;!~ 
vrijwillig of uit dankbaarheid v0or eenen bewezenen wel- nomen. 
daad of andere oorzaaken heeft gegeven, zal hij dit oogen-
blikkelijk aan den Landdrost van het district moeten be-
kend maken en bewijzen dat het een vrijwillig geschenk is, 
dit doende zal het zijn wettig eigendom blijven." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 24 JANUARIJ 1850. 

ART. 41. "Handel onder de Kaffers belet onder boete Handel onder Kaf-

fi . d d' b" d han !ers belet. Strafbe-van Rds. 500 en con scatle van goe eren 1e lJ en -paling. 
delaar worden gevonden." 1) 

1) Zie V.R.B. art. 62, 63, 64, en 65 van 19 Sept., en art. 125 van 21 
November 1853, 
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1851. 
SCHENDING V AN EER EN KARAKTER. 

VOLKSRAADSBESLUIT, .5 MEI 1851. 

Schenden van eer ART. 9. "Omtrent aangaande de schenden van eer en 
en karakter. karakter is het de Hof van Landdrost en Heemraden toe

gestaan boete te be pal en naar den aard der zaak." 1) 

APPRENTICE \VET. 

Lijdenburg 9 Mei 1851. 

BESL UIT genom en door den \¥Ed. V olksraad wegens de 
\Veeskinderen of zoogenaamde A pparentie's, dewelke 
door de Kaffernatien rondom ons ingebracht worden. 2) 

Wettig verkregen ART. 1. En is besloten en vastgesteld dat een iegelijk 
weeskind of wees- zonder uitzondering welke van eenigen Kafferkapitein of 
kinderen van Natu- d .. K .!X'' B · f · h t k " 
rellen moeten bij an eren VnJen auer, OSJesman o van w1en e oo ZIJn 
I .. anddrost of Veld- moge, onverschillig waar dezelve woonachtig iE~, eenig kind, 
cornet aangerueld weeskind of weeskinderen mogt verkrijgen, hetzij ten ge
worden. schenke of op andere wettige of vrijwillige wijzf', zal de-

zelve ten stelligsten verplicht zijn en gehouden worden om 
binnen den tijd van acht dagen na ontvangst of tehuis
komst dadelijk zelven of bij geteekend geschrift den Land
drost of Veldcornet van het district waar hij woonachtig 
of aanwezig is kennis te geven dat hij een of meerder van 
voorgenoemde kinderen heeft gekregen, en zal hij verplicht 
zijn om op te geven van wien hij dezelve ontvangen en 
op welk eene wijze hij dezelven verkregen heeft. Ook zal 
hij den waarschijnlijken ouderdom naar waarheid moeten 

Strafbepaling. opgeven en bij nalatigheid ver beuren eene hoete van Rd. 5 
de eerste maal en vervolgens telkens verdubbeld moeten 
worden, ten behoeve der algemeene kas. 

Onwettig verkregen 2. De Landdrost of Veldcornet zal daarop verplicht 
weeskind of wees- zij n om te onderzoeken of de wij ze waarop zulk een per-

1) Zie artt. 19 en 27 der Drie en Dertig Artikelen; art. 19 der 
Grondwet:. art. 441, V.R.B. 5 Dec. 1871. 

2) Zie bepalingeu vastgesteld door den Volksraad, 16 1\Iaart 1866, 
arts. 423-31 met betrekking tot nuturellen weeskinderen. 
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soon d~t ki~~' weeskind . of die kinderen heeft verkregen, kinderen terug te 
en bev1nd h~J dat het n1et op wettige wij ze in het bezit zenden. 
van den bezitter is gekomen door vrijwillige afstand of ge-
schenk der ouders of voogden of eersten verzorgers van het 
kind of der kinderen, zal hij ten stelligsten zonder verzuim 
verplicht zijn de ouders of voogden van zulk een kind of 
kinderen hetzel ve wed er terug te zenden of te geven met 
vergoeding van den door gezegden ouders of voogde~ ge-
maakte kosten of schade. 

3. Maar wanneer de Landdrost of Veldcornet bevind Indien wettig ver
en overtuigd is dat het op een of andere wijze wettig in k~egen z~l zoodanig 
h t b 't d b 'tt 1 · 1 h'' kmd ofkmderen tot e ez1 van en ez1 er ge wmen IS, za IJ het regt den ouderdom van 
hebben om zulk een kind of kinderen aan den bezitter toe 25 jaren geboekt 
te kennen, en zal daarop verplicht z~jn om zoodanig kind warden on~er ge-
f k · d · d t · 1 · d b d b d d wongen dienstver-0 1n eren 1n een aar oe u1ts u1ten estem oek on ~r pligting. Na afloop 

elkander op en aan te teekenen, en zal de naam van d1t van dien tijd geheel 
kind of kinderen daar vermeld moeten word en benevens vrij van ged wongen 
de vroegere woon.plaats van het kind of der kinderen, ook dienstbaarheid. 

de naam dergene wien dat kind of kinderen afgegeven heeft; 
ook zal de vermoedelijke ouderdom van elk kind vermeld 
moeten worden, en ook de wjjze waarop elk kind of kin-
deren in het wettig bezit van den bezitter gekomen is en 
ook de dagteekening waarop zulk een kind of kinderen op-
geschreven of geboekt zijn geworden, en zal zulk een ge-
boekt kind of (zoogenaamd Apparentie) verplicht zijn als 
dienst.bode te blijven dienen bij den bezitter op welks naam 
het geboekt is tot dat zulk een kind den ouderdom van 
25 jaren zal bereikt hebbeE; en zal alsdan mondig zijnde, 
geheel vrij van alle gedwongen verplichting tot eenigen 
dienstbaarheid ontslagen zijn, en zal voor dit opteekenen ~osten van inboe-
betaald moeten worden de som van Rd. 1. kmg. 

4. En wanneer het mogt gebeuren dat den Landdrost Straf~epalin~indien 
of V eldcornet mogt bevinden dat iemand op eenigen on- het kmd of.kmde:.en 

tt. ·· h · d't k ·· · h t b •t op onwettige WlJZe we 1gen WIJze, oe germg 1 oo ZlJn moge, In e ez1 verkregen zijn. 
van een kind of kinderen ( als voormeld) gekomen is, zal 
hij verplicht zij n met het kind of kinderen te handelen 
volgens Art. 2 van dit besluit voormeld, en zal den schul-
digen bezitter van zulk een kind of kinderen verplicht zijn 
om alien kosten, schadevergoeding enz. volgens Art. 2 ge-
maakt te betalen, en bovendien eene boete moeten betalen 
van ten minst.en Rd. 50 tot hoogstens Rd. 500, naar den 
aard der overtreding en ook naar omstandigheden zal hij 
gestraft worden paar den aard der zaak en zal die boete 
vervallen aan den algemeenen kas. 

5. En zal een ieder bezitter van zoodanige dienstboden Verpligting van. 
of zoogenaamde Apparentie's verplicht en gehouden zijn de- goeded. bethbanddehng . va.n 1ens o en en 
zelve gued te behandelen 1) en zooveel als 1n hun vermogen 

1) Zie Art. 33 der Drie en Dertig Artikelen. Veldcornet InstrucW~n 
van 1858, Art. 42 en V.R.B. 24 Maart 1853, Art. 77. 
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strafbepalin~ in ge- is eenen goeden opvoeding te geven, en wanneer het mogt 
val van mishande- gebeuren dat zij door den heer of bezitter mishandeld wor
ling. den, zal de Landdrost of V eldcornet zulks vernemende, het 

regt hebben en stellig verplicht zijn zulk een schepsel d€'n 
dienstheer of bezitter te ontnemen en zal dezelve geen het 
minste regt hebben om hetzelve terug te eischen of te ont
vangen, en zal bovendien naar den aard der zaak door den 
regter van het district gestraft moeten worden. 

Kind of kinderen 6. En indien het mogt gebeuren dat eenigen Kafferka
van Natur~llen door pitijn, vrijen Kaffer of Boschjesman, enz., soms eenig kind 
~~~ ::~~f!n~e~:z?n- of kinderen mogten zenden aan den Hoogen Regering of 
moeten door d:~ng andere Regeringspersoon van dit land als bewijs van vreden 
L:=tn~drost van het of vriendschap, of onder welke voorwaarden of benaming 
distnct ond~rhot~: ook (geliJ'k dit biJ' den Kaffernatien gebruikelijk is te doen) 
den, en na lotmg blJ . . . ' 
de applicanten be- zullen dezelven oogenbhkkehJk aan den Landdrost van het 
hoorlijk ingeboekt distrikt gezonden moeten worden, welken dezel ven zal moe
worde? overeen- ten onderhouden op kosten der Algemeenen Kas welken 
komstig art. 3· verdeeld zullen moeten worden onder den bewoners' van het 

distrikt en om alle moeijelijkheden welke moge kunnen 
komen te ontstaan onder de bewoners van het distrikt om 
in het bezit van zulk een kind of kinderen te mogen gera
ken, geheel weg te nemen en te verhinderen, zal de Land
drost yerpligt zijn om in het distrikt bekend te stellen het 
getal en geslacht der kinderen welke op bovengemelde wijze 
door hem ontvangen zij n, en zal een ieder die begeerig 
mogt zijn om e~n van zulke kinderen te bekomen, verpligt 
zijn om binnen den tijd van drie dagen na de dagteekening 
der kennisgevimg hun naam bij den Landdrost op te geven 
en za.l den Landdrost drie maanden na het uitvaardigen 
der kennisgeving alle namen der verzoekers om een of meer 
der kinderen te bekomen bij elkander in een bus werpen 
en zal alsdan gelood worden en zal, wanneer iemand bij 
die loting een der kinderen te heurte valt, hetzel ve dadelijk 
door den Landdrost geboekt moeten worden op den naam 
dergenen die het toegekend of te beurte gevallen is, op de
zelfde wijze als in art. 3 van dit beslutt vermeld en voor
geschreven is. 

Ook zal met kinderen die volgens den inhoud van 
artikel 5 den vorigen eigenaar of eigenaren ontnomen zijn, 
evenals in dit artikel voorgeschreven is gehandeld moeten 
worden. 

En zal dengeene die bij voorschreven looting zulk een 
kind te beurt gevallen is, verplicht zijn om de onkosten 
aan zulk een kind in dien tusschentijd besteed te vpldoen 
aan den algemeenen kas. 

Bij overlijden van 7.. En wanneer zoodanige dienstboden of kinderen door 
meester of meester- sterfgevallen zonder beer of vrouw mochten geraken, of ook 
esse hebben erfge- dat iemand door armoede of eenigen anderen oorzaken zulk 
namen het regt zoo- . . . . 
danig kind of kin- een d1enstbode of kind genoodzaakt IS of wordt van ziCh 
deren aan anderen te verwijderen, zullen de erfgenamen van den overledene 
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of zulk een bezitt~r van het kind of dienstboden het regt over te maken tegen 
hebben om zulks aan iemand anders over te geven, maar betaling van niet 
zal zij beiden geen regt hebben om v0or de overgave van meder dan 1~dt~· 30• 

d. . on er verp tg mg 
zulk een tenstbode meerder te mogen 81Schen of te betalen van nieuwe inboe-
dan de som van Rd. 30, en zal zulk een kind of dienstbode king. 
dadelijk weder, bij den Landdrost of Veldcornet op de naam 
dergene die het overgenomen heeft ingeboekt of aangetee-
kend moeten worden onder dezelfde voorwaarden en be-
taling der kosten als in artikel 3 hier voormeld is. 

8. En wordt bij dezen ten strengste verboden dat Strafbepaling voor 
niemand wie het ook zijn moae het reo-t zal hebben om het vervoer van in-

lk b 1 t k . d b 't bl d b geboekte kinderen zu e ge oe r e In eren m ens an s te vervoeren, maar van Naturellen bui-
zullen dezel ven binnen onzen lij n of limiet moeten blij ven, tenland£. 
en zullen zij die dezen wet overtreedt of behulpzaam zijn 
dat dezel ve overtreden wordt, zonder verschooning gestraft 
moeten worden met het laten betalen eener geldboete van 
minstens Rd. 500 of hooger naar den aard der zaak. 1) 

N amens den WEd. V olksraad, 

W. H. JACOBSEN, 
President. 

H. 'r. BUHRMANN, 
Secretaris. 

[De bepalingen van deze Wet zijn gedeeltelijk ge
wijzigd door Artt. 19, 40-45, 54, 56-58 van Veldcornet 
Instructien van 1858, (vervangen door Wet No. 2, 1885) 
en door de bepalingen van Wet No. 13, 1880, reguleerende 
de regten en pligten van meesters, dienstboden en apprentices]. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 5 MEI 1851. 

ART. 15. "Een memorie van den beer H. T. Biihrmann Regt op twee plaat
voorgekomen van wegens de tweede plaatsregt-aanteekening sen. 
een inligten te mogen hebben: de Raad is er toe overge-
gaan om hun aan Raadsbesluit te houden van den 21sten 
April 1848, dat alle die op dien tijd hier is en woonachtig 
was blij ven vasthouden alleen het regt van twee plaatsen 
zal hebben; en dat alien die na den 21 April 1848 2) 
aan deze zijde der Olifantsrivier zijn komen wonen 

1) Zie Veldcornet Instructii:\n van 1858, Art. 54. 
2) (COPIE]. 

VOLKSRAADBESLUIT, OHRIGSTAD 21 APIL 1848. 

ART. 1. Dat vooreerst de gronden opengezet wordt voor alle personen 
boven de 18 jaren die tot hiertoe geen plaatsen hebb~n, echter zal. wan
beer een jongeling en huishoudend man te zamen voor een plaats 1s, de 
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slechts een regt om eene plaats te nemen zal toegekend 
word en." 1) 

1852. 
ZANDRIVIER CONVENTIE. 

MINUTE VAN EENE BIJEENKOMST GEHOUDEN OP DE PLAATS 
VAN DEN HEER P. A. VENTER, ZANDRIVIER, OP VRIJDAG, 
DEN 16DEN DAG VAN JANUARIJ 1852, 

Tusschen Rarer Majesteits Commissarissen, Major \V. S. 
Hogge, en den W elEd. heer C. M. Owen, aangesteld ter 
schikking van de affaire op de 0. en N. 0. grenzen van de 
Kaap de Goede Hoop, ter eener, en de volgende afgevaar
digden der Emigranten-boeren, wonende ten N. van Vaal
rivier, ter andere zijde: 

A. W. J. Pretorius, Commandant-Generaal, 
H. S. Lombaard, Landdrost, 
H. F. Joubert, Commandant-Generaal, 
G. J. Krieger, Commandant, 
J. N. Grobler, Raadslid, 
P. E. Scholtz, 
J. G. Woln:iarans, Ouderling, 
J. M. Lehman, 
J. D. van Aswegen, Veldcornet, 
F. J. Botes, 
J. P. Furstenberg, 
P. P. Pretorius, 
N. J. S. Boshof, 
J. H. Grobler, 
P. Scholtz, 
J. C. Klopper en 
J. H. Visage. 

" 
" 
" 
" 

huishoudende man de voorkeur hebben. Alle huishoudende menschen 
die plaatsen hebben verder dan 4 uren te paard van het dorp en nader 
wonen willen, vrijheid hebben hunne verre plaatsen te laten vervallen 
en binnen de 4 uren plaatsen nemen kunnen gelijk met de bovenstaande, 
mits zij op de dorp wonen of de genomen plaatsen bewonen, dat verder 
aan ieder nader zal bepaald worden wanneer de regt voor een tweede 
plaats zal opengezet worden die dat van nu alhier blijft bewonen. Dat 
de aanteekening zal plaats vinden van den 5den tot den laatsten dag 
van Mei. Op den 1 Junij wordt verdere plaatsen opengezet ter aantee
kening voor jongelingen van 16 jaren en meer. 

1) Zie V.R.B. 23 September 1853, Art. 70. 
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ART. 1. H. Majesteits Assistent-Commissarissen waar- Waarborg van on
borgen ten volle ·van de zijde van het Britsche Gouverne- belemmerd eigen
ment aan de Emigranten-boeren ten N. van de Vaalrivier bestuuvr te

1
n. n.oorden 

h h . . . 'van aa nv1er en 
et regt om unne e~gene a:ffaue te best1eren, en hun lieden geene bemoeijenis 

te regeren volgens hare eigene wetten, zonder bemoeijenis wederzijdsch. 
hoe ook genaamd van het Britsche Gouvernement en dat 
geene overschrijding ten noorden van de Vaalrivier zal ge-
daan worden door gemeld Gou vernement, met de verdere 
verzekering, dat het de vurig111te begeerte van het Britsche 
Gouvernement is om vrede, vrijen handel en vriendelijke 
verstandhouding met de Emigranten-boeren, bewonende of 
die nog bewonen zullen deze landstreek, voort te zetten; en 
wordt verder verstaan, dat dit stelsel van geene bemoeijenis 
is wederzij dsch. 

2. Zoo er eenig misverstand zoude plaats vinden metEenige kwestie be
betrekking tot de meening van de woorden V aalri vier deze treffende de grenslijn 
k t . d l' · d 't d V 1' · . van Vaalrivier door wes 1e, zoover e 1n1e van e spru1 en van e aa n VIer commissarisssn we-
betreft, zal beslist worden door Commissarissen wederzijds derzijdsch gekozen 
gekozen. te worden beslist. 

3. Dat H. Majesteits Commissarissen hiermede ontkennen Ontkenning door 
alle Bondgenootschappen hoe ook genaamd ten noorden H. M. van alle bond-

d V l . . t ' kl d . .. ' genootschappen. van e aa r1v1er, me ge eur e nahen. 
4. Wordt hiermede verstaan dat geene slavernij is, ofGeen slavernij ten 

zal worden geprotecteerd of toegelaten in de landstreek ten n.o?rden van Vaal-
d d V 1 . . d d E . b nv1er toegelaten. noor en van e aa riVIer oor e m1granten- oeren. 
5. Wederzijdsche vrijheid en gemak zal verschaft worden Wederzijdsche vrije 

aan handelaars en reizigers weersziJ' de van de Vaalri vier · handel. Bepalingen 
' . ' betreftende vervoer 

en wordt verder verstaan, dat 1edere wagen bevattende am-van ammunitie en 
munitie en vuurwapenen, komende van de Zuid van de vuurwapenen. 
Vaalrivier, zal een certificaat moeten produceren geteekend 
door een Britschen Magistraat, of eenig ander ambtenaar, 
als daartoe geautoriseerd zulks te doen, van de hoeveelheid 
ammunitie en vuurwapenen in zijn bezit, bij den eersten 
Magistraat N. van de Vaalrivier, die ageren zal volgens 
bestaande landswetten. 

6. Wordt verder vastgesteld dat geene objectie zal ge- Vrije aankoop van 
maakt worden door eenige Britsche autoriteit aan eenige a~munitie in e~ni12e 

d E . b . h t k 't' . Bntsche Kolome m van e m1granten- oeren In e oopen van ammun1 1e In Zuid-Afrika. Am-
eenige van de Britsche Kolonien in Zuid Afrika; en wordt munitiehandel met 
wederzijds verstaan dat de handel in ammunitie met de Nat~;ellen belet we
gekleurden ten strengste verboden is, zoowel door het Britsche derziJdsch. 
Gou vernement als door de Emigranten, ten noorden en ten 
zuiden van Vaalrivier. 1) 

7. Verder wordt vastgesteld, dat zooveel mogelijk is, Wed~rzijdsche u~t
alle kriminele of andere schuldige person en, die de wet ldevde_nng van meins-

1 b 'd "d d V l . . l a 1gers en op -zullen ontv ugten van e1 e Z1J en van e aa nVIer, zu ·zeUen van Regtban-
len door beide partijen moeten worden uitgeleverd, indienken. 
zulks vereischt mogt worden, en dat de Britsche regtban-

1) Zie V.R.B. 16 Junij 1852, art. 26. 
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ken, zoowel als die van de Emigranten-boeren zullen weder
zijds open zijn voor alle wettige processen, en dat alle dag
vaardingen voor getuigen wederzij ds gezonden, zullen be
krachtigd warden door de respectieve Magistrafen, om zulke 
getuigen te do en compareren, waar zij vereischt warden. 1) 

Bepalingen betref- 8. En is verder vastgesteld dat Huwelijkscertificaten 
fende erfportien .. op verschaft door zoodanige beambten als daartoe bevoegd zijn 
grond van huwehJkS a' d ' '' 
certifikaten weder- zullen voldoende beschouwd wor en om e klnderen mt 
zijdsch verleend. zoodanige hu welijken te geregtigen, hunne erfportien te kun-

nen ontvangen in eenige Britsche kolonie of bezittingen in 
Zuid-Afrika. 

Regt van beschik- 9. En wordt verder vastgesteld, dat ieder persoon, nu 
king aan gron~e~ge- in het bezit van landgoed, wonende in het Britsche grond
~~[;~1~~:~rh~I~m?'~ gebied, zal het vrije regt en de magt hebben, hetzelve te 
neele of and~~~

1 

verkoopen, en ongemolesteerd over de Vaalri vier te vertrek
schuldenaars. ken, en over en weder; en wordt verder verstaan, dat deze 

overeenkomst geene kriminele of eenige schuldenaars bevat, 
tenzij zijlieden ten volle zullen voldaan hebben aan hunne 
wettige schulden. 

Aldus gedaan en geteekend op den 17 den dag van 
Januarij 1852. 

(Geteekend) A. W. J. PRETORIUs, Comm.-Gen. 
H. S. LoMBAARD, Landdrost. 
W. J. JouBERT, Comm.-Gen. 
G. J. KRIEGER, Commandant. 
J. N. GRoBLER. Raadslid. 
P. C. ScHoLTZ. 
P. G. WoLMARANs, Ouderling. 
J. D. vAN AswEGEN, Veldcornet. 
J. c. KLOPPER. 
N. J. S. BosHoF, Veldcornet. 
J. M. LEHMAN. 
P. J. BoTES. 
P. P. PRETORIUs, Veldcornet. 
P. SCHUTTE. 
J. H. GROBLER. 
J. P. FuRSTENBERG, Veldcornet, 

en 
\V. S. HoGGE, en 
c. M. OWEN, 

Assisten t-Commissarissen. 

Goedgekeurd door den Volksraad te Rustenburg, 18 Maart 
1852, art. 10. 

1) Zie uitleg van dit artikel V.R.B. 12 Julij 1852, art. 1, en de Uit
levedngsw:tten No. 5! 18~1; No. 1, 1873; No. 7, 1880; No. 2, 1881; art. 29 
der Pretoru~ Convent1e, 1881, en art. 16 der I ... ondensch€ Conventie, 1884. 
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ZOUTPANNEN. 

VOLKSRAADSBESLUI'r, RUSTENBURG, 20 MAART 1852. 

ART. 41. "Niemand zal geregtigd zijn om in de on- yitspannPn bij de 
middelijke nabijheid der Zoutpannen te overnachten of vee Sztoutfpbanne

1
.0 belet. 

t d 'd d ld ra epa llJg. e oen wm en, on er verbeurte van eene boete, bepaa 
door eene competente geregtshof, van Rds. 10 tot Rds. 25, 
da den aard der zaak." 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 15 JUNIJ 1852. 

ART. 57. "De respectieve Landdrosten van alle dis- Bepalingen betref
tricten worden ten· stelligste gelast om naauwkeurig toe te ~ende huwel~jken v. 
· d t h }''k 1 d 1 kk · JOngman of JOnge-Zlen a geene uwe IJ en za wor en vo tro en van JOng- dochter weduwnaar 

man of jonge dochter zonder behoorlijke consenten van of wed~ we. 
hunne ouders of voogden en voorts geen weduwenaar of 
weduwe, van waar ze ook mogen komen of wonen, zonder 
behoorlijk te vertoonen eene acte van kinderbewijs te hebben 
gedaan van zoodanige autoriteiten als zij verlaten heeft; 
ook de zoodanige welke mogen voorgeven uit binnenlan-
den of van elders komende voorgevende gesepareerd te 
zij n, moeten zoowel vertoonen zoodanige acte van se para tie 
als door de bestaande autoriteiten zal worden goedgekeurd. 
Eedog, wanneer het zal komen te blijken dat· eenige per-
sonen hierin falsiteit zal hebben gebruikt om zijn huwelijk 
voltooid te krijgen, zal vervallen in eene boete van niet 
minder dan een honderd ponden sterling, dan wel banisse-
ment of transportatie naar den aard der zaken en plaatse-
lijke omstandigheden. En wanneer het zal blijken dat 
eenig Landdrost hierin zal vertragen zijn pligt niet behoor-
lijk zal hebben betracht, zal vervallen in eene boete voor 
de eerste maal van Rijks. een honderd, en voor de vol-
gende reizen verdubbeld, doch alle uitlanders die alhier zal 
wenschen hun in den huwelijken staat te begeven, moet 
opgeven of hij jongman of weduwenaar is, en wanneer het 
zal blijken hierin falsiteit zal hebben gepleegd, zal onder-
hevig zijn aan bovengemelde boeten." 2) 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 15 JUNIJ 1852. 3) 

ART. 65. "Een memorie voorgekomen van den heer A. 
A. Smit, Landdrost. De vraag van den Landdrost om een 

1) Zie a.rt. 54 van 18 Junij 1853. 
2} Zie nu de Huwelijks Ordonantie, No. 3, 1871. 
3) Zia aangaande dit en volgende besluiten de V.R.BB. 1853, art. 

45 en volgende; zie ook Grondwet art. 184, en de Weeswet, No. 12, 
1870. 
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Benoeming van beter of standhoudende regel te mogen hebben met de boe-

d
weasdme.es.ters -yoor dels van weezen en weduwen; de Raad heeft besloten om 

e a m1mstratie van · · l b d W lEd h A S "t L boedels. proviswnee te enoemen e e eer . m1 , and-
drost en den WelEd. heer F. H. Lombaard, als Weesmees-
ters, om voor alle Boedels die reeds uitgestorven zijn of nog 
mogen voorkomen, van nu aan dadelijk onderzoek te doen 
hoedanig dezel ve gesteld zij of behartigd is geworden en 
dezelve uitgestorven boedels dadelijk onder hunne admini
stratie te nemen zonder uitstel en naar hun beste oordeel 
te zien hoedanig zijlieden kunnen handelen met de gelden 
die verdeeld zijn geworden, of dezelve aan de naastbestaan
de te laten onder securiteit of onder zichzelven te houden 
tot nader bepaling. ,, 

VOLKSRAADSBESLUIT, 15 JUNIJ 1852. 

Bepalingen betref- ART. 66. "En alle boedels die van nu af aan mogten 
fen de boedels met of voorkomen hetzij per testament dan wel zonder testament 
zonder testament d l ' d . . b d ' · e angstleven en In eemg oe el van sterfgevallen zal ver-

pligt zijn binnen den tijd van zes weken aan de Wees
meesteren de opgaaf van de aangelegenheid des boedels per 
inventaris, door den Veldcornet en getuigen opgenomen, 
inleveren, die met de zoodanige zal handelen als boven
vermeld; doch de Edele Weesmeester zal naauwkeurig 
gadeslaan of de gedane taxaties naar evenredigheid en naar 
gemoede gedaan zijn, doch de zoodanige boedels die geheel 
onder hunne administratie vervalt, te weten de zoodanige 
daar sterfgevallen zijn zonder testament voor de het admini
stratie van denzelve, zal vervallen van elk honderd Rijks. 
5 percent, waarvan aan des landskas zal vallen Rks. 1 van 
elk 100 en de overige van voor hunne administratie." 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 15 JUNIJ 1852. 

Belooning van exe- ART. 67. "Doch de Weesmeesters zal van alle boedels 
cuteuren in boedels. door Executeuren of daartoe aangestelde redderaars, zal de 

W eesmeesteren nemen tot salaris voor hun werk, als voor 
copijen te houden van taxaties en van boedelrekeningen tot 
bewijs ten alle tijden bij navraag van erfgenamen of andere 
navraag van elk boedel onder de 1000 Rds. zal niet meer 
mag genomen worden als Rds. 5, daarboven tot 5000 Rds. 
10 Rds., van 5,000 tot 10,000, 15 Rds. van elk Rd. 2 
Schellingen zal in de kas gestort worden van de genomene 
salaris." 2) 

1) Vervangen door de bepalingen van Afdeeling II en Ill van Wees~ 
wet No. 12, 1870. 

2) Vervangen door art, 20 der Weeswet, No. 12, 1870. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 20 NOVEMBER 1852. 

AR'.r. 12. "Is besloten, dat al degenen die zich met uit- Bepalingen betref. 
gestorven boedels ingelaten hebt zal verpligt zijn binnen f~nde degen~n die 
den tijd van een maand behoorlijk verslag aan die autho- zwh bmedt 1mthgebsbtor-
. 't d h" d l ven oe e s e en ntm , aar IJ on er sorteert za moeten doen bij moed- ingelaten. 

willige weigering of nalatigheid zal verbeuren eene geld-
boete van I-Ujks. 50 tot een honderd rijksdaalders, naar den 
aard der zaak, of stelle goede securiteit ten genoege van 
den Landdrost; ook zal de Landdrost verpligt gehouden 
zijn verslag te doen van alle boedels die in zijn handen 
leggende zijn, hetzij voldaan of onvoldaan voor de eerst-
komende zitting." l) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 15 .JUNI.J 1852. 

ART. 69. "Aangaande de Vendu-afslager, de \Vees-Benoeming vau 
meesters zal verpligt wezen voor hun een Vendu-afslager vendna.fslagers in 

h k . 11 boedels · en vendu-naar un genoegen te 1ezen of aan te ste en onder ge- regten. ' 
noegzame securiteit zonder licentie, doch zal van zijn salaris 
aan des landskas van elk honderd Rds. 12 schellingen af-
hetalen en drie Rds. en vier schellingen voor hem zelve." 2) 

VOLKS~AADSBESLUIT, 15 JUNIJ 18l52. 

AR'r. 70. "Is verder bepaald, dat niemand wie hij zij Licentie voor het 
moge, geen vendutie zal mogen houden zonder een licentie hou.den van ven
nit te- nemen, welk licentie zal kosten Rds. 40 voor een duttes. 
geheel jaar, en zal niet meer mogen nemen voor zijn salaris 
van elk honderd Rds. clan 5 Rds., van welk l5 Rds. hij 
aan des landskas zal moeten betalen Rds. een van elk 
honderd, en hij zal moeten securiteit stellen voor derzelver 
betaling aan 's landskas en zal gehouden zijn, bij afloop 
der vendutie, binnen den tijd van drie weken zijn vendurol 
te vertoonen bij den Landdrost, doch wanneer vereischt 
wordt dezelve clan met eeden te bevestigen. Deze wet zal 
standgrijpen van deze zitting af." 3) 

1) Vervangen door de bepalingen van Wet No. 12, 1870. 
2) Vervangen door art. 192 der Grondwet en latere bepalingen. 
3) Zie Ordonnantie No. 2, 1871, omtrent Licentien, enz., ?. 5 en Wet 

No. 17, 1880. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 15 JUNIJ 18.52. 

Vrijwillige overgave ART. 71. "Is besloten dat onder onze maatschappij niet 
van boedels als in- zal toegelaten worden iemand ziJ'n boedel insolvent op te 
solvent belet. " 

geven, maar naar den aard der zake J. gehandeld worden 
zal." 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 1.5 JUNIJ 1852. 

Heerenregten door ART. 72. 2) "Is besloten dat bij alle verkoopingen van 
den kooper te wor- plnatsen de Heerenregten zal moeten betaald worden van 
den betaald. heden af voor de geheele koopschat van elke honderd Rijdsd. 

12 Schellingen van de zijde des koopers, tot instandhouding 
on7:es Staats; doch de verkooper zal instaan voor het afle
veren van Transport met derzel ver kosten het Transport 
zal moeten betaald worden zes Rijksd . .5 Sch. 2 Stuivers; 
doch de verzoeker van elke plaats zal de grondbrieven moe
ten lossen op zij n naam en van een op den and ere moeten 
worden overgemaakt, voor de grondbrief moet betaald wor
den Rijksd. .5 door den verzoeker, de grondbrief zal ver
leend worden naar de eerstkomende zitting, als wanneer de 
Landdrosten een generale oproeping zal moeten doen." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 1.5 JUNIJ 1852. 

Tijdperk van beta- ART. 73. "Besloten dat bij verkooping van plaatsen de 
ling van Heeren- kooper binnen den tijd van zes maanden de Heerenregten 
regten. l b 1 h t d' "d l za moeten eta en en wanneer e over 1en tiJ gaat za 

het dubbeld moeten betaald worden." 3) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 15 JUNIJ 18.52. 

Bepalingen betref- ART. 76. "Verder is besloten, dat bij alle verkoopingon 
fende Heer.enregten van erven zal desgelijk de kooper des Heerenregten moeten 
en Grondbrleven °P bet·vdcl worden bliJ'kens artikel 72 volgens Raadsbesluit 15 erven. ' ' c c • 

Junij 1852, en voorts zal de verkooper transport geven en 
dezel ve betalen Rds. 3, doch een ieder zal de gronclbrieven 
van hunne moeten lossen, waarvoor hij zal betalen Rds. 3. 

1) Vervangen en teruggeroepen door de Insolvente Wet No. 21, 
1880 * 2. 

2) Zie aangaande het betalen van Heerenregten art. 191 Grondwet 
enz. Wet No. 11, 1880 en No. 7, 1883. 

3) Zie bepalingen van Wet No. 11, 1880, vervangen door Wet No. 7, 1883. 
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Zulks zal verkrijgbaar wezen naar de eerste Raadszitiing, 
bUjkens Artikel 72 dezes besluit." 1) 

VOLKSRA~DSBESLUIT, 15 JUNIJ 1852. 

ART. 7 4. "Is besloten, dat niemand hoegenaamd eenige Bedrag en bepa· 
sterke drank in de dorpen mogt verkoopen mnder -licentie, lingen. hetr~ffe1_1de 
d 1. t' 1 t ] Rd 200 . b'. drankhcent1en m de e wen 1e za moe en wsten s. voor een Jaar lJ dorpen. 
kleine maat, bij overtreding hiervan zal hij in eene boete 
vervallen van 50 Rds. voor de eerste reis en bij verdere 
overtreding zal het verdubbeld worden. Zonder licentie zal 
niemand minder of kleinder maat kunnen verkoopen, dan 
zestien fiesschen, en bij overtreding hiervan zal hij verval-
len in eene boete van Rds. 50 voor de eerste reis 'en ver
dubbeld bij elke overtreding, doch op de markt zal alleen 
geld betaald worden. 

"Doch diegenen die dranken in voerd om buiten de Buiten de dorpen. 
dorpen te handelen, zal eene licentie moeten uitnemen 
waarvoor hij betalen zal Rds. 5 voor elk halfaam." 2) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 15 JUNIJ 1852. 

ART. 75. "Wel te verstaan dat dit artikel niet vervatverkoop van drank 
eenig inwoner van onze maatschappij of die zulks op hunne op pla~~sen gewon
plaatsen winnen, zullen vrij buiten de dorpen kunnen nen vriJ. 
handelen." 3) 

VOLKSRAADSBESLUI'l\ POTCHEFSTROOM, 
16 JUNIJ 1852. 

ART 38. "Alle personen als dokters gepermitteerd vrij Geneeskundige of 
to praktiseeren en alle medicamenten vrij te verkoopen." 4) Medirale Dep. 

[Een Concept-\Vet "om te voorzien in de toelating van 
behoorlijk bevoegde personen om te practiseren als Genees-, 
Heel- en Verloskundigen, Apothekers, Chemisten en Droog
isten en de betere regeling van den verkoop van drooge
rijen en medicijnen" werd in de zitting van 6 Sept. 1884 
aangenomen: maar bij V.R.B. van 8 Sept. 1884, art. 421, 
met 25 tegen 14 stemmen in haar geheel verworpen]. 

1) Zie bepalingen van art. 191 der Grondwet en later<il wetten No. 11, 
1880 en No. 7. 1883. 

2) Zie nu Wet No. 1, 1881. 
3) Vervangen door Art. 50 van Wet No. 1, 1881. 
4) Zie nu Wet No. 8, 1881 
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1853. 
VOLKSRAADSBESLUIT, 20 MAAR'l' 1R53. 

Betreffencle h~t pas- AR'r. M5. "Voorgekomen het verslag van den fungerend 
Reeren van kmJer- Landrost H. S. Stroh, is goed bevonclen en vercler is door 
bewijs. 

Zijn Eel. inventarissen voor de Edele Rand gelegd, waarin 
de huwelijk voltrokken z~jn en geen borgen vinden voor de 
mindm:jarige kinderen, zoo heeft de Edele Raad besloten 
om de Landdrosten van elk district naauwkeurig te laten 
onderzoeken indien het mogt gebeuren dat er boedels mogten 
hevonden wcrden waarin de huwelijk zijn voltrokken en 
geen securiteit gesteld is voor de onmondige kinderen, zoo 
wordt de Landdrost gelast deze personen zonder on.Jer
scheid te behandelen, man zoowel als vrouwspersonen, en 
dadelijk aan to schrij ven om securiteit te stollen voor de 
kin<lerportie die in bun bezit gebleven is." 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 20 MAART 1853. 

Boedels. AR'r. 4G. "Zoo heeft. de Edele Raad besloten dat de 
Strafbepaling voor LanddroP.t door welke zooclanig pligt verzuim wierd om 
nalatige ambtenaren lk - cl d cl cl 1 · · d 

Bepalingen betref
fende testamenten 
in boedels. 

zu s te oen oor e Raa a s borg met ZlJ ne goe eren 
te nomen tot dat zulke danige boedels behoorlijk zal voor
zien wezen met goede securiteit volgens art. 4.5 van <lit 
besluit, zoo wordt de Landdrosten gelast om bij de eerst
komende zitting verslag te doen van zulke zaken die in 
deze twee artikels betrokken zijn. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 24 MAART 1853. 

Art. 85. Alle boedels die voorzien is met testamenten 
zal verpligt en gehouden zijn overeenkomstig het testament 
te handelen, en de langstlevende zal verpligt zijn hunne 
testamenten te vertoonen bij de Weesmeester, daartoe aan
gesteld in de tijd van 6 weken om alle testamenten te 
regi~trcren, waarvoor betaald zal moetsn worden 1 rijksd. 
5 sch. en 2 stuivers, de zwarigheden van het publiek in 
Artikel G6 van Raadsbesluit van dato J unij 1852 zal van 
geene kracht zijn, maar er is een ander artikel bij geplaatst met 
veranclering als tot publieke genoegen zal strekken, ook zal 
er m('t de eerste zitting van de E. Volksraad een duidelijker 
en VPrstaanbare bepaling gemaakt worden omtrent de \Vees-

1) Betreffende dit en volgencle besluiten aangaande weesboedels zie 
Weeswet No. 12, 1870. 
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meesters en vereffenen van Boedels, voorts zal een ieder 
Landdrost verpligt zij n in de werkzaamheid von \Vees
meester moeten voortgaan tot de eerstkomende zitting van 
D. E. Raad, om alsdan behoorlijke verantwoording te doen 
van hunne gedane verrigting." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 24 MAART 1853. 

ART. 77. "De E. Raad Je noodzakelijkheid ingezien Strafbepaling voor 
hebbende dat het allernadeeligst is dat er onder onze Repu- mishandeling van 

bl. k · h d l' 1 d dt kl d 1. dienstboden. 1e m1s an e mg gep eeg wor aan ge eur e c Ienst-
bodens. Zoo wordt een ieder zonder onderscheid bij deze 
ten stelligste verboden geen dienstbode als een bandiet in 
ijzer of boe~jen te slaan, als alleen hij gevangenneming en 
transportatie naar een der gevangenissen. Het zal alleen 
de bevoegde geregtshof vrijstaan zoodanige strat uit te oefenen 
en die hem hicraan schuldig maakt zal onderhevig zijn 
aan eene boete van 25 Rijks. voor de eerste maal en ver
volgens verdubbeld; voorts wordt een ieder Veldcornct ten 
stelligste gelast een waakzaam oog te houden dat geene 
mishandeling gepleegd wordt hoe ook genaamd met over
eenkomst van deze artikel, en indien de Veldcornet nalatig 
is, zal h~j onderhevig zijn aan eene bocte van 5 Rijks. en 
vervolgens verdubheld." 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 13 JUNI.J 1853. 

ART. 54. "En warden uitgesloten tot verkoop alle groote Alle groote hout
houtbosschen, waar bruikbaar timmerhout in staat, dat zal bosschen en .. zOl:t-

.. bl" · d t 1 tt 2) k pannen als VriJ mt-
Vflj IJVen voor een 1e er .en a gemeenen nu e, en oo gesloten. 
worden uitgesloten alle zoutpannen, welke worden vrij ge-
laten ·tot publieke eindens." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 18 JUNIJ 1853. 

AnT. 66. "Besloten dat de oude Hollandsche maten, Oude Hollar~dsche 
gewichten en ellen van heden af zullen gebruikt worden. ~ate~ er~kgewiChten 
De el gerekend tegen 27 duim Rijnl., en zal de voetmaat m ge rm · 

Rijnlandsche maat zijn." 2) 

1) Zie art. 42 van Veldcornet Inskuctien van 1858. ook bepalingen 
van Wet No. 13, 1880. 

2) Zie V.R.B, 14 Oct. 1857, art. 36. Wet No, 8, 1870 en Wet No, 16, l880, 
3) Vt~rvu.ngen door Wet No. :?2 tS74. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, RUSTENBURG, 13 AUG. 1853. 

Schieten binnen het AR'r. 5G. "Schieten binnen het dorp Rustenburg van 
~~[~. Rustenburg zonsondergang tot zonsopgang, en op kerkdagen, zonder per

missie van Ln.nddrost, belet. Boete 5 Rijksd. en in het ver
volg belet.'' 1) 

INSTRUCTIE VOOR DEN vV ATERFISCAAL TE 
KLERKSDORP .. 

[V ervangen door de \Vaterregulatien voor de plaatsen aan 
Schoonspruit, en Instructien voor den Waterfiscaal te 
Klerksdorp, 28 October 1859, gepubliceerd in Staats
courant 12 April 1861.] 

VOLKSRAADSBESLUIT, 9 AUGUSTUS 1853. 

Strafbepaling voor ART. 21. "Personen die zich schuldig maken aan las
lastering tegen de terlijke uitdrukkingen tegen onze Christelijke Kerk, zullen 
Chr. Kerk. worden aangeklaagd bij den Regter. 2) Boete 500 Rijksd. 

voor het eerste maal, tweede overtuiging land verwijzen en 
hij terugkomst van den verweisde in dit land voor ·vogelvrij 
erkend." 3) 

VOLKSRAADSBESLUIT, RUSTENBURG, 10 AUG. 1853. 

Kerkeraadsleden en AnT. 33. "Op verzoek van de Kerkraad om vrij te 
Predikant vrij van zijn van alle landsdiensten en daarmede gepaard gaande 
landdienst. onkosten, besluit de Raad dit Yerzoek toe te staan, maar 

alle- diensten en daarmede gepaarde onkosten voor de ,Kerk, 
zal de Eerw. Kerkraad zelve dragen. Dit besluit is geldig 
zoo lang als de leden in de Kerkraad zitten, maar bij af
treden staat dat lid weder onder landsdiensten. De Leeraar 
v~m zelf is van alles uitgesloten, n.l. landsdiensten en d::tar
mede gcpaarcle onkosten, en ook in Kerk van alles voor
zien worde, en geassisteerd door Je Kerkraadsleden." 4) 

1) Goedgek. V,R.B. Sept. 1853, art. 53. Vergelijk art. 22 der Dorps 
Regulatie van 1858. 

2) Goedgekeurd bij art. 33 van Sept. 1853. Zie V.R.B. 18 Junij 1855, 
art. 145 en art. 20 van Tractaat tusschen de Republieken Lijdenburg en 
Z. A. Republiek, 4 April 1860. 

3) Zie Uitv. R. B. 12 April 1864 en 4 :Mei 1864, art. 7, goedgekeurd 
bij V. R. B. 12 Mei 1864, art. 33. 

4) Zie V.R.B. 21 Sept. 1853, art. 41, art. 28 van Veldcornet8 Instruc. 
Win van 1858 en art. 7 van Krijgswet No. 2, 1883. · 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 19 SEPTEMBER 1853. 

ART. 29. "De Ed. Volksraad is overgegaan tot het aan- Titel van de Repu
nemen van een titel voor dezen Staat, en heeft deze titel bliek. 
aangenomen :-

"'DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK.' 

" En maakt bij deze aan het geheele pu bliek bekend, 
dat alle Staatsstukken van nu af onder dien titel zullen 
moeten word en ingezonden aan den V olksraad." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 21 NOVEMBER 1853. 

ART. 115. "De Ed. Volksraad is overgegaan tot het Titel van de Repu
aannemen van een naam voor dezen Staat, en heeft als bliek. 
naam aangenomen de volgende : 

"'DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK BENOORDEN DJ<.; 

V AALRIVIER.' 

"En maak aan 't geheele publiek bekend dat alle 
Staatsstukken, enz., onder dezen naam of titel aan den of 
bij den Ed. V olksraad iugezonden moeten worden. Art. 29 
van 't besluit van September 11. is aldus vervallen en ver
nietigd verklaard." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 19 SEPTEMBER 1853. 

ART. 62. "De Fd. R.aad voortgegaan zijnde tot het Smokkelhandel in 
verder behandelen van he·.:; verslag der Ed. Corn m. Generaal ammunitie onder de 

. d f l N aturellen bel et. P . .J. Potg1eter, heef1 hetzelve goe gekeurd en gee t a s ant- Strafbepaling. 
woord op No. 9 var: gemeld verslag, waarin ZEJ: uit naam Doodstraf. 
zijns publieks verzoekt om de doodstraf te bepalen op de 
kruidsmokkelaars, zco heeft de Ed. Raad dit besluit ge-
nomen: Dat elk en p ~rsoor. die ontdekt mogt word en onder 
de gekleurde stamm<:n kntid of geweren te verhandelen, zal 
worden gestraft naar den aard der zaak, in dien verstande, 
dat de minste straf zal zijn verbeurdverklaring van alle 
zij ne goederen en zoo naar den aard tot der dood toe, met 
uitzondering der Ed. heer J. J. P. Prinsloo, J. J. Scheepers 
en P. E. Krieger, welke heeren hebbcn gestemd bij de eerste 
overtreding zonder pardon de straffe des doods voor ieder 
smokkelaar." 1) 

1) Zie Proclamatie, 24 Maaat 1858. Zie wet betrekkelijk den handel 
met de ondergeschikte kafferstammen van 1858, art. 2 en No. 4, 1884. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 19 SEPTEMBER 1853. 

Verpligting van lmr- ART. 63. "En zoo wordt bij deze algemeen bepaald, 
gers aa?~aan?-e in- dat zoo iemand onzer Repu bliek een kruidsmokkelaar aan-
hechtemsnemmg ·· J h'' kk ld 
van personen die treft, en voldoende bew~Jzen heeft uat lJ gesmo e heeft, 
smokkelhandel in is bij deze verpligt zoodanige persoon gevangen te nemen 
ammunitie onder de en te bezorgen bij de eerste authoriteit dezer Republiek en 
Naturellen drijven. zoo indien de smokkelaar zich niet wil gevangen geven of 

zich te weer stelt zal ieder aanhaler het regt hebben zoo
danig misdadiger te dooden." 

~~70LKSRAADSBESLUIT, 19 SEPTEMBER 1853. 

Strafbepalingbetref:.. ART. 64. "En zoo het moge bekend warden dat iemand 
fend.e smokke.l~an- dezer Republiek bekend is dat er een of meer kruidsrnok-
del m ammumtie. . . . 

Bepalingen betref
fende smokkelhan
del in ammunitie 
onder de Kaffers. 

Bepalingen betref
fende arnmunitie-
handel, · 

kelaars zwh onder de Kaffers bevmden en zulks n1et ter 
kennise brengt der authoriteit, zal warden gestraft met eenc 
boete van Rds. 500 en verder naar den aard der zaak." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 19 SEPTEMBER 1853. 

ART. 65. "En zoo indien iemand een smokkelaar in 
handen van het geregt levert, zoo als boven vermeld zal 
daarvoor erlangen de helft der verbeurdverklaarde goederen. 
niet te bovengaande Rds. 200. 

" De Ed. heer Potgieter heeft tegengcstcmd met het 
toekennen van de belooning, om reden in deze artikels van 
doodsvonnis melding wordt gemaakt." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 21 NOVEMBER 1853. 

ART. 125. "Een memorie van oud-Veldcornet N. J. S. 
13asson, verzoekende dat buiten de limieten dezer maat
schappij geen kruid aan personen mogt warden verkocht 
zonder een verlofbrief van den V eldcornet waaronder hij 
behoort; zoo heeft de Ed. Raad besloten tot een algemeene 
wetsbepaling, dat geen handelaar het regt zal hebben of 
vermag kruit te verkoopen aan iemand wie hij wezen mag 
buiten deze maatschappij, zonder een verlofbrief van den 
Landdrost alwaar zulk een handelaar woonachtig is~ niet 
te bovengaande 5 Rds. Zoo wordt de Landdrost gelast geen 
verlofbrief te geven aan eenig persoon of personen woon
achtig buiten der,e Republiek, die nict vootzien r,ijn van ecm 
verlofbrief van den Vel4cornet onder wien zij behooren, en 
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zoo indien een handelaar zich schuldig maakt aan het 
overtreden dezer wet, zal voor de eerste maal verbeuren 
een boete van Rds. 150 en voor de tweede maal ver
dubbeld." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 19 SEPTEMBER 1853. 

ART. 67. ''En van nu af aan, zoo maakt de Ed. Raad Vuurwapenen als 
op nieu w bekend dat alle vuurwapenen, die als buit onder buit genomen te 
de Kaffers worden uitgehaald, zullen worden verkocht tot worden verkocht. 

publieke einden aan het kantoor van het district." 1 ). 

VOLKSRAADSBESLUIT, 19 SEPTEMBER 1853. 

AnT. 68. "En zoo wordt oek bij deze aan de Corn- Commandant- Gene
mandant-Generaals verlof gegeven om zoodanig te handelen raal verlof gegeven 

d kl · K .tr t 1 t h Ed b t t vuurwapenen onder met e e1ne auers ammen, as me un c.J • es e we en de Kaffers uit te 
overeenkomt om de vuurwapenen onder hen uit te krijgen, krijgen. 
en hen onder een jaarlijksche belasting 2) te brengen, voor Kafferbelasting. 
de algemeene kas, doch zoo het mogelijk is, vooreerst nog 
zonder geweld. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 23 SEPTEMBER 1853. 

AR'r. 70. "Iemand die over Vaalrivier getrokken is na Plaatsregten. 
het jaar 1842 heeft geen regt op meer dan een plaats." 3) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 21 NOVEMBER 1853. 

AnT. 123. "Aangaande het 9de voorstcl om de jaren Meerderjarigheid 
van meerderheid te bepalen, is besloten voor beiderlei ge- bepaald op 21 jaren. 

slacht op 21 jaren te bepalen, zoo is dit een algemecne 
wet." 4) 

1) Vervangen door art. 125 der Grondwet en art 35 van Krijgswet 
No, 2, 1883. . 

2) Kafferbelasting bepaald door art. 15 en 16 van vVet No. 9, 1870, 
veranderd door latere wetten No,3, 1872, No.4, 1873, No. 3. 1876, No. H, 
1880, No. 11, 1881 en No. 4, 1885. 

3) Zie V.R.B, 19 Dec. 1856, art. 30, 
4) l3@krachtigd qoor V.R,B. 22 Sept. l8G6, art. 175. 
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No. 3.-INSTRUCTIE VOOR DE INSPECTEURS V AN 

PLAATSEN, NAAR DEWELKE ZIJ GEHOUDEN 
ZULLEN ZIJN ZICH TE REGULEREN BIJ HET 
INSPECTEREN DER PLAATSEN. 1) 

Groote van plaats. ART. 1. Elk plaats bepaalt en toegelegd groot zijnde 
een uur gaans over kruis; doch indien eenige plaats niet 
in het vierkant moge liggen, zal aan twee of drie kanten 
zoo veel grond worden bijgenomen tot dat dezelve over 
kruis gerekend en een uur ga.ans uitmaakt. 

Vorm van plaats. 2. De plaatsen zullen niet langwerpiger gemaakt worden 
dan drie kwartuur gaans in de breedte. 

Bepalingen betref- 3. Een plaats aan driekanten gelegen zijnde het vc:ld 
fende fonteijnen en omtrent in het vierkant verkrijgbaar en buiten door van 
oudste request. waters voorzien zoo kunnen twee fonteinen een halfuur 

' van malkander zijnden grond tusschenbeide verdeelen is 
het oudste request van de naasliggende plaatsen zal dezelfs 
grond het eerst moeten verkrijgen, de verzoeker zulks be
geerende zoo als bovengemeld, de andere plaats of plaatsen 
zullen desverkiezende den anderen grond kunnen verkrijgen 
zoo als zulks uitvalt of klagten voorvallen wanneer dezelve 
dan dadelijk verkrijgbaar zal zijn. 

Buitenwaters en 4. Alle plaatsen door goed buitenwaters voorzien zijnde 
weigrond. en aan een rivier gelegen, zullen aan beide kanten van 

zoodanige vrijgrond krijgen, de oudste verzoek zulks be
gerende. 

Beslissing bij Ioting 5. Een open plaats zal dadelijk voor den eersten ver
in geval van twee zoeker kunnen geinspecteerd en aangeteekend worden ; doch 
aanzoekers. twee verzoekers tegelijk voor een plaats zijnde, in zoodanig 

geval zal het lot moeten beslissen. 
Toekenning van 6. vVanneer naar een of twee kanten van een plaats 
tjpe~ grond, of op- open grond ligt, zoo zal er moeten gezegd word en hoe veel 
ngtmg van 4 hoek- d d · d · k k d bakens. gron aan en e1genaar van zoo amge ant toe omt, an er-

zins zullen de vier hoekbakens moeten aangewezen worden. 
Rakenl'l kunnen on- 7. \Vanneer het wegens boschachtigheid, ongelijkheid 
der om~t~ndigheden of anderzins moeijelijk moge bevonden worden den afstand 
~~~:n g:~1;Jen~ange- naar den een of anderen rand af te gaan, zoo zullen de 

bakens kunnen aangewezen worden. 
Niet noodig ken- 8. Het zal niet altijd noodig zijn het kenmerk voor 
merk als het mid- een plaats opgegeven het middelpunt te doen uitmaken 
denpunt te nemen. t t h d d t d k d k k ' .o zes on er re en an e enmer opgegeven Yerzet 

worden, zulks zal echter altijd in den grond der plaats 
moeten vallen, geheel of gedeeltelijk naar goedkeuring der 
Inspecteurs. 

Plaatsen kunnen 9. Ofschoon de distantie tusschen elke plaats hierin te 
overeenkomstig voren niet bepaald is zoo kunnen nochthans de plaatsen, 

l) Vervangen door de Instruc~ies voor Inspecteurs van 1861 en 1869 
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mits de partijen verakkorderende, opgemeten worden, in dien schikking onder 
verstande echter dat het oudste verzoek altijd het regt behoud partijen opgemeten 
om de plaatsen als te voren bepaald te dien kunnen opmeten worden. 
zoo er geen verdrag bestaat. 

10. Dat zal aan een ieder vrijstaan wanneer zijn plaats Vrijheid om plaata 
hem niet gevalt dadelijk te kunnen laten vallen. 0 P te geven. 

11. De Inspecteurs zal wel moeten toezoen om zoo veel Inspecteurs verpligt 
de partijeh als mogelijk gelijken regt doen. gelijken regtte doen. 

12. Wanneer er tusschen plaatsen eenigen gro11d mogen Uitvalgrond tus
uitvallen, dan kan dezel ve onder de buren worden verdeeld. schen plaatsen kan 
d t d d I l . d d onder de buren wor-a oor e nspecteurs za ge1nspecteer wor en, waarvan den verdeeld. 
een raport aan den Raad zal moeten worden gemaakt, die 
alsdan een besluit daarover nemen zal. Wanneer een of 
meer buren afziet, z~l van al het grond kunnen vervallen, 
aan of meer zoo veel als er pretentie aan hebben willen, 
de inspectie zal bedragen naarmate van groote der grond 
de Inspecteurs zullen langs de publieke wegen op de ge- Uitspanningen zul
schikste plaatsen uitspanningen bepalen tot de groote van len ter grootte van 
1 000 d · 1000 morgen door 

, morgen, en wanneer er aan zoo amge plaats open de Inspecteure be-
grond mogen liggen, kan dezelve weder aan een ander kant paald worden. 
voor den eigenaar aangemeten tot de groote van 1,000 
morgen. 

13. De Inspecteurs zal aan groote trekwegen van de Uitspanningen zul
binnenlanden naar de Drakensberg alsmede na de Magalies-len langs de groote trekwegen bepaald 
berg bepalen van een groote van een volle ·plaats. worden. 

(Get. H. ST. LOMBARD, 
Landdrost. 

DE EED V AN INSPECTEtJHS. 

Wij ondergeteekend zwerende, in betrekking van een Eed der Inspectrmrs. 
Inspecteur met getrouwheid en opregtigheid naar onzen 
bcste vermogen te zullen uitoefenen, regt en geregtigheid te 
zullen handelen naar de voorschriften onzer Instruetic, zon
der aam'~en van personen te zullen handhay:>n, noch door 
omkoopen, giften of gaven, noch door partijdigheid het ge
wig van onze betrekki11g uit het oog te verliezen, doch 
volgens ons geweten in regtvaardightid naar onze instructie 
te zullen handelen. 

Zoo w AARLIJK HELPE MI.J Gon ALMACHTIG. 1) 

1) Deze Instructien zijn vermoedelijk die van Natal, want art. 11 der 
V.R.BB. van Pieter Maritzburg. d.d. 2 Febr. 1841, luidt als volgt:-" De 
Regulatien voor het inspecteren der plaatsen alhier bestaande zal in het 
district Potchefstroom mede tot een rigtsnoer mo"ten dienen." Het 
scbijnt of deze Instructien ook in het district Lijden burg tot 1858 van 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 28 NOVEMBER 1863. 

ART. 124. "Omtrent gronden aaii Kaffers gegeven ter 
bewoning, zoo worden de Comm. Generaals en Comman
d '1nts gelast waar zulks noodig is aan te voldoen. Zoo heeft 
de Edele Raad besloten onder de voorwaarden zulk een 
plaats door bun en hunne nakomelingeq bewoond kan 
worden. zoolang zij zich volgens wet en gehoorzaam gedra
gen. Bij on~ehoorzaamheid zoude dit kunnen vervallen en 
het zoude al~Jd zoodoende slechts eene leeningsplaats bhJven 
kunnen en de voorwaarde of huurprijs zoude kunnen be
staan in de woorden : goed oppassen of gehoorzaamheid." 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 21 NOVEMBER 1853. 

Bepaling aangaande AR'r. 143. "Zoo heeft de E. R. besloten dat geen alge
instandhouding van meene gelden zullen gebruikt worden tot instandhouding 
watervoren. van water en watervoren van de dorpen, maar de oplaag-

gelden van de erven zal tot dat einde worden gehruikt." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 21 NOVEMBER 1853. 

Oprigting van Land- AR·r. 128. "Zoo heeft de E. R. besloten dat er hij de 
commissie. eerstkomende zitting een Land3commissie zal benoemd wor

den voor elke Colonie [district?] bestaande ui t 3 person en 
die over de kwestie van gronden aangesteld zullen worden 
om zulks uit te maken, om reden er te veel ongenoegen 
nit de grondkwestie bestaat." 2) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 21 NOVEMBER 1853. 

Relasting op memo- ART. 129. "Zoo heeft de E. R. beslotcn geene Memorie 
ries aan. den Volks- aangaande de kwestie in 't vervolg zullen worden ontvan
raad gengt. gen tenzij daarvoor zal betaald worden 5 shilling en 2 stuivers, 

wel te verstaan geen Memories die betrekking hebben op 
den Staat, die zijn bevrijd van betaling." 

kracht waren. In Sept. 1853, art. 90, werd op aanvraag van Veldcornet 
van de Wait. door den Volksraad, zittende te Lijdenburg, gelast "om 
volgens Instructie te handelen." Eene verbeterde Instructie voor de 
Inspecteurs in Lijdenburg werd later in April 1858 door den Volksraad 
der Republiek Lijdenburg vastgesteld. 

1) Zie V.R.B. 21 Oct. 1874, art. 149 en Wet No. 4, 1885, art. 13. 
2) De eerste LandcommiRsie werd benoemd bij V.R.B. 21 Sept. 1859, 

art. 64; Instructien v. d. L. C. voorgesteld door Uitv. Raad 7 Dec. 1859, 
gewijzigd 18 Maart 1860; Zie Bakenwet v. Maart l 866, art 1, 8, 9, 11, 13, 
14 en verandering van tarief 23 Maart 1868. art. 465, Wet Instr. Land C. 
No. 4, 1870, ve.rvangen dogr Wet No. 4, 1875, Wet No, (), 1885, tlrt. t. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 21 NOVEMBER 1853. 

ART. 111. "In antwoord op het 2de voorstel, zoo heeft Graden van bloed
de E. R. besloten dat deze oen algemeene wetsbepaling in verwant.schap met 
d b . ' - betrekkmg tot het 

eze Repu hek zal wezen aangaande de beamtspersonen zitten in een regter-
aangaande hunne bloed verwantschap met elkander in hoe lijke vergadering. 
verre dat zij in hunne regterlijke vergaderingen zullen mogen 
zamenzitten, Zoo heeft de R. besloten dat geen oom of neef 
te zamen mogen zitten, maar oom en kloinneef zullen mogen 
to zamen zitten in eene regterlijke vergadering en twee 
eigene neefs, brooders kinders of zusters kinders. maar nader 
zal niet gepermitteerd worden. 1) ' 

En zoo worden een ieder beambte gelast vooral zoo
<lanig persoon zijn ambts eed aflegt, daarna onderzoek te 
doen in hoeverre bij in den bloede bestaat met de beambte 
daar hij mede dienen zal in regterlijke uitoefening van wet." 

1854. 
VOLKSRAADSBESLUIT, RUSTENBURG, 7 .JUNI.T 1854. 

ATit. 31. "In antwoord 'op de Commif!sie door de Oranje 
Vrijstaat gezonden aangaande de l~jn, is bepaald: 

"Van Vaalrivier op tot waar Kliprivier inloopt, en clan 
Kliprivier tot na den oorspong zal de bepaalde lijn wezen; 
wel te verstaan: de Kliprivier 1) die door Zeekoevlei loopt." 

1855. 
VOLKSRAADBESLUIT, LIJDENBURG, 4 .JULLJ 1855. 

Awr. 16. "Volgens art. 126 is de vVelEd. Comm. Schikking getroffen 
Volksraad er toe overgeaaan om een schikking te maken met J. de Olercq Jz. 

0 b d z cl' · t aangaande grond met den heer .J. de Cl.~rq J z., etreffen e JE s. 1ngeme en aan het dorp Lij-
plaats aan het dorp L1Jdenburg. denburg ingemeten. 

"Zoo is met ZEds. volle goedkeuring de volgende schik
king gemaakt, dat ZEd. de bewerkte grond van die plaats 
zal blij ven behouden en is de lijn daarvan bepaald als 
volgt:-

"Van af de kleine Brakke Spruit op de rand boven den 

1) Zie art. 31 der Grondwet en art. 4 van Reglement v. Orde v. 1882 
1) Zie Keate Award in 0. V. arbitratie, dd. 1D Feb. 1870, waardoor 

bovengenoemde lijn finaal is vastgesteld. 
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aan log der plaats langs tot waar dezel ve even aan de onder
zijde van de drift door de rivier (na de he0r .J. H. Breyten
bach de oude) vastloopt; verder zal ZEd. het regt hebben 
om de groote watervoor welke door ZEd. uitgehaald is, in 
den tegenwoordigen dorpsgrond te blijven gehruiken ten 
behoeve van r1ie gezegde grond. 

"En is ZEd. verder toegekend voor het restant der 
grond welken ZEd. ten behoeve van het dorp Lijdenburg 
verliest, het regt van een halve plaats te nemen, naar ZEd. 
zulks zal verkiezen. 

"En zal zulks ter verdere goedkeuring voor den Ed. 
Volksmad gebragt worclen met de volgende zitting." 

AANLEG V AN PRETORIA. 

VOLKSRAADSBESLUIT, POTCHEFSTROOM, 16 NOVEM
BER 1855. 

Aanleg van Pretoria. ART. 70. "Voorgekomen de Commandant-Generaal M. 
W. Pretorius, vragende of de twee door ZEd. gekochte plaat
sen van de heeren Prinsloo en Van der W alt voor een dorp 
kunnen worden aangenomen. De Eel. Raad keurt dit voor
stel voor goed en neemt de twee plaatsen aan tot een dorp 
onder benaming van Pretoria. V erder is overgelaten aan 
den Commandant-Generaal Pretorius om meerdere erven te 
verkoopen tot bestrijking der schuld en voor ZEd. uit te 
houden een blok grond ter zijner dispositie." 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT. 18 JUNIJ 1855. 

Strafbepaling voor ART. 14.5. ~~De vVJ£d. Volksraad nagezien hebbende het 
lastering .?7r Chr. bes]uit der WEd. Volksraad van 9 Augustus 1853, Artikel 
Kerk geWlJZigd. 21, waarin bepaald wordt dat lasterlijke woorden tegen de 

Christelijke Kerk met eene geldboete van Rd. 500 gestraft 
zal wordeR. 

"Zoo is het dat 10 leden der \VEd. Volksraad zich onder 
die wetsbepaling bezwaard vinden om rede het strijdig is met 

1) Zie V.R.B. 27 Sept. 1860. Art. 141, betr. pl. Nooitgedacht, t pl. 
Daspoort, t pl. Elandspoort en zekere gronden van J. Prinsloo aan Aapies
rivier. 
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onze Geloofsbelijdenis om de lastering van Chri<stus kerk 
met geld te straffen of te latcn afioopen. 

"En wordt door REd. voorgesteld om de genoemcle 
wet te veranderen en die geldboete weg te nemen en geen 
anderen clan lijfstraffen tegen zoodanige lasteraars uit te 
oefenen. 2 Heeren leden de vVEd. heer H. A. Pretorius en 
.J. H. L. Kock stemmen hiertegen en begeeren dat de wet 
zal blijven zooals hij nu is totdat het publiek daartegen 
opkomt." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 18. JUNIJ 1855. 

ART. 159. "Een voorstel gedaan aan den WelEd. Vo1ks- Vreemdelingen, niet 
raad door de Ed. heer D. H. Botha, Landdrost. Dat van in Afrika geboren, 
h d f 11 d 1. h'll' 11 E zijn geene burgers e en a a e vreem e 1ngen on verse 1 1g van we ~e uro- der Republiek en 
peesche natie het ook zijn mogt, vrijheid gegeven zal wor- kunnen geen ambt 
den, om in dit land .te komen won~n en gelijke regten bekleeden, tenzij zij 

zullen genieten onder voorwaarcle dat hij echter vooraf zijn hun bRurdger2r~og!~f[:~ 
b . d' 1 d 1 k voor s. urgerregt In 1t an za moeten oopen. hebben gekocht. 

" Hierop heeft de WEd. Volksraad besloten en het vol-
gende vastgesteld hetwelk van heden af eene algemeene 
wet zal zij n. Dat van heden af alle vreemdelingen 
welke in dit land komen wonen en welke niet in Afrika 
~boren zijn, niet als burgers dezer Republiek stemgeregtigc.l 

g egtigd tot eenig ambt den Staat betreffende zullen 
erkend worden of geregtigd zijn zonder vooraf hun burger
r~ gekocht te liebben, welk burgerregt gekocb.t zal moeten 
wordeil"Vo"or de som van twee honderd Kaapsche Rijks- Iemand, geen burger 
daalders (zegge Rds. 2nn\ en zal iemand die geen er ken de z~jnde, kan ge~n vast 

. ~ · . . eiO'endom bez1tten. 
burger IS ook geen regt hebben van vaste goederen 1n e1gen- o 

dom te bezitten. 1) · 
,..._" Wanneer een manspersoon als burger van deze Repu- De vrouw van een 
bliek erkend is, zal zijne vrouw daardoor ook als burgeres burger heeft ook 

burgerregt. 
van deze Republiek erkend worden en blijven. 

"Alle kleurlingen zijn hiervan uitgesloten dewelke nim- Kleurlingen hiervan 
mer het burgerregt gegeven of toegekend mag worden (vol- uitgesloten. 

gens de Grondwet). 2) Om het burgerregt te bekomen zal elk Ieder . vree~1deli_r:g 
vreemdelinO' als hierboven genoemd is voorzien moeten zijn moet voorzJen z~~n 

0 
' . · van een behoorhJk 

van een paspoort van de bevoegde Regermg onder welke paspoort. 
zij geboren zijn of gewoond hebben om te bewijzen zij van 
een goed gedrag zijn." -~.....-

---~~~· .. ~'-------
1~ 1) Zie V. R. B. 20 September 1858, art. 22~~~gevolge burgerregt voor 

~ b \~ 66. 5sch. 2st. te koopen was, vervangen door art. 1 van Wet No. 1 
' l~76J-.9at wederom vervangen door Wet No. 7, 1882. 

~) Zie de Grondwet, art. 9. . 
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1856-7. 1) 

PROCLAMATIE. 
DOOR ZHED. 1tf. \¥. PRETORIUS, PRESIDEN'r DER 

ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK, ME'r ADVIES 
EN TOESTEM.MING V AN HAREN UITVOERENDEN 
RAAD. 

Proclamatie tegen Nademaal het ter kennisse van ZijnHoogEd. Jen Pre
het vervoeren van sident der Zuid-Afrikaansche Republiek gekomen is, zoowel 
Naturellen-kinderen · 1 d · d · b d h door geschnften a s an erzms, at eemge on e ac tzame 

en losbandige personen zich het regt zouden aangematigd 
hebben, naturellen-kinderen over de Vaalrivier te voeren 
en door verkooping of ruilhandel over dezel ve zouden be
schikt hebben. 

En nademaal de ingezetenen dezer Republiek door de 
onderhandeling, gesloten op den 16den Januarij, 1852, tus
schen nu wijlen den \iVelEd. heer A. W. J. Pretorius
toenmaals Commandant-Generaal alhier, en Rarer Majesteits 

I) In deze twee jaren werden geene algemeene wet ten gepasseerd. 
In Maart 1856, art. 45, besloot de Volksraad, zittende te Rustenburg. de 
aanstaande zitting van den Raad te Lijdenburg, in October 1856, te houden. 
Er be~tond in dien tijd groote oneenighdd onder het volk, die hoofd
zakelijk blijkt veroorzaakt te zijn door het Hoog Geregtshof-besluit van 
Pienaarsrivier 1855, waardoor 8 Volksraadsleden van Lijdenburg schuldig 
verklaard werden aan overtreding en schending der Grondwet, enz. Er 
had eene ongeregelde Volksraadszitting in Mei 1856 te Pretoria plaats, 
waarbij echter geene representanten van Lijdenburg tegenwoordig waren; 
en ongeveer denzelfden tijd werd ook eene Commissieraads-zitting te 
Lijdenburg gehouden. Toen de Volksraad, volgens besluit van l\faart 
1856 art. 45, te Lijdenburg, in October 1856, bijeenkwam waren er, wegens 
afwezigheid van representanten der andere districten, niet genoeg leden 
aanwezig om een quorum te vormen. De leden tegenwoordig echter, om 
deze mo2ijelijkheid te voorkomen, voegden zeven nieuwe leden tot hun 
getal en besloten uiteindelijk een afzonderlijken Volksraad voor het dis
trict Lijdenburg te vestigen. Alzoo kwam de Republiek Lijdenburg op 
16 December 1856 tot stand. Zij had haar eigen Uitvoerenden I~aad en 
Volksraad; de besluiten waarvan beginnende van 1 April 1858 en eindi
gende 30 Maart 1860 te vinden zijn in 1\IS. boek, gemerkt C. De inhoud 
van dit 1\IS. boek is van gemengden en plaatselijKen aard, van geen 
algemeen belang hedeo ten dage. Een aanmerkelijk gedeelte van dit boek 
heeft betrekking op de onderhandelingen die hunnen uitloop hadden in 
eene hereeniging tusschen de Republiek Lijdenburg en de Z. A. Republiek. 
De artikelen der hereeniging zijn onder de wetten van 18130 gepubliceerd. 
Lijdenburg had ook zijn eigen Grondwet. waarvan slechts eene copy te 
vinden is in MS. Boek, No. 16. Nadat het dietrict Lijdenburg zich had 
afgescheiden hield de Volksraad der Z. A. Republiek zijne zittingen in 
Pretoria. Het was in dien tijd dat de Grondwet werd vastgesteld in 
:F'ebruarij 1858. In de artikelen der hereeniging tusschen I"ijdenburg en 
de Z. A. Republiek, geteekend te Rustenburg 24 November 1859, is be
paald dat deze Grondwet in kracht zal blijven in zooverre als zij niet 
strijdig is met de voorzieningen vervat in de acte van hereeniging. De 
vereenigde Volksraad voor de geheele Transvaal kwalll weder bijeen te 
Pretoria, den 4den April 1860. 
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A<lsistent-Commissarissen de \VelEd. Heeren Owen en H ogg · 
tot een vrij volk zijn verklaard en als zoodanig erkend, 
onder voorwaarden, vervat in het 4cle artikel cler gemelde 
on<lerhandeling, "clat geen slaver~hanclcl of sla.vernij in doze 
gcwesten gedreven of gedoogd, maar ten strengste door cler
zel ver regering tegengegaan zoude worden. ,, 

En naclemaal de handelingen van zulke onhedachtzame 
on losbandige personen als voormeld, nacleelige gevolgen 
voor deze Republiek zouden kunnen veroorzaken: Zoo pro
clameer ik en maak bij doze bekend, dat van af en na 
dozen datum eenig pet soon of person en zich aan zoodanige 
overtreding schuldig makende, volgens het 224ste Artikel 
clor Constitutic 1) behandeld zullen word en; en clat geeno 
apprentico-schappen of inboekingen, hoe ook genaamd aan 
anderen ovcrgomaakt zullen worden, tenzij zoodanige over
makingen van apprentice-schappen of inboekingen door den 
Landdrost goedgekeurd en op het kantoor aangoteekend 
zul1en zijn, zullende anderzins zoodanige overtreder of over
treders zich mode aan het artikel der Constitutie, boven 
vermeld hebben schuldig gemaakt, vvelk artikel ik noodig 
geoordeeld heb bier tot algemeen narigt te doen volgen; 
A1·t. 224 de'r Oonstifttdie. '' Geen slavenhandel, noch slavernij 
"zal in doze Ropubliek toegelaten worden, volgens vroeger 
" bestaande wetten en in overeenstemming met de onderhan
" doling van 16 Januarij, 1852, gesloten met de Assistcnt
" Commissarisscn van Hare Majesteit de Koningin van I£nge
" land. De overtreders van dit artikel, die zich schuldig 
'' maken aan het vervoeren van kleurlingen of van hunne 
"kinderen over de grenzen dozer Republiek of die vermelde 
"jonge kleurlingen verhandelen of verkoopen, zullen beide 
"kooper en verkooper gestraft worden met ontnoming van den 
" kleur ling of kleur Jingen, en elk in cone boete van vij f hondord 
"ponden Sterling, of bij onvermogen met gevangenisstraf." 

En om den inhoud dezer Proclamatie ten spoedigste 
ter kennisse van het publiek te brengen, worden de Com
mandanton en Veldcornetten bij doze gelast de ingezetenen 
in hunne wijken er onmiddelijk mede bekcnd te makon, en 
al zulke zaken welke den geringsten sch~jn van slavenhan
dol in zich mogten bevatten, zondor verzujm, aan de Land
drosten bekencl te stollen. 

Gegeven onder mijne handteekening te Potchefstroom, 
heclcn den 29sten dag yan September, 1857. 

(Get.) J\I. \V. PRETORIUS, 
President van de Z. A. Republiek. 

Op last van den HoogEd. Uitvoerenden Raad, 

C. MOLL, 
Gou v. Secretaris. 

1) d. i. Constitutie van 1857. 
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GOUVERNEMENTS BERIGT. 

Districtslijnen tus- NADEMAAL het noodig gevonden is de volgende lijnen 
schen Potchef-. tusschen de districten Potchefstroom Pretoria en Rustenburg 
stroom, Pretona en ~ 
Rustenburg. te bepalen en vast te stellen, zoo d1ent deze ter algemeene 

kennisse, dat de districts lijnen 7ijn als volgt ;-
1. Zuid van Potchefstroom, van wa.ar Kliprivier in 

V aa.lri vier loopt, met de stroom af tot aan de groote Zou t
pan. Oost, van waar Kliprivier in Vaalrivier loopt, langs 
den stroom van Kliprivier opwaarts tot aan den oorsprong 
van denzel ven, op de plaats van de weduwe P. Lindeque, 
van claar tot aan den oorsprong der Krokodilrivier, op de 
plants van M. Scheepers. N oord, van den oor~prong dcr 
Krokodilrivier langs de hoogte van \Vitwatersrand iusschen 
de afloopen der waters naar de Mooiri vier aan de eene 
kant, en de Magaliesberg en Heksri vier aan den anderen 
kant, en verder langs de scheiding der vvaters, van de Sylons
rivier, Marico en Schoonspruit, tot aan de oorsprong der 
1\Ia.lapo. \Vest, nader te bepalen. 

:2. Zuid van Pretoria, van waar Kliprivier in Vaalrivier 
loopt, en met den stroom van Kliprivier opwaarts tot aan 
den oorsprong van deze op de plaats van de weduwe P. 
Lindeque, van daar tot aan den oorsprong der Krokodil
rivier, op de plaats van M. Scheepers. \Vest, van den oor
sprong van Krokodilrivier met een regte lijn tot aan de 
plaats Scheerpoort, van F. Pieterse, van deze over de Maga
liesbergen, door Commando-nek tot aan de Krokodilrivier 
aan Kloppersdrift. N oord, van Kloppersdrift langs met 
Krokodilrivier af tot aan Vliegenpoort, en van Vliegenpoort 
tot aan den Rooden Berg. Oast, nader te bepalen. 

3. Oast van Rustenburg, van den oorsprong der Kroko
dilrivier, op de plaats van M. Scheepers, met een regte lijn 
tot aan de plaats Scheerpoort, van F. Pieterse, van deze 
over de Magaliesbergen, door Commando-nek, tot aan Kroko
dilrivier, aan Kloppersdrift. Zuid, van de oorsprong der 
Krokodilrivier, langs de hoogten van \Vitwatersrand, tus
schen de afloopen van waters naar de Magaliesbergen, Heks
rivier aan den eenen kant, en naar de Mooirivier aan den 
anderen kant, en verder langs de scheiding van waters, 
van de Sylonsrivier, Marico en Schoonspruit, tot aan den 
oorsprong der Malapo. De lijnen West en Noord nader te 
bepalen. 

Gegeven onder mijne hand te Potchefstroom, 

Gou vernemen tskan to or, 

M. vV. PRETORIUS, 
President. 

J. H. VISAGE, 
Fung. Secretaris. 

Potchefstroom, lG Noverpber 1857. 
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GRONDWErr 
VAN DE 

ART. 1. Deze Staat zal den naam dragon van cle Zuid· Naam van den Staat. 
AfrikaanAche Hepubliek. 

2. De Regeringsvorm van dozen Staat zal zijn die Hegelingsvorm. 
eener Repu bliek. 

3. Zij wil zich bij de beschaafde wereld als een onaf- De Republiek onaf· 
hankelijk en vrij volk erkend en geeerbiedigd zien. hankelijk en vrij. 

4. Het volk zoekt geen uitbreicling van gronclgobied, Het volk verlangt 
en wil die alleen volgens regtvaardige beginsels; wannoer geen uitb~·eiding van 
] t b l cl R bl. 1 d' 'tb · ~1' cl l O'rondo·eb1ed 10 e ang er \,epu 1e c · 1e u1 rewmg raa zaam maa d. b b • 

5. Het volk wil zijn grondgebied, gelegen in Zuid- Grondgebied onge
Afrika ongeschonden bezitten en in 't bezit houden, met schonden te worden 
inbegrip zijner regton en aanspraken op het grondgebied, bezeten. 
gelegen ten Oosten en Zuid-Oosten dozer Republiek, wover 
als die regten en aanspraken strekken; even zoo ten \Vesten 
en Zuid-\Vesten. En het Gouvernemont van de Zui(l-Afri- Grenslijnen bij pro
kaansche Republiek zal verpligt we11en; zoo spoedig mogelijk clarnatie te worden 
werkzaam te zijn, om bij Proclamatie de lijnen en grenzen bepaald. 
vast te stellen en bekend te maken. 1) 

6. Zijn grondgebied staat voor iederen vreemdeling Vreemdelingen toe
open, die zich aan de wetten dozer Republiek onderwerpt. gelaten. zich alhier 
All d . . h h t d l' 1 l R 1·1' ly b . te vestlgen. en, 10 ZlC op e gron ge )l8C c ezer epu J 1e \.. ev1n- BescherminO' van 
den, hebben gelijke aanspraak op bescherming van personen persoon en <goed. 
en goederen. 

7. De in dit grondgebied gelegene gronden of plaatsen, Open grom1en zijn 
die heden no()' onuit()'e()'even ziJ'n worden verklaard ei()'en-l•et eigendom van 

0 0 0 
' 

0 den Sta'tt dommen van den Staat te wezen; eohter voor het puhlick '' · 
als te voren verkrijgbaar. 2) Geen plaats zal tot clat einde 
grooter ge1nspecteerd worden clan 3,000 morgen. 3) En nie-
mand zal voor aanvraag en verkrijging van gronden gereg-
tigd wezen, voor dat hij den ouderdom van zestien jaren 
bereikt heeft. 

8. Het volk eischt de meest mogclijke maatschappelijke J\:Iaatsci1appelij'ke· 
vrijheid, en verwacht die van het behoud van zijn. gods- vrijheid hoe in stand 
d . t' 1 f cl 1 · .. b' 1 ' · te worden gehouuen 1ens 1g ge oo ; van e na wmmg ZIJner ver me temssen; , · 

1) Zie de Oonventie van Pretoria, 1881, art. 1 en van Londen, 1884, art .. l. 
2) Gewijzigd door V.R.B. 26 Oct. 18GG, art. 566. 
;}) Zie V.RB,B. Julij 1882, arts. 744; en 7f5i), 
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van zij ne ondergeschiktheicl n.an wet, orclo en rogt, on de 
handhaving van dezelve. 

Uitbreiding des Het volk laat de uitbreiding van het Evangelium too 
Evangeliums toege- ondor de hoiden en, onder bepaalde voorzorgen tegen gebrek 
la ten. of misleiding. 1) 
Geene gelijkstelling n. Het volk wil geeno gelijkstelling van geklenrdon 
tnsf'!chen blanken en met blanke ingezetenen toestaan, noch in Kerk noch in 
gekleur<.len. Staat. 2) 
Slavernij niet toege- 10. Het volk wil geen slavenhandel, noch slavornij 111 

la ten. deze Repu bliek dulden. 
Onafhankelijkheid 11. Het volk behoudt uitsluitend aan zich de bescher-
van Kerk en Staat. ming en vcrclediging van de onafhankelijkheid en onschen<.l-

hnarhcid van Kerk en Staat, overeAnkomstig de wetten. 
De Volksraad J1et 12. Het volk geeft de wetgeving in hanclon van eencn 
hoogste gezag <.les Volksraacl, het hoogste gezag des lands, 3) bestaande nit 
lands. vertngen wocrdigers of lasthebbers des volks, door de stom-

gerogtigde burgers gekozen; doch alleen voor zoo verre, dat 
aan het volk drie maanden tijds zal gclaten zijn, om over 

Voorgcstelde wetten eene voorgestelde wet zijn oorcleel aan den Volksraacl des-
3 maanden vooruit verkiezende to kunnen inleveren · bchal vo <lie wetten die 
te worden gepubl. geen uitRtel kunnen lijden. 4) ' ' 
De Uitvoeren<.le 13. Het volk dmagt do voorstelling en uitvooring der 
Haa<.l. wetten op aan eenen Uitvoerenden Raacl, welke tevens de 

voonlragt van alle landsambtenaren aan den Volksraacl doet. 5) 
Orde aan krijgsmagt H:. Het volk vertruuwt de handhaving der orde aan 
toevertrouwd. de Krijgsmagt toe. G) 
Hegterlijke magt. 15. Het volk stelt de regterlijke magt in han<.len van 

Landdrostcn, en gezworencn, en laat die aan hun oordcel 
en geweten over, om volb'cns landswetten te han(lelen. 7) 

J.aarlijksche begroo- 1(). Het volk zal jaarlijks van den Volksraad eene begroo-
tmgswet _;.e worden tingswet van algemem~e uitbaaven voor Kcrk en Staat ontvangen 
gepasseeru. . . 

en daanut vcrnemcn hoPvecl icders belastmg zal heloopcn. R) 
Hoofdplaats en zetel 17. Potchefstroom, gclegen aan do :Mooirivier, zal de 
van Gouvernement. hoofdplaats der llepubliek en Pretoria do zetel van het 

Gonver:'nement zijn. 
A lgemeene diensten 18. A1le cliensten ten behoevc van het algemcen gevor-
te worden beloond. derd, worden door het algemeen beloond. 
Vrijheid der druk- 19. Vdjheid van drukpcrs is toegcstaan, mits de drn kker 
pers. en uitgever verantwoorde1ijk blijven voor al de stukken die 

eerschcnnis, beloediging of aanranding van iemands kamkter 
bevatten. 9) 

1) l:ie V.R.B.B. Sept. 1860 arts. 132-3. 
!:) l:ie art. 31, en de 33 Aartikelen art. 6. \Vet No. 7, 1882, art. 2. 

Krijgswet No. 2, 1883, art. 6, en Wet No. 3, 1885. 
B) %ie art. 2D en volgende. 
4) %ie art. 47 en Reglement van Orde 1882 art. 71-2. 
5) %ie art. 61 en volgende. Bijlage Grondwet, No. 3, 1881, art. 3. 
6) %ie art. D6 en volgende. 
7) Zie art. 127 en volgende. 
~) Zie art. 73. 
~) Zie Wet N<;>. Q1 1881. (Tusschen Regering), 
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OVER DE BESCHERMING EN VERDEDIGING VAN KERK EN STAAT. 

20. Het volk wil zijne Nederduitsch Hervormde Gods- Nederduitsch-Her..
dienstleer, zooals deze in de jaren 1618 en 1619 door de vormde Kerk als 
S d t D d ht . t t ld . h db . 1 Staatskerk be-yno e e or rec IS vas ges e , In are gron egmse enr:chouwd. 
blijven behouden, en de Nederduitsch-Hervormde Kerk za1 
de kerk van den Staat zijn. 

21. Het verkiest in zijn midden geen Roomsche Kerken Het Roomsche ge
toe te laten, en ook gcene andere Protestantsche, dan deloof niet toegelaten. 
zoodanige waarin dezelfde hoofdsom van christelijk ge1oof 
geleerd wordt, als is opgegeven in den Heide1bergschen 
Catechism us. 1) 

22. Het zal gee11 andere vertegenwoordigers in den Volksraadsleden 
V olksraad aanstellen dan degenen die lidmaten der N eder- moeten tot de Herv. 
d · 1 H 1 ' t .. 2) kerk behooren. mtsc 1 ervormc e gemeen en ZIJn. 

23. Het volk erkent geen ander kerkelijk geza.g da.n Geen kerkelijk gezag 
dat wat door de kerkeraden zijner NederduiLsch-Hervormde dan dat der Ned. 

' · f d d k. d Herv. Kerk erkend. gemeenten IS o wor t goe ge eur ·, aangenomen en vast-
gesteld, volgens art. 20. 3) 

24. Het volk verlangt den opbouw, bloei en de we1- Welvaart van Kerk 
vaart van Kerk en Staat en uit die:ra hoofde voorziening en Staat door benoe
. d 1 h ft N d ?a 't h H . d I:>. d'l , t ming van predikan-In e )e oe en aan e er UI se e ervorm e re I \:an en ten en onderwijzers 
en Schoo1onderwijzer~. 4) te worden bevorderd 

25. Zoo ook, dat in tijd van vrcde voorzorgende maat- Maatregelen tot het 
regelen genomen worden~ om een oorlog te kunnen voeren voeren van oorlog. 
of te wederstaan. 

26. Ingeva1 van vijandelijken inval van buiten, zal Ieder inwoner ver
een ieder zonder onderscheid 5) gehouden zijn...orn met de uit-Pligt hulP. ~e ver-

a. · d 1 .. b" t 1 d t- ·· 1 leenen biJ mvallen. vaar 1gmg er oor ogs,vet ZIJnen IJS anc aartoe ever eenen. 
27. Geer.. tractaat of bondgenootschap met buitenland- Tractaten of bond

sche mogendheden of volkeren mag aangeboden aanO'e-genootschappen met 
' b buitenlandsche mo-

nomen ~f ges1oten worden, dan nadat. de V o1ksrand do~r gendhed~n, enz., ver-
den President en de Leden van den Urtvoerenden R.a.ad IS eischen de goedkeu
opgeroepen, om daarover zijn gevoelen kenbaar te maken, ring des Volksraads. 
zullende het voorste1 volgens het oordee1 der 1eden van den 
Volksraad goedgekeurq en vastgeste1d of afgekeurd worclen. 6) 

28. Bij voor den Staat dreigend gevaar of in oorlogs-In tijd van llreigend 
tij d za1 de beoordeeling over het a1 of niet raadzame van gevaar of oorlog kan 

d 
. de Commandant-

ZOO amg tractaat of bondgenootschap, aan den Comman- Generaal met den 
dant-Generaa1, met overleg. van den Krijgsraad, overgelatenkrijgsraad in zooda
worden, indien de commando's in het veld zijn, en er geen nig tractaat ofboml-
t .. 1 · d u· · d 1:> d d 1 1-1) genootschap treden. IJ( rs om en 1tvoeren en \,aa te raa p egen. / 

1) Dit artikel buiten werking gesteld doorV.R.B., Junij, 1870, art. 151. 
Zie de Conventie van Londen, art. 9. 

2) Zie art. 32 en Reglement van Orde, 12 Mei 1882, art. 4. 
3) Zie V.R.B., 8 Oct. 1866, art. 341. 
4) Zie Wet No. 4, 1874. art. 41, en Wet No. 1, 18S2, art. 12. 
5) Zie Wet No. 2. 1883, art. 8. Conventie van Londen, 1884, art.15. 
6) Zie Wet No. 2, 1883, art. 1, en Conventie van Londen, 1884, a,rt. 4. 
7) Zie Wet No, 2, 1883, Mt. 2. 
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OVElt DEN VOLKSHAAD, HET IIOOGSTE GEZAG, OF DE 

WE'rGEVENDE l\IAG'r. 

ne Volksraad het 28. De Volksraad zal het hoogstc gezag des lands zijn, 
hoogste g~"zag. en de \V etgevcnde 1\Iagt. 
Yolksraaclsleden zijn 30. Als vertcgenwoordigers des volks, zijn zij gecn 
ge~ne ambtenaren. Lands-amhtcnaren. 1) 
(:etal van leden des 31. De Volksraad zal ten minstc uit 12 leden bestaan, 2) 
''.olln~raads. Ver- deze moeten de volaende vereischten bezitten: zij moetcn 
eJHch ten voor Volks- . 0 , • , • • 
ra;vlsledcn. tusschen de 30 en GO Jaren oud, 3 Jaren stemgereghgde 

burgers, lidmaten va~1 de Nederduitsch Hervormde gemeen
ten zijn; in de Repuhliek vvonen, en vaste goederen in het 
grondgebied ,clezer Republiek bezitten. Geen personen van 
cen openlijk slecht gedrag of die een onteerend vonnis ten 
hunnen laste gehad hebben, zullen verkiesbaar zijn; zij 
mogcn elkandcr niet bcstaan in de betrekking van vader 
of zoon, heele of halve broeders, of eigen omen neef. 3) Geen 

flekleurden noch gekleurden, noch bastaarden zullen toegelaten wordei1ln 
hastaarclen te ~vor- onze vergaderingen. 4) Een ieder is geregtigd, wanneer hij 
den t.oer,elaten m l· . r l t 1 ·· l 1 h cl 1) ·c1 t . vcr"aderin<Yen. < a.<tn an 1e )CWIJS \:an everen. et aan en res1 en van 

o o den Uitv. Raad in te zenden, voor dat zoodanig lid zitting 
ucomt. Ingeval het bewijs voldoende overtuigend i:3, zal 
(le President van den Uitv. Raad, voor de opening van 
de zitting, hetzel vc aan chm Voorzitter van den Volksraacl 
ter hand :::tellen, en op de verwijdering van het betrokken 
lid aandringen. 5) 

Verkiezing van 32. De leden van den Volksraad worden door de meer-
Volksraadsleden. derheid van stemmon door het volk gekozen. Ieder burger 
Ieder burger van 21 die den ouderdom van 21 jaren en daarhoven bereikt heeft, 
jaar bezit stemregt. zal stemgeregtigd burger zijn, mits lidmaat dr.>r N ederduitsch 
Volksraad>;led. voor Hervormde Kerk zij ndo. G) De Volksraaclsleden worden vcr-
2 jaren gekozen. kozen voor den tijcl van twee jaren. 7) 
De verkiezing van ~0. Do ver kiezing cl er leclen voor den V olksraad zal 
V~!ksraadsleden is geheel vrij zijn: en uit ieder der districten zal een gelijk 
I~r~J;gers kunnen een a~mt~l ledcn verkozcn worden; 8) ?o kiezers van het eene 
ander <1istrict verte- d1stnkt, kunncn ook hunno stem tntbrengen op cen persoon 
genwoordigen. in een ander district wonende. 
Beschaldi~dng tegen 311. Ieder stemgercgtigd burger staat het vrij, om indien 
den PresidPnt of hij hoschuldigingen wegcns ambts-overtredingen of amhts-
lP<len ntn dPn Uit- ·. J 1 1 1 1 "cl d 
voerewlen Uaad. miSCla(. en, )egaan c oor < en Pres1 ent of een der le en van 

den U1tvoerenden Haad, ::nccnt to moetcn inbrongen, die 

1) Zie Heglement van Orde, 12 l\Iei 1882. art. 4 op 't einde. 
2) Zie V.RB. 12 Junij, 1sn, art. l;).). Heglement van Urde, 12 Mei 

1882, art. 34. 
3) Zie Heglement van Orde 1882. vrt. 4. 
4) Zie art. D; en art. 6 der 3:) Artikelen. 
5) Zie HeglemeHt van Orde, 1882, art. 4. 
G) Zie V.R.B. 20 Sept. 1858, art. 22; V.RD. 22 Nei 1863, art. 23, en 

de Kieswet No. 7, 1tit12. 
7) Zie art. 35 en V.E.H . .Tnnij 1373, art, lM! 
8) Zie V.B,B, 12 Junij 1873, art. 155~ 
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beschuldigingen aan den Voorzitter van den Volksraad in 
te leveren, onder het adres van : 1) 

"Aan den Wel-Ed. heer Voorzitter van den Volksraad." 
welke daarmede naar bevinding van zaken zal handelen. 

35. 2) De verkiezing van leden voor den Volksraad Verdere bepalingen 
zal in de maand Maart plaats hebben. 3) Uit elk der dis- b:tr~kkelijk de ver-

. t 11 1 d b'' d h 'd t klezmg van Volks-tnc en zu en zes e en lJ meer er e1 van s emmen ge- raadsleden. 
kozen worden, om als volksvertcgenwoordigers zitting te 
nemen. 3) De Veldcornetten zullen in tijds zorg dragen dat 
de kieslijst aan de Landdrosten, en deze weder zorg dragen 
dat die kieslijsten onmiddelijk aan den Uitv. Raad worden 
ingezonden. Op het einde van het eerste jaar zal de helft 
der leden bij loting aftreden; de and ere helft op het eindo 
van het twoede jaar, en zoo voort. Uit de districten, wier 
leden uitvallen, zullen nieuwe Volksraadsleden gekozen 
worden. De aftredende leden zijn herkiesbaar. 4) 

36. De Uitvoerende Raad zal verpligt zijn zorg te Secretari~ van den 
dragen dat de Volksraad van een bekwaam secretaris voor- Volksraad. 

zien worde tijdens deszelfs zitting. 5) 
37. 6) De verkozenen tot leden van den Volksraad Verontschuldigin

zullen, indien zij verontschuldigingen tegen de op hen uit- gen van Volksraads
gebragte keuze meenen te moeten maken, die verontHchul- leden. 

digingen, tegen de op hen uitgebragte keuze, dadelijk, na 
de ontvangene aanschrij ving, met de eerste post verzenden 
aan den Uitv. Raad. Hij die daaraan niet voldoet, of 
zonder voldoende redenen voor de verkiezing bedankt, za.l 
in eene boete van Rds. 25 vervallen. Indien deze kennis-
geving niet met de eerste post geschiedt na de aanschrij-
ving, dan zal de boete bedragen Rds. 50. Blijft een lid 
van den V olksraad zonder bedanken wog, en voldoct h~j 
niet aan de oproeping, dan wordt hij beboet met Rds. 7 5. 7) 

38. De redenen van verschooning voor het nict ver- Redenen van ver-
schijnen van een lid van den Volksraad, zijn: 8) schooning. 

1. Ongesteldheid en ligchaamsgebreken, te bewijzen 
door het verkozene of opgeroepen lid, met eene 
onderteekende verklaring van den Landdrost, Com
mandant of Veldcornet zijner afdeeling, en 

2. Zoodanige onvoorziene omstandigheden, die werke
lijk bewezen zijnde, het hem onmogelijk maken 
aanwezig te zijn of te blijven. 

39. Alle bedenkingen, verontschuldigingen en kennis- Redenen van ver
gevingen, bedoeld in art. 37 en 38, zullen aan den Presi- schooning, kenniil~ 

1) Zie art. 93. 
~) Zie aangaande dit en volgende artikelen het Reglement van Orde, 

12 Mei 1882. 
3) Zie V.R.B. 12 Junij 1873, art. 155. 
4) Zie Reglement van Orde 1882, arts. 4, 15 en 16. 
5) Zie art. 22 Reglement van Orde 1882. 
6) Zie Reglement van Orde 1882, arts. 7-9. 
7) Zie Reglement van Orde 1882, arts. 6 en 12. 
8) Zie l\eglement van Orde 1882, art, 12, 
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gevin~en, .enz., ,moe- dent van den Uitv. R.aad ingezonden en door don Uitv. 
~en biJ Uitv. haad R.aad bcoordeeld worden. 1) In de, dien ten gevolge, onver-
mgezonden worden. ll l d' l"k · d vu cc p aatscn z:Ll zoo spoe 1g moge IJ T voorzlCn wor en, 

volgens art. 35. 
Eed te worden afge- 40. De leden van den Volksraacl zullen voor het aan
legd door Volks- vaardcn hunner betrekking beeedigd worden door de Volks-
raaclsleden. .1 1 cl d' .1 cl d 'tt' t cl' ·· raaus e en, lC op uen · ag er z1 mg egenwoor ·1g ZIJn; 

hun ced zal z~jn van den volgenden inhoud: 2) 
"Als verkozen tot lid van den V olksra.acl dezer 

Hepubliek, verklaar, heloof en Z\Yeer ik plegtig, dat 
ik aan niemancl eenige gift gedaan of beloofd heb om 
tot die betrekking te geraken; dat ik in die hetrek
king getrouw zal zijn aan het volk; mij zal gedragen 
overeenkomstig de Grondwet <lezer Ilepubliek, naar 
mijn beste kennis en gewetcn, en niets anders te 
beoogen clan de hevordcring van het geluk en wclzijn 
cl er ingezetcnen in het algemeen." 

Voorzitter van den 41. De aanwezige le<len van den Volksraad kiczen hun
Volksraad. non Voorzitter na de opening der zitting, en voor den tijd 

van bun zittingsjaar. 3) 
)feerderheid van ~ 42. Al hetgcen waarover beraadslaa.gd wordt zal door 
der stemmen. ! van het aantal stemmen beslist worden. 4) 
Volksraad niet uit- 43. De Volksraad gaat niet uiteen v66r dat alle zaken 
een te gaan voor dat die behandeld moeten worden afgehandeld z~jn, en de zitting 
alle z~.ken atgehan- door den Voorzitter van den Raad gesloten is. 5) Een 
deld ZlJll. V }} 1 }'cl k ''} . l 1- d . t , o \:Sraac s 1 an Vl'l.J 1mc ontvangen c e verga ermg e ver-

laten indien hij verkeert in hQt geval van No. 2, art. 38. 
Volksraadsleden vrij 44. De leden van den Volksraad zullen, voor · zoolang 
va~~ landsdienst en zij :n die hetrekking zij n, in persoon vrij wezen van 's lands 
knJgskosten. dienst G) en vrij van kosten <lie de krijgttmagt van hen 
Zij zijn ~en:gligd tot zoudc kunnen afvorderen; zij zullen vergoeding van hun ver-
verblijfkosten. blijf gcnieten gedn rendc den oponthoud hunner bezigheden. 7) 
Vergadt>ring~n van 45. De vergadcringen worden met opene clcurcn gehou-
<len Volksraa<l met den, tenzij dat de Voorzitter of de President van den Uitv. 
open deuren te wor- Raad het noodia oordeelt dat de bcraadslaaingen over het 
den gchoudeu. o . . o 

cen of andcr voorstel 111 het gehenn gehou<len worclen. 8) 
De aanwezige personen, die geen zitting in den VolkBraad 
hehben, mogen nid sprC'ken, clan wannecr z~j op ccne vraag 
van den Voorzitter hebhcn te antwoorden. U) 

Volgonle der werk- 4G. De volgordc cler werkzaamheden is clezc: 1 0) 
::aamheden. (rt) De Voorzitter van den Vollu:raad opcnt de zitting. 

1) Zie Reglement van Orde lSS~. art. 3. 
~) Zie Heglement van Orcle, 18R~, ::u·t. 0. 
:-1) Zie lt(>glement van Orde, 1RK~. art. 11. 
4) Zie Reglement van Orde, 1882, art.. H5 . 
.'1) Zie Reglement van Orde, 1882. art. 70. 
fi) Zie Wet No. 2, 1883, art. 7. 
7) Zie Reglement van Orde, 1882, arts. 10 en 11. 
8) Zie Reglement van Orde, 1882, art. 8tl. 
D) Zie Heglement van Orde, 1882, art. 84 en DO-l. 
l 0) Zie R~glement VIHl Orde, 1882, hoofdstuk VII. 
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(b) De V oorzi tter schrij ft den President van den 
Uitvoerendon Raad aan, om verslag te doon volg,Gns 
Art. 74. 

(c) De Volksraad benoemt eene oommissie, he-
staande uit drie zijner leden, om over dat vorslag een 
sehriftel~jk rapport uit to brengen. 

(d) De President van den Uitv. Raad stelt aan 
den Voorzitter van den VolkEtraacl zij ne voorgtellcn ·van 
wet tor hand, en de V olksraacl bepaalt de volgonle 
waarin deze behandelcl zullen warden. 1) 

(e) De commissio bij Art. c vermeld, doet rapport 
en de Volksraad besluit omtrent het antwooru aan den 
President van den Uitvoerenden Raad to geven. 

(f) De Volksraacl beantwoordt het verslag van den 
President van den Uitvoerenclen Raacl. 

(y) De beraadslagingen over de ingezonclene voor
stellen van wet, en tovens over het tijclstip waarop de 
lvet zal ingevoerd worden, in overeenkomst met Art. 1~. 

(h) Benoeming van ambtenaren op voonlragt van 
den President van den Uitvoerendcn H,aad. 

( i) Overige ·werkzaamheden. 
( j) Sluiting der zitting, volgens Art. 43. 

47. De Voorzitter zal al de voorstcllon van wet, bij De Voorzitter van 
de V olksraad ingekomen in beraadslaging brengcn of dew d€n Volksraad on-

. '· . ' derzoekt of de voor-
3 maanden voor de Ind1emng aan den Volksraad aan het gestelde wetten 3 
a.lgemeen bekend 7.~j n ge::naakt, of clat clezel ve 1 ij dens de mam:den vooraf zijn 
zitting van den V olksraad zij n ingekomen. 2) pubhek gemaakt. 

48. Wanneer de bekendstellinO' van wetten en Gouver- Strnfbepaling voor 

nements bekendmakingen aan het algemeen, niet intijds is ~~;~~;~n~~;t ~~~:2~~ 
goschied, zal de President van den Uitvoercnden Haad omler- stelde wetten. c 

zoeken bij wien de schulcl van clat oponthoucl gelegen is. 
Een Lauddrost in deze schuldig bcvonden wonlcmdc~ zal 
in cene boete van Rds. 50 vervallen, een V eldcorr1et of 
minder beambte, van Rds. %5. 

4 9. Een afschrift. van iecler aangenomene wet zal door De Voorzitter zendt 
den Voorzitter aan den President van den Uitvocremlen atfHl'llriftenl)var:dwett-

• • , CG n~tar re::n en . 
Haad, ter mtvoering 1ngezondt:n worden d) 

50. \Vanneer een nieuwe President van den Uitvoercn- Nieuwbenoernde 
den Raad benoemd is zal de V olksraad vier ziJ. nei' led en en President legt den 

i ' aml>tseed -.-oor den 
den Secretaris afvaardigen, om hem uit te noodigen in de Volksraad' af. 
Volksraadsvergacloring den ambtseed te komcn a:fieggen. 

51. Bij de benoeming van de leclen van den 1Jitvoc- Leden van den Uitv. 
·, d. R cl d C cl G " 1 4) , , 1 1 \r 11· Raa(1 en de Comt.-1 en en aa en en omman ant- ene1 aa , za, oe o ... s- Generaal leo·o·en den 

raad hun daarvan schriftelijk kennis gegen, met uitJWO(li- all!btceed ::;or deu 
Volk::>raad af. 

1) Zie Reglement van Orde 1882, artt. 71 en volgende1 
2) Zie do. do. · · · · 
3) Zie Reglemept van Qrqe 188~, artt, 77-8. 
4:) Zi~ ~rt, lOO . 
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ging om den ambtseed op een daarbij bcpnalden tijd voor 
den Volksraad te komen afleggen. [Zie art. 91.] 

Aanstelling ambte- 52. De acten van aanstelling voor landsambtenaren, 
naren. worden dvor door den Prt>sident van den Uitvoerenden Raad overecn-
Voorzi tter en Secre- . . ' T • 
taris onderteekend. k0mst1g art. 13 voorgedragen, worden door den \ oorz1tter 

en den Secretaris van den Volksraad onderteekend en aan 
den Uitvoerenden Haad ingezonden. 1) 

Ontz.ettil'lg van den 53. Indien het Hoog Geregtshof, bedoeld in art. 143, 
PresHl~nt, leden van den President of een der leden van den Uitvoercnden Raad, 
den 1htv. Raad en f d C l G l d' kl .. 
Cilmmand.-Generaal o en ommanc ant- eneraa , onwaar 1g ver aart om ZlJn 
nit hun ambt. ambt of hunne ambten te hekleeden, dan zal cle Voorzitter 

van den Volksraad, op ontvangst van de uitspraak van dat 
Hof, de leclen van den Volksraad bijeenroepen, welke ge
houden zijn, om volgens hunne pligt de zitting bij te 
won en, ten einde de veroorcleelde of veroordeelden van zij n 
ambt of hunne ambten te ontzetten, en zoodra mogelijk in 
de vervulling cler opengevallene plaats of plaatsen te voor
zien. 2) 

'Ti.jd~bepaling voor 54. De leden van den Volksraad vergaderen in Raad
hret vergaderen des zaa.l J·aarliJ'ks op den 2den Maandag in September 3) of OJ) v i.lhraa-:1~. ' .. · . . . ' 

andere tiJden 1n het oproep1ngsbengt aangewezen, wanneer 
de President het noodig oordeelt dat de Volksraad bijeen
komt; 4) voorts dagelijks des morgens ten negen ure, om 
niet minder dan 4 tot 5 uren per dag werkzaam te zijn. 5) 

VolkRraad met ge- De vergadering van den Volksraad zal met een gepast ge
bEd geepend en gesl. bed geopend en ge~loten worclen. 6) 
Strafbepaling voor 55. De Voorzitter van den Volksraad is verantwoorde
den Voorzitter bij li.]·k, dat de vergaderingen volgens bepaling in art. 54 ge
niet nakomen van 
art. o4. houden worden, bij verzuim waarvan de Volksraad hem 

beboeten kan met Rds. 5 tot .50. 
De Voorzittcr is te- 56. De Voorzitter zorgt voor de orde tijdens de beraad
last met het houden slagingen en heeft hiJ' eenmaal cen lid tot cle orde mocten 
yon o~de - ' 

"' - · terug brcngen, dan zal hij, wanneer zulks voor de tweede 
Straf~epaling voor maal noodig wordt, hem beboeten. Iedere overtreding door 
het mei observeren de lcden van den Volksraad, van het bepaalde bij dit, of 
van orde. b" e: 4 b l IJ art. u egaan, za gestraft worden met eene hoete van 

Tids. f). 7) 
IIandhaving- van . 57. De handhaving der orde, onder de de aanwezige 
orde. onder aanwezJg person en bedoeld in art. 45 zal moeten worden toever-
pubhek aan Veld ' r ' 
eornet toevertronwd trouwd aan eenen \ elclcornet door den Landdrost van het 

district, waar de zitting gehoudcn wordt, daartoe aange
schreven. 

Bode Volksrd. door 58. Die Landdrost zal ook een bode aanstellen, om 

1) Zie Bijlage tot de Grondwct, No. 3, 1881, art. 4. 
2) Zie art. 65; en Bijlage tot de Orondwet 1877, art. 8. 
3), Veranderd in den 1sten l\faandag in Mei. Zie V.R.B., 26 Nov. 

1868 art. 316. 
4) Zie Reglement van Orde J 882 art. 2. 
5) Zie Reglement van Ode 1882 art. 33. 
6) Zie Reglement van Orde, 1882, art.. {)3-4. 
7) Zie Hegltlm<mt van Orde, 1882, nrt. 4G-D, 
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gedurende de vergaderingen ten dienste van den V olksraad Landdrost benoemd. 
te staan. 

50. De Volksraad beoordeeld alle overtredingen voor OvertredinginRaad
U.en Volksraad vastgesteld en in de Raadzaal beo·aan en zaal door Volksraad 

' · c. ' · beoordeeld bestraft deswege de overtreders zonder verder beroep. l) · 
60. Van alle beboetingen door den Volksraa<} • gedaan, Invordering van 

wordt door den Secretaris kennis gegeven aan do Landdros- boeten door den 
Volksraad opgelegd. 

ten, waaronder de beboctenen resorteren, en deze dragon 
zorg voor de in vordering. 

OVER DEN PRESIDEN'r EN DE LEDEN VAN DEN UITV. RAAD, 

DE VOORS'rELLERS DEI{ WJ~'rTEN. 

61. De President van den Uitvoerenden Raad wonlt hij President van den 
meerderheid van stemmen, voor den tijd van 5 jaren, door Uitv. Raad. 

de stemgeregtigde burgers gekozen. 2) Hij moet vijf jaren 
stemgore§.(igd burger geweest, 3) en lidmaat van de Neder
duitsch-Hervormde Gemeente zijn, geen onteerend vonnis te 
zijnen laste gehad en den ouderdom van 30 jaren bereikt 
hebben. 

62. De President van den Uitvoerenden Raad is de Presidentdeho•gste 
eerste of hoogste ambtenaar van den Staat, alle landsamb- ambtenaar. 

tenaren zijn hem ondergeschikt; dezulke echter die met de Regterlijke:Magt vrij 
uitoefening der Regtsmagt bedeeld zijn, zijn in die uitoefening en onafhankelijk. 

geheel en al vrij en onafhankelijk. 4) 
63. Zoolang de President die betrekking waarneemt, zal President geen an

hij geene andorc, noch kerkelijke bediening vorvullen, geen dere bediening te . 

h d l d " · h · 1 · d vervullen noch bm-an e l'lJ ven en z1c no01t zone er toestemmmg van en tenlands te gaan. 
Volksraad buiten 's lands begeven. 5) 

64. Ingeval van ontzetting van zijn post, dood, ontslag Oudste lid van Uitv .. 
of onbekwaamheid om zijne betrekking te vervullen zal Raad treedt op in-

cl d d d cl 1 l d ' geval van dood, ont
ezo wor en toevertrou w aan en oll'· sten c er e en van slag enz. van den 

den Uitvoerenden Raad, welke zoo spoodig mogelijk zal President'. 
kennis geven aan den V olksraad, om te voorzieri in de 
opengevallcm plaats. 6) 

6.5. De President zal door den Volksraad van zijn post Ontslag van den 
onts]agon of ontzet worden na overtuiging van 'vangedrag, Pref!ident. 

verduistering van Staatseigendom, verraad of andere zware 
misdaclen, en verder naar de wetten behandeld worden. 7) 

6G. Aan den President is opgedragen het voorstcllen President stelt wet
van wetteil aan den Volksraad, hetzij eigene voorsteJlen, ten Volksraad voor. 

het.z\i anderen van het volk bij hem ingekomcn, 8) hij zal 
dio voorstellen, drie maandon voor het indienen aan den Wetten em;. 3 rnaan-
--------------·-· --·--------- ---- -··-·------·----·· 

1) l':ie Reglement van Orde 1882, arts. 46-9. 
2) l':ie Bijlage tot de Grondwet, No. 3, 1881, art. 1. 
3) Deze bepaling herroepen door Wet No. 4, 1871. Zie ook Bijlage 

tot de Grondwet, No. 3, 1881, art. 1. 
4) De Staatsprocureur is niet hieronder begrepen. Zie V.R.B. 18 

Febrnarij 18G4, art. 20. 
5) Zie Bijlage tot de Grondwet No. 3, 1881, art. 5. 
U) Zie Dijlage tot de Grondwet No. 3, 1881, art. 6. 
7) Zie art. 53 en Bijlage tot de Grondwet 1877, art. 8, 
S) Zi§ J3ijl~se tot de Gnmdwet No. 31 1881, Ar~. 3, 
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den vooruit te wor- Volksraad, door middel van de StaaL-;cmtranf aan het al
den gepublic6erd. gemeeen moeten bekend maken; benevens alle andere st.uk-

ken, die door hem nuttig en noodig geoordeeld worden. 
President en Uib'. 67. Alle voorstellen van wet bij den President ingeko
Haad oordeelen of men zullen voordat deze bekend gemaakt worden, door den 
ingezouden voorstel- President e~ den Uitvoerenden Haad beoordeeld worden of 
I en van wet bekend . . . . . 
zullen worden gem. de bekendmakmg nood1g Z~J of met. 
l'resident oflid v. d. G8. De verdediging van elk voorstel van wet ge
Uitv. Haad verdedigt schiedt voor den Volksraad door den President, of in per
yoorgestelde wetten soon of door een der leden van den Uitvoerendon ltaad 
m den V olksraad. ' ' 

dam·toe door hem aangewezen. 1) 
Binnen welken t;jd G9. Zoodra de President van den Uitvoerenden Haad 
de publicatie van de kennisgeving van den Volksraad ontvangen heeft, dat 
gepasseerde wetten de voor!lestelde ·wet is a.angenomen, zal hij die wet binnen 
zal gescbieden. '-' 

twee maanden doen bekend maken, en na verloop van eene 
maand, te rekenen na de algemeene hekendmaking, voor 
de uitvoering derzel ve zorg dragen. 2) 

l'rodamatie van de 70. Van de oorlogswet, bedoelcl in art. 2G, zal 11ict 
o~rlogsw;t ~erust anders, van door den President, rnet toestemming van de 
llJ!~t den

1
, 1 rdesident en leden van den Uitvoerenden Raad, kunnen kennis gegeven 

Jl v. •aa . . . h 1 worclen. Die kenmsgevmg zal ec ter moetcn p a.ats hebhen, 
ingeva.l van clringencl gevaar, en de wet zal clan dadelijk 
ten uitvoer gebragt ·word en; de beoordeeling over het ge
vaar wordt aan den President en de leden van den Uit
voerenclen R~acl en ter hunner verantwoording overgelaten. 

Commandant-Gene- De Commandant Gcneraal zal bij de beoordeeling en be
;aal ~!d Uitv. Haad slissing over krijgszaken in den UHvoerendenclen Raad, in 
m knJgszaken. zijne betrdddng, bij die vergadering moeten aanwezig zijn 

en meclc eene stem als zoodanig hebben. 3) 
Prer;ic!entdraagtalle 71. ne President van den Uitvoerenclen Rami doct cle 
ambtenaren aan den voordragt van alle landsambtenaren aan den Volksraad, in 
Volksraad voor. overeenstcmming met de -vvetten omtrent de aanstelling der 

landsambtenaren. 4) 
J>ligt des P1esidents 72. De President beantwoordt ~:oo veel mogelijk aan 
tegenover den Staat. het verlangen van het volk, aangewe~:en in art. 24. 
J're:-;i~1ent lPgt jaar- 7:-3. De President zal jaarlijks in de maancl September i5) 
lijk:-;ch een begroo- het voorstel eoner begroutingswet van algemecne uitgaven 
ting:-;wet aan den en inkomsten, voor Kerk en Staat, aan den Volksraad in
Volhraad voor. 

zenden, en da.arin aanwijzen hoe het tekortkomende te 
dekken of het overschot te bEsteden. G) 

President doet ver- Art. 7 LL Ook zal hij tij dens die zitting van den Yolks
slag. aan "V_olksraad raad ven<lag geven van zijne verrigtingen gedurende het 
y~or het atgeloopen afgeloopen jaar, van den toestand der Republiek en vau al 
Jaar. . 
· wat haar helang m het algemeen betreft. 

1) Zie Bijlage tot de Grondwet No. 3, HlH1, art. 3, en Reglement van 
Orde 18R2, art. 84. 

2) Zie Heglement van Orde 1882, art". 78. 
3) 7,ie Bijlage tot de Grondwet, No. 3, 1R81, art. 2. Krijgswet No. 2,1883. 
4) Zie Bijlage tot de Grondwet, No. 3, 1881, art. 4. 
5) Veranderd van Septembl."r tot 1\fei. .Zie V.R.B. 26 Nov. 1868, art. 316, 
6) Zie V,It,J3, 23 Oct, l874, ~rt. l54. 
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75. Na ondcrzock van do aan don UHv. Hnacl ingc- PreRident roept den 
zonden kieslij stRn voor de leden van den V olksmad, zal Volksraad bijeen. 
hij dicn Haad b~jcenrocpen, janrlijks tegen den 2dcn Mnan-
dag in September, cm wanncer de noodzakelijkheid zulks 
vereischt. 1) 

76. H~j cloet in 
ken, cle namen en 
van den

1 

Volksrn.ncl. 

de mn.and lVIa.art oponban.r bckcnd mrt- President doet lijst 
woonplaatsen der O'dwzenen tot ledcn gcko:wn Vo.lksraads-

t-- leden pubht:eercn. 

77. De E<chriftelijkc hijeenroeping der lcden van cl en Rchriftelijke hijcen
Volksraacl tot de zitting, zal dric woken v(>6r de opening roeping van VolkR-
1 l t l ] . b l t . . 2) · - raadsleden. c crze ve en 1nnne nnzc ezorgc moo en ZlJll. · 

78. De President zal ten minste eenrraal in het jaar clc ~res!?ent bezoekt 
Rteden. en dor11en clcr Re1mbliek wanr lanclskantorcn ziJ·n JaarlJJkRalle plaatsen 

. ' ' waar lan<h;kantoren 
hozooken ; den stan.t chor kantoren opnemen, en het gedrag zijn. 
der landsambtenaron nagaan; 011 op die ronclreize den ingo-
zotencm gelegonhoid govon om, geclurende zij n oponthoucl, 
hunnc bob11.gen :Lrtn hem voor te dragon. 3) 

79. De President l10eft de magt, behoudens 7-ij ne ver- President ontslaat 
antwoording aan den Volkemad, om de landsambtonarcn in en stelt ambt<;naren 
1 b - 1 1 · · · ll' arm, onderhev1g aan 
n1nno eke'" nng te stmten, voorloop1gc an.nste mgen to de goedkeuring des 
doen, en nlle opene pb:1tsen in te vullon. Hij doet de Volksraads. 
cmstvolgende zitting Y:Ln den Volksran.d vorslag dczer han-
clelingen. 4) 

80. De President ondertcokent mede a1lc henoemingcn President ondertee
vn.n ]n.ndsambtenaren cloct hen hunne instrnctie zelvo of 1~ent alle Lenoemin-

' g<-n van ambtenaren 
door hevocgclo amhtenrtron voorlc7.en en verkhron; den en voorziet hen van 
ambtsecd afleggcn en teekEnen, en lrtn.t hen nn. <le aanstcl- b.ehoorlijke instruc-
ling een afschrift der instructie ter hand st<'llen. tie, enz. 

81. De President is bclast met de regeling der n1gc- President belastmet 
meene dienst het ]lOstwez<''n en de OJienbare '\Vc>rken hi]. en de de regeli~g der alge-

' . .. ' · nwene d1enst e11z. 
leden van den U1tv. Raa<l Zl.Jll tevens hebst met het oppcr- ' 
toezigt over de kruitmagn.zijnen en ka.nonnon van <lcn Stn.at. 

82. De briefwis:'leling met lmitcn1anclsche Mog~nclhcden Br~cfwisseling met 
z:1l door den President en den Uitvocrendcn Hn.n.d crevoercl hmtenhtndsehe mo-

. b o·endheden. 
worden. De bnevcn zullen <loor hem en den Gonvernc-"' 
ments Secretrtris gevoerd wordcn. 

83. De President met den Uitvoerenden Tin.ad hceft het Presi<lent met Uit,·. 
regt om do strn.f of straffen. ter znke vn.n -vvancrcdracr ofTiaa<l kan ;litgespro-

• • . • . . 0 t:> ken straften veran-
mu·daad, mtgesproken, tc vermmclrren of 1nviJ t to schelden, deren of kwijtschel-
op voordra.gt vnn het Hof, dat l1ct vonnis heeft geve1d, ofden na ingewonnen 
op verzoek van don veroordeclden, na dan.romtrcr:t het ad- advies van het Hof. 

vies van het Hof to hebbcn ingewonncn. 5) 
84. Voor het. aanvaarclen van zijn amht, zn.l hij den Red door den Presi-

vol2'.cnclen eed in hn.ndon van den Volkf'raftd afloggen: dent te worden af* ,.. gelegd. 
1) Vera"!.'lderd van September tot l\Iei, V R.B. 2G Nov. 18G8, art. 31G· 

Zie Reglement van Orde 1882, artt. 1-2. 
2) Zie Reglement van Orde, 1882, artt. 1-2. 
3) Dit art. eenigzins gewijzigd door V.IU3. 18G4, art. 2G Zie ook 

V.ILB. 9 Junij 1873, art. 123. 
4) Zie V.R.B. 12 Feb. 1868, art. 25G e::n V.H.B. 3 Jnnij 187G, art.10l. 
5) Zie de Crimineele Procedure 18G6, art. 89. 
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Zamenstelling van 
den Uitv. Raad. 

[lR!JR 

"Als verkozen tot President van den Uitvoe
renden Raad dezer Republiek beloof en zweer ik 
plegtig, dat ik getrouw zal zijn aan het volk; dat 
ik in mijne betrekking naar regt en wet zal han
delen, volgens mijn beste kennis en geweten, zondcr 
aanzien des persoons; dat ik aan niemand eenige 
gunst of gift gedaan heb om tot d.ie betrekking to 
goraken; dat ik van niemand eenige gift of gunst 
zal aannomen, wanneor ik vermoeden kan, dat deze 
gift of gunst gedaan of bewezen zou warden, met 
het oogmerk om van mij een be8luit ten voordeelo 
van den begunstiger of gever te gewinnen; dat ik 
mij zal gedragen overeenkomstig de Grondwet dezer 
Hepubliek, en niets anders becloel dan de bevorde
ring van het geluk en welzijn van hare ingezetenen 
in het algemeen." 

85. Den President zal een Uitvoerenden Raad toegevoegcl 
worclen, bestaande uit den Commandant-Generaal, twee 
stemgeregtigde burgers 1) en een Secretaris, welke gclijke 
stem zullen hebben en den titel voeren van loden van den 
Uit\'oerenden Raad. Do President en de leden van den Uit
voercnden Raad zullen wel zitting, doch gecn stem in den 
Volksraad hebben. 2) 

President beslissen- 86. De President zal Voorzitter van den Uitvoerendcn 
de stem Uitv. Raad. Raad wezen, en bij staking van stem men eene beslissende 
Doodvonnis of oor- stem hebben. 3) Bij de bekrachtiging van d.ood vonnissen of 
logsver~l. eenparigE> oorlogs-verklaringen, zal de eenparige stem van d.en Uitvoc
stem Ultv. Raad. renden Haad, ter beslissing vereischt warden. 4) 
Tijden van zittingen 87. De Uitvoerende Raad zal op den eersten \Voensd.ag 
van den Uitv.Raad.der rnaanden Februarij, April, Junij, Augustus, October en 

Gou vts.-Secretaris 
onderteekent mecle 
alle besluiten van 
den Uitv. Raad en 
ambtsbrieven. 

December, en op zoodanige andere tijden a1s de President 
zal noodig oonleelen, ten zijnen kantore zitting houden. 5) 

88. Alle beslniten van den Uitvoerenclen Raad en ambt.f1-
bricven van den President, moetcn, bchal vo door hem, ook 
door den Gouvernements Secretaris ondertcekend worden. 
De mede-ondertcekenaar is tevens vemntwoorclelijk, dat de 
inhoud van het besluit of van den brief nict strijcl met d.o 
bestaande wetten. 6) 

Non-officieele Ieden 89. De beide stemgeregtigde burgers of leclen van den 
!Jitv. Raad voor 3 Uitvoerenclen Raad, bedoeld bij art. 8!'5, warden cloor den 
Jaren gekozen. \r 11 d k d t•• 1 <:> • I C Hunne vereischten. o .::sraa ge ozen, voor en lj( van 0 JUren; ( e om· 

mandant-Generaal voor een onbepaalden tijd; zij moeten 

1) Zie V.R.B. 9 April 1860, art. 42; De llijlage tot de Grondwet No. 3, 
1R81, art. 2 en de Overeenkoms.t tusschen de Republiek Lijl!1enburg en 
de Z. A. Republiek, 1860, art. 14. 

2) ~ie llijlage tot de Grondwet No. 3, 1881, art. 2. 
3) Zie do. do. en 9. 
4) ~ie de Crim. Procedure, 18GG, art. R9. 
5) ~ie de Bijlage tot de Grondwet No. 3, 1881, art. R en infra ?. 94. 
6) ~ie V.R,B. 10 April 18()0, art . .54, V.R.B. 11 .Tunij 1R6fl, art. 199 

en Bijlage tot de Grondwet No. 3, 1881, art. 2. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

47 

lidmaten der Ncderduitsch Hervormde Gemeentc zijn, geen 
onteerencl vonnis ten hunne laste g~had en den oudcrdom van 
dertig jaren bereikt hebben. Alsmede de voreischton bezitton 
in art. 31 voor de leden van den Volksraad vastgesteld. 

90. De Secretaris van den Uitvoerenden Haad wordt Secretaris Uitv. 
mede door den V olksraad gekozen 1) ; doch aangesteld voor Raad w~rdt gekozen 
den tijd van vier jaren. Bij aftreding is hij herkiesbaar. voor 4 Jaar, enz. 

Hij rnoet lidmaat van de N ederduitsch Hervorrnde Gemeente Vereischten die hij 
zijn, geen onteerend vonnis ten zijnen laste gehad hebben, moet bezitten. 
vastgoed in de Republiek bezitten en den ouderdom van 
30 jaar bereikt hebben. 

91. Alvorens de leden van den Uitvoerenden Raad en Van den eed te war
den Commandant-Gcmeraal hunne betrekking aan varen leg- den afgelegd door 
gen zij den arnbtseed in handen van den Volksraad af en den Commandant-

l cl l 2) D. cl l .. l"k . h l G1meraal en leden tee {en en . enze ven. le 08 za Zlj 11 van ge IJ ren Ill OUl van den Uitv. Raad. 
alf:t die van den President van den Uitvoerenden Raad, ge-
wij zigd naa.r den titel of de betrekking van don beeedigde, 
en die van don Cornmandant-Generaal, naar den inhoud 
van art. 108. 

92. Alvorens de Secretaris zijne betrekking aanvaart Van den eed door 
legt hij den volgenden eed in handen van den Uitvoerenden den Secre.taris te 
Raad af en teekent denzelven; de Uitvoerenclcn Raad zal warden afgelegd. 

voor hem eene instructie vervaardigen. 
93. Ingeval de Volksraad oordeelt aan de klagten in Van klagte tegen 

art. 64 verrneld gevolg te moeten geven, zal hij de aanklagt den Secretaris. 

tot het doen van onderzoek, in handen stollen van den 
Staatsprocureur. Blijkt uit dat onderzoek dat de aanldagt 
gegrond is, clan zal de Volksraad de aan klagt verzenden 
naar het Hooge Geregtshof, onder kennisgeving van die 
verzending aan den bedoelden Staats-Procurcur. Dit hof 
zal clan van de zaak kennis nemen en in het hoogste ressort 
uitspraak doen. 8) 

94. Bij pligtverzuirn van den President of een der leden Pligtverzuim van 
van den Uitvocrenden Raa.d, om aan Art. 87 te voldoen, den President of 

11 .. b b t d t r: t 10 Rcl f cl leden van den Uitv. zu en ZIJ e oe wor en me o ot \, s. o ver er naar Raad. 
den aard der zaak. 

9.5. Het Gouvernernents-kantoor zal clagclijks gcopend Uren en dagen wan
wezen van des rnorgens 10 tot 3 uren, uitgezonderd de neer Gou-:-:·kantoor 
Zaturdags van iedere week, en al de Zon- en Feestclagen. 4) open zal ZlJn. 

OVER DE KRIJGSMAG'r EN DE~ KRIJGSRAAD. 5) 
96. De krijgsma.gt besta.at uit a.l de weerbarn mannen Krijgsmagt best'lat 

van deze Republiek, en zoo noodig uit al die der kleur- uit al de weerbare 

lingen bi~nen 's lands, wier Opperhoofden aan haar onder- ~~~:~~l~~g:~. ook 
worpen ZIJll. G) 

1) Zie Bijlage tot de Grondwet No. 3, 18811 art. 2. 
2) Zie art. 51. 
3) Zie art. 65; en Bijlage tot de Grondwet, 1877, art. 8. 
4) Zie V.R.B. 3 Junij 1865, art. 12. 
5) Zie de Wet No. 2. 1883, over de Krijgsdienst. 
6) Zie Wet No. 2, 1883, art. 6 en Instr. v. de Comm. 1858, art. 1. 
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Van <le weerhare 07. De "\'i'Ccrbarc~, mnnnen van de bhnkcn r,ijn, alle 
mannen en kleur- 1nanspersonen, tnsschen den ouderdom van :16 en GO jaren; 
lingen. en van de klenrlingen, allcn die in staat r,ijn om in den 

krij g van dienst te welen. 1) 
rrot inueeling van de 98. Tot indeeling van de krijgsmagt, wordt het grond
Krijgsmagt wor<ltde gehied dozer Rcpubliek verdeeld in veldcornetsehappen en 
Republ.ek verdeeld 1. . · t D 1 'd' 1·· r 11 t 1 in Veldcornet1>chap, < ~st r:e en. e se 101 mgs- IJnCn ( ter ~? < corne se .:appen en 
pen en Distrieten. chstneten word en bepnald door en blJ ger,amenhJ k overleg 

Wie :zijn officieren. 

van den Presi<lent van den Uitvoerenden Raarl, den Com
rnandant-Generanl en de aangrenzende Commandanten en 
Veltleor.,._etten; en ieder inwoner zal verpligt wezen om 
on:1er dat veldcornetsehap of dis~_r}et, waaronder hij woont, 
aan die anthoriteiten tc gchoorzamen. 2) 

99. De mansehappen staan ondcr het bevel van de 
vo1gende Offieieren, r,ijndo naar rang vnn opklimming: 
Assistent-Veldcornetten, Veldcornetten, Commandanten, en 
een Commandant-Generaal. R) 

Van de kiezing der 100. De Offieieren worden hij meerderheid van stemmen 
officieren. gekozen 4) namelijk, de Assistent-Veldcornetten en Veld

corne~ten, door de stemgeregtigde burgers der wijken; 7,00 

de Commandanten door de stemgeregtigde burgers rler 
districten. En de Commandant-Generaal door al de stem
ger<'gtigde burgers dezer Republiek. De kiesloten voor de 
verkiezi11g dcr Offieieren, zullen bij de Lnnddrosten bezorgd 
wor<len, die doze zullen moeten opzenden aan den Uitvoe-

De Uitv. Raad geeftren<len Raad .. 5) De Uitvoerende Raad zal verpligt lver,en 
den nienw gekoze.n aan den gekozen Commandant-Generaal, van de -op hem 
Commt.-Gen. kenms ll ] ] . 6 .. 
van de kiezing. geva ene \:euze cenms te geven. ) 
De Krijgsofficieren 101. Zij worden aangesteld voor een onbepaalden tijd, 
worden v~or onbe- en zijn 1ij aftrecling verkiesbaar. 7) De Commandant-Gene
paalden tlJd gekozen r,al van zijn post ontslagen of ontr,et worden, hij overtui-

ging van misdaden, vermcld in art. 65. 
2 Commandanten 102. Y oor elk district zullen nict meer clan twce Com-
voor ieder district. mandantcn gekozen worden. 
Oproeping van de 
Krijgsmagt. 

103. De krijgsmagt met uitzondering der gekleurdc 
huurlingcn, wordt opgcroepen tot handhaving van orde: 
tot commando's ter gelegenheid van binnenlandsche opstan
clen; en zonder eenige uitzonderin~, tot verdecliging des 
lan<ls en tot beoorloging van buitenlandsehe vijanden. 8) 

1) Zif' \Vet No. 2, 1883, art. 6, en Instructie voor de Comm., 1858, art. 2. 
2) Zie Wet No. 2, 1883, art.ll, en Inst~·uctie voor de Comrn., 1H58, art. 3. 
:~) Zie \Vet No. 2, 1883, art. 4, en Instrnctie voor de Comm., 18,58, art. 4. 
4) Zie Ins;tructie voor de Commandanten, 1858, art. 5. Veldcornet 

I nstrnctie 18158 en 18815, art. 1. 
15) Zie Instructie voor de Commandanten, 18158, art. 5. 
G) Zie art. 151, De betrekldng van Commandant-Generaal in vredestijd 

werd door V.H..B. 7 .Junij 1873, art. 111, afgeschaft. Zie echter Bijlage tot de 
Grondwet No. 3, 1881, art. 2 en Wet No. 2, 1883, art. 5. De betrekldng van 
Commandant in tijd van vrede is afgeschaft door V.R.B. 7 Junij 1873, art. 112. 

7) 7:ie InHtructie voor de Commandanten, 1858, art. 6. Dit art. ge
wijzigd door V.RB. 25 Oct. 1885, art. 183. 

8) Zie Instructie voor de Command::mten, 1858, art. 7. 
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104. Is opgedragen aan de Adsistent Veldcornetten en Pligten der Veldcor
Veldcornetten, de handhaving van orde; aan de Comman- netten, Comman· 
danten de commando's ter zake van binnenlandsche op- danten en Commt.-

' . Generaal. 
standen der kleurlmgen; aan den Commandant-Generaal de 
commando's tot demping van onlusten onder de blanke 
bevolking, de verdediging des lands en het beoorlogen van 
buitenlandsche vijanden; in welke gevallen de Commandant- Opperbevel des le
Generaal het opperbevel over het geheele leger zal hebben. 1) gers in Corn. Gen. 

105. Wordt verstaan door: 
(a) Handhaving van orde: 2) de nakoming derHandhaving van 

wetten, de ten uitvoerlegging der vonnissen na orde. 
ontvangen order; en de inachtneming der maatre-
gelen van algemeen en plaatselijk belang; voorts 
het opzigt over de kleurlingen 3) en het tegengaan 
van landlooperij en vagebonden in de veldcor-
netschappen. 4) 

(b) Commandos ter zake van opstanden der kleur- Commandos tegen 
ling en; het tot pligt brengen van binnenlandsche opsta~den van 
Ka:ffer-opperhoofden. kleurlmgen. 

(c) Commandos tot dernping ·van onlusten onder Damping van on·· 
de blanke bevolking; het aanvoeren van vol-lusten onder d.e 
doende magt naar het district waar de onlusten blanke bevolkmg. 
zijn uitgebroken, en door 

(d) Verdediqing des lands en het voeren van oorlog; Verdediging des 
het ten uitvoer brengen van de oorlogswet (zie landz en het voeren 
art. 26 en art. 70) het te velde trekken aan het van oorlog. 
hoofd des legers. 

106. Al de orders ontvangen de onderhoorigen van de Van het geven van 
boven hen gestelde officieren en ambtenaren. orders. 

107. Al de officieren, uitgenomen de Commandant-Beeediging van Offi
Generaal, zullen voor het aanvaarden hunner betrekking cieren en den Com
beeedigd worden door den President van den Uitv. Raad, mandant-Generaal. 
overeenkomstig art. 80; de Commandant Generaal zal voor 
den V olksraad beeedigd worden, overeenkomstig arts. 91 en 
108. 5) 

108. Hun eed zal zijn van den volgenden inhoud :-
" Ik beloof en zweer plegtig trouw aan het Vorm van den eed. 

volk dezer Republiek; in mijne betrekking naar 
wet, regt en billijkheid te zullen handelen; volgens 
mijn beste kennis en geweten, zonder aanzien des 
persoons; dat ik aan niemand eenige gift of gunst 
gedaan of beloofd heb om tot die betrekking te 
gerakeu; van niemand eenige gift of gunst te zullen 

1) Zie Instructie voor de Commandanten, 1858, art. 8, en Wet No. 2, 
1883, art. 29. 

2) Zie hierboven art. 14. 
3) Zie Wet N 0. 4, 1885. 
4) Zie Wet No. 1881. 
5) Zie Instructie voor de Commandanten 1858, art. 20. 

4 
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aannemen wanneer ik vermoeden kan dat deze 
gedaan of bewezen zou worden om mij in mijne 
betrekking ten voordeele van den gever of begun
stiger over te halen ; te zullen gehoorzamen aan de 
bcTelen der boven mij gestelden, volgens de wet, 
en niets anders te beoogen dan den bloei, de wel
vaart en onafhankelijkheid van het land en volk 
dezer Repu bliek." 

Strafbepaling we- 109. 1) Ingeval niet wordt voldaan aan de gedane op
ge~s ongehoorzaam- roeping, of aan de bevel en van de bevoegde magt, zullen 
held aan de gedane de nalatigen met de volgende boeten gestraft worden te 
oproeping of gege- t ' 
ven orders. we en:-

De manschappen naar gelang van omstandighcden, 
van Rds. 5 tot 40, te bepalen door de Veldcor
netten, die deswege verantwoordelijk zijn zullen 
aan hunne Commandanten, die daaromtrent vol
gens art. 123 zullen handelen ; 

De Assistent-Veldcornetten met Rds. 10 tot 50; 
De V eldcornetten met Rds. 25 tot 7 5 ; 
De Commandanten met Rds. 25 tot 500 ; 
De Commandant-Generaal, niet voldoende aan de 

bevelen van den President van den Uitvoerenden 
Raad, met Rds. 50 tot 2,000 en verder naar den 
aard der zaak. 

Ve1slag te worden 110. De Veldcornetten zullen, buiten wettige verhin
gedaan door de Veld- dering, alle drie maanden verslag doen aan de Landdrosten 
~~~~J;~~t a:~ g~n. van hetgeen met en omtrent hunne onderhoorigen in de 
mandant. m wijken in de afgeloopene maanden is voorgevallen; en zoo 

vele malen, buiten dien tijd, als een rapport onmiddelijk 
vereischt wordt. Betreffende krijgszaken zal de Veldcornet 
ook verpligt en gehouden zijn om, behalve aan den Land
drost, ook aan den boven hem gestelden Commandant ver
slag te geven en te rapporteren.-Daaraan niet voldocnde, 
of bij nalatigheid, zal hij beboet worden met Rds. 10. 2) 

Verslag der Corn- • 111. De Commandanten zenden de bij hen ingekomcne 
man,ianten aan den drie maandelijksche verslagen der Veldcornetten met bij-
Commt.-Generaal. · h · 1 b h ' voegmg van un mgen vers ag, enevens unne aanmer-

kingen aan den Commandant Generaal. Deze handelt des
gelijks met de verslagen der Commandanten, bij de toe· 

Veralag van den zending van zijn verslag aan den President ·van den Uitv. 
Commt.-Gen. aan Raad, en zonder oponthoud moeten die verslagen naar den 
den President. 

President verzonden wordcn. 3) 
Dijeenro0ping van 112. In tijd van oorlog of wanneer een commando in 
den Krijgsraad door het veld is zal de KriJ'gsraad biJ' cengeroepen worden door 
den Commt.-Oen. ' 

1) Gewijzigd door V.R.B. Sept. 1858, art. 23:.t. Zie Wet No. 2, 1883, 
art. 11. 

2) Zie Instrnctie voor de Veldcornetten, 1858, arts. U, 10, en de 
Instructie voor de Veldcornetten, No. 2, 1885, art. 11. 

3) Zie Instructie voor de Commandanten, 1858, art. 11. 
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den Commandant-Generaal, wanneer hij zulks noodig acht, 
of als er beschuldigingen zijn ingekomen tegen officieren of 
manschappen, ter zake van overtredingen, wangedrag of 
misdaden begaan of gepleegd. De Krij gsraad zal bestaan Zamen@ltelling van 
uit al de officieren en ambtenaren die aanwezig zijn. 1) den Krijgsraad. 

113. Die Krijgsraad kan ook belegd worden: 2) 
(a.) Bij commandos ter zake van opstand der kleur- Verdere oorzaken 

lingen. voor het b.i)eenroe-
(b.) Bij commandos tot demping van onlusten onder pen des KnJgsraads. 

de hlanke bevolking. 
(c.) Bij verdediging des lands of het voeren van 

~orlog. 
De hoogste officier in rang zal daarvan voorzitter en 

een der leden, of een daartoe door den Commandant-Gene-
raal aangewezen persoon, secretaris zijn. Allen zullen gelijke Van het stemmen in 
stem hebben. Bij meerderheid van stemmen wordt besloten den Krijgsraad. 

en bij ongelijkheid *) van stemmen zal de stem van den 
voorzitter beslissend zijn. 3) 

114. De dienstdoende leden van den Volksraad, ver- Vrijstelling van per
meld in Art. 44, de landsambtenaren, de kerkelijke beamb- s?onlijkem krijgs
ten, de geordende schoolonderwijzers, en de negotianten, dlenst. 

kunnen niet in persoon tot den krijgsdienst worden opge-
roepen, dan wanneer de oorlogswet is afgekondigd. 4) 

115. Ook zijn van persoonlijke krijgsdient verschoond: Verdere personen 
de eenige zonen van weduwen · zij die zoodanige ligchaams- die vrijgestel~ zijn 

b k h 
' . . . . van persoonhJ ken 

ge re en hebben, welke en tot de kriJgsdienst ongesch1kt krijgsdienst. 
maken; en zij die zoodanige wettige en gegronde veront-
schuldigingen kunnen bijbrengen, om daarvan verschoond 
te wezen; een en ander ter beoordeeling der Vercornetten, 
die weder deswege verantwoording schuldig zijn aan hunne 
Commandanten. 5) 

116. De manschappen tusschen de 16 en 60 jaren, die Personen, vrij van 
van persoonlijken krijgsdienst zijn vrijgesteld, zullen ten k:.ijgsdienst, mootcn 
behoeve van den dienst vermeld in Art. 105, onder de letters hiJdragen doen. 

u, c, d, bijdragen moeten doen, waarvan het bedrag bij ordon- Bedrag wordt door 
nantie van den Uitv. Raad nader zal geregela. warden. 6) Uitv. Eaad hepaald. 

117, Die bij drag en zullen door den V elde'Qrnet gevor- De bijdragen word en 
derd en aan hem geleverd moeten worden binnen den tijd door den Veldcoruet 
door hem te bepalen. 7) ' gevorderd. 

1) Zie Instructie voor de Commandanten, 1858, art. 13, en Wet No. 
2, 1883, arts. 28-9. 

2) Zie Instructie voor de Commandanten, 1858, art. 14, en Wet No. 
2, 1883, arts. 28-29. 

3) Zie Instructie voor de Commandanten, 1858, art. 14, en Wet No. 
2, 1883, art. 29. 

4) Zie Wet No. 2, 1883, arts. 7-8, en Veldcornet Instructie 1858, art. 28. 
5) Zie Wet No. 2, 1883, arts. 7-8, en Veldcornet Instructie 1858, art. 29. 
6) Zie Wet No. 2, 1883, art. 8, en Veldcornet In&tructie 1858, art, 30. 

V.RB. 22 Mei 1885, art. 195. 
7) Zie Wet No. 2, 1883, art. 8, en Veldcornet Instructie 1858, art. 31. 
*) De text heeft ongelijkheid. Dit blijkbaar een drukfout. 
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Strafbepaling voor 118. De nalatige, in de nakoming van Art. 117, zal 
het niet nakomen gestraft warden met eene boete van 5 tot 10 Rds., op te 
van art. 117. d' leggen naar bevinding van zaken en omstan 1gheden. 1) 

Ingeval van onvermogen om de bijdragen te kunnen leve
ren zal de Veldcornet die, overeenkomstig dat onvermogen, 
regelen. 2) 

De Veldcornetten 119. De V eldcornetten zullen eene lij st h ouden van de 
zullenlijs~enho~dendienstpligtigen hunner wijken, en die lijst zoodanig inrigten, 
v.an de dienstl?~1g- dat daaruit bliJ'kt wie ter handhaving van orde bedoeld in tlgen hunnerWIJken. ' ' . 

letter a, Art. 105, moet opgeroepen warden, opdat de d1en-
sten van de manschappen evenredig onder hen verdeeld 
warden. 3) 

Boete opgelegd op 120. De krijgs-officieren, die zonder voldoende reden 
krijgsofficieren die bedanken of weigeren de op hun uitgebragte keuze, of de 
zonder goede reden d b kk' d 11 d 1 bedanken of weige- hen opge ragen · etre 1ng te aanvaar en, zu en e vo-
ren te dienen. gende boeten moeten voldoen, te weten : 

Een Veldcornet, Rds. 25. 4) 
Een Commandant, Rds. 100, en de 
Commandant-Generaal, Rds. 200. 

Commt.-Gen. is lid 121. De Commandant-Generaal heeft zitting in den 
van de Uitv. Raad. Uitvoerenden Raad als lid van denzelven. 5) 
'foezigt over krijgs- 122. In het veld heeft de Commandant-Generaal het 
ammunitie. oppertoezigt over krijgsammunitie van den Staat. [Zie verder 

daaromtrent Art. 81.] 
Commanrtanten en 123. De Commandanten en Veldcornetten voldoen aan 
V~ldcornett~~ ver- de bevelen der Landdrosten, voor zoo verre zij volgens de 
phgt regterhJke be. b l' d tt t t d t l"k d . . t t' velen der Landdros. epa 1ng er we en, om ren e reg er lJ e a mm1s ra 1eve 
ten te gehoorzamen. Magt daarmede in aanmerking komen. 6) 
Boeten in vorige ar- 124. Van de overtredingen vermeld in de artikelen 
tikels bepaald wor-109 110 118 en 120 wordt door de o:fficieren kennis ge-
den door de Land- ' ' ' . . . 
drosteningevorderd. geven aan de Landdrosten hunner du::tr1eten, dw voor de 

invordering der boeten zullen zorg dragen. 7·) 
Buit gelijkelijk te 125. Alle buit gemaakte goederen warden gelijkelijk 
worden verdeeld. onder de dienstdoende burgers, die in het veld geweest zijn 

verdeeld; met het voorbehoud echter van den aftrek: 8) 
U1tzonderingen. 1. Van de vergoeding naar evenredigheid van schaden, 

door de uitvoering van een commando veroorzaakt, 
aan wagens, paarden en trekvee. 

2. Van de oorlogskosten door het Gouvernement uit
betaald. 

3. Van een onderstand en belooning voor zwaar ge
kwetste burgers; en 

1) Zie Wet No. 2, 1883, art. 12, en Veldcornet Instructie 1858, art. 32. 
2) Zie Wet No. 2, 1883, art. 13, en Veldcornet Instructie 1858, art. 33. 
3) Zie Wet No. 2, 1883, art. 19 en volg., en Instructie voor de Veldcor-

netten, No. 2.1885, art. 10. 
4) Zie Veldcomet Instructie 1858, art. 34. 
5) Zie art. 70 en de Bijlage tot de Grondwet, No. 3, 1881, art. 2. 
6) Zie art. 17 4 en Instructie voor de Veldcornetten, No. 2, 1885, art. 7 · 
7) Zie Wet No. 2, 1883, art. 13. 
8) Zie Veldcornet Instructie, 1854, art. 35 en Wet No. 2, 1883, art. 35. 
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4. Van een fonds, tot ondersteuning van weduwen 
en weezen der gesneu vel de burgers. 

126. Eene maand na afloop van een commando, zal President zorgt dat 
de President van den Uitvoerenden Raad zorg dragen dat aan zwaar gekwet-
d t 1 k t d L dd t d k

' sten, weduwen, enz., 
oor ussc 1en oms er an ros en aan e zwaarge wet- hun deel van den 

sten, de weduwen en de weezen der gesneuvelden, het hun buit toekomt:n. 
in het vorig artikel toegewezen deel uit den buit toekome. 

OVER DE REGTERLIJKE MAGT EN DE REGTSBEDEELING. 1) 

127. De regterlijke magt wordt uitgeoefend door Land- Over de Regterlijkc 
drostee, Heemraden en Gezworenen, met toevoeging van Magt. 
Klerken en Geregtsboden, en zoo noodig met den bijstand 
der V eldcornets. 2) 

128. De Landdrosten warden door den Uitvoerenden Landdrosteuaan het 
Raad aan het volk voorgedragen; telkens wanneer de plaats volk te worden voor
van Landdrost vacant is, zal de Uitvoerende Raad 1 of 2 gedragen. 
personen aan het publiek voorstellen, om uiterlijk binnen 
den tijd van twee rnaanden hunne goed- of afkeuring daar-
over aan den Uitvoerenden Raad schriftelijk in te leveren. 
De Landdrosten moeten twee jaren sterngeregtigde burgers, Vereischten die de 
lidmaten der Nederduitsch-Hervorrnde Gemeente ziJ'n geen Landdr?sten moe-

. ' ten bezatten. onteerend vonms ten hunnen laste gehad, en den ouderdom 
van 30 jaren bereikt hebben, en vaste goederen binnen het 
grondgebied dezer Republiek bezitten. 3) 

129. De Heemraden warden door het Hof van Land- Keuze en aanstelling 
drost en Heemraden gekozen, onder kennisgeving daarvan van Heemraden. 
aan den Uitvoerenden Raad. Telkens wanneer een Heem-
raad gekozen wordt, zal die keuze eene maand ter goed- of 
afkeuring aan het publiek warden bekend gemaakt. Zij 
warden na de goedkeuring aangesteld, voor den tij d van 
twee jaren, en zijn bij aftreding herkiesbaar. Zij moeten 
twee jaren sterngeregtigde burgers, lidmaten van de Neder
duitsch-Hervormde Gemeente zijn, geen onteerend vonnis 
ten hunnen laste gehad, en den ouderdom van 30 jaren 
bereikt hebben. 

130. De Landdrosten zullen tevens v66r de aanvaardingLanddrostenmoeten 
hunner hunner betrekking, twee door den President van den borgen lltellen. 
Uitvoerenden Raad goedgekeurde borgen moeten stellen; te 
zamen ten bedrage van Rds. 5,333,2, 4 elke borg voor 
2,666,5, 2 Rds., ter verzekering van alle geldelijke admi-
nistratien, die aan hen zullen warden toevertrouwd. Die 
borgen moeten vaste en on belaste eigendommen in deze 
Republiek bezitten. 4) 

1) Zie over de Regterlijke Magt: De Bijlage tot de Grondwet, No. 3, 
1881, Hoofdst. II, Wet No. 3. 1883 en Wet No. 6, 1885. 

2) Gewij:dgd door Bijlage tot de Grondwet, No. 3, 1881, Hoofdst. II. 
3) Zie V.R.B. Sepr. 1858, art. 23 b. V.R.B. 7 Junij 1883, art. 258. 

V.R.B. 13 Julij 1885, art. 825. 
4) Zie nu de bepalingen der Wettot regeling van Borgakten, No. 7, 1885, 
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Van de gezworenen. 131. De gezworenen zullen stemgeregtigde burgers zijn, 
geen onteerend vonnis ten hunnen laste gehad, en den 
ouderdom van 30 jaren bereikt hebben. 

Lijsten van gezwo- 132. De Landdrosten zullen met de Heemraden eene 
renen te worden lijst opmaken, van de inwoners hunner districten, die als 
opgemuakt. gezworen kunnen opgeroepen worden; en zoodanig, dat de 

Oproeping der ge-
zworenen. 

Van de klerken. 

oproeping bij beurten gelijk onder hen verdeeld worden. 1) 
133. De oproeping der gezworenen geschiedt zoodanig 

in tijds dat zij buiten de reis drie vrije dagen tot hunne 
beschikking hebben. 

134. De klerken zullen stemgeregtigde burgers wezen, 
geen onteerend vonnis ten hunne laste gehad, en den ouder
dom van 21 jaren bereikt hebben, zij en de geregtsboden worden 
op voordragt van den Landdrost door den President van 
den Uitvoerenden Raad aangesteld. Zij moeten drie maan
den van te voren kennis geven voor dat zij kunnen ont
slagen warden. 

Verontschuldiging 135. De verkozenen tot Landdrosten en Heemraden 
van nieuw gekozen zullen indien zij bedenkingen tegen de op hen uitgebragte 
Lanudrosten en ' k :~· b d k' b' 
Heemraden. keuze meenen te moeten ma en, we e en mgen, mnen 

de eerste 30 dagen, nadat die keuze op hen gevallen is, de 
verkozene tot Landdrost, aan den President en die tot 
Heemraden verkozen is, aan het Hof inzenden. 

Geen verontschul- 136. Indien zij binnen dien tijd geene bedenkingen in
diging betrekking zenden, dan worden zij beschou wd die betrekkingen te aan-
aangenomen. vaarden. 

noete Heemraad die 137. De Heemraden die zonder voldoende redenen voor 
zonder reden be- de verkiezing bedankt, zal vervallen in eene boete van 
dankt. Rds. 25. 
Boete voor gezwo
rene die niet ver
l:lchijnt. 

Van den eed der 
Landdrosten en 
Heemraden. 

138. De gezworene, die niet voldoet aan de oproeping, 
vermeld in Art. 132, wordt beboet met Rds. 100, tenzij hij 
redenen van verschooning kan bijbrengen, voorzien in Art. 37. 

139. De Landdrosten leggen v66r het aanvaarden hun
ner betrekking den volgenden eed, in handen van den Pre
sident en de leden van den Uitvoerenden Raad af; en de 
Heemraden denzelfden eed, in handen van het Hof van 
Landdrost en Heemraden : 

"Ik beloof en zweer plegtig trouw aan het 
volk en de wctten dezer Republiek, in mijne be
trekking en ambt regtvaardig, billijk, zonder aan
zien des perzoons, o vereenkomstig de wetten, en 
nn.ar mijn heste kennis en geweten te zullen han
delen; van niemand cenige gift of gunst te zullen 
aannemen, wanneer Hr vermoeden kan, dat deze 
gedaan of hewezon zou worden om mij in m~j ne 
uitspraak of handeling ten voordeele van den 
gever of begunstiger over te halen; buiton mijne 

----- ------------

1) Zie V.R.l3. 10 Junij 1885, art. 360, 
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betrekking als regter te zullen gehoorzamen volgens 
de wet aan de bevelen der boven mij gestelden, 
en in het algemeen niets anders te beoogen dan 
de handhaving van wet, regt en orde, tot bevor
dering van den bloei, de welvaart en de onafhan
kelijkheid van land en volk." 

140. De gezworenen zullen, v66r dat zij zitting in het Van den eed der 
Hof van Landdrosten en Heemraden nemen, den volgenden gezworenen. 
eed in handen van Landdrost en Heemraden afleggen. 1) 

"Ik beloof en zweer plegtig in mijne betrek
king als gezworene, regtvaardig, billijk, zonder aan
zien des persoons, naar mij n beste kennis en ge
weten te zullen handelen en uitspraak doen over 
de zaken en besch uldigingen mij ter beoordeeling 
voorgelegd, volgens de wet; van niemand eenige 
gift of gunst te hebben aangenomen, waaruit ik 
vermoeden kan dat deze gedaan of bewezen is ge
worden om mij in mij ne uitspraak ten voordeele 
van den gever of begunstiger over te halen, en 
voorts niets anders te beoogen dan de hand having 
van wet, regt en orde, tot bevordering van den 
bloei en de welvaart dezer Republiek." 

141. De klerken zullen voor de aanvaarding hunner Van den eed der 
betrekking in handen van den Landdrost den volgenden klerken. 
eed afieggen: 2) 

" Ik beloof en zweer plegtig trou w aan het 
volk dezer Republiek in mijne betrekking en ambt, 
eerlijk, regtvaardig en billijk, zonder aanziens des 
persoons overeenkomstig de wet en naar mijn 
beste kennis en geweten te zullen handelen, naar 
waarheid te zullen schrijven datgene wat van mij 
gevorderd zal worden, volgens de wet te zullen 
gehooriamen aan de bevelen der boven mij ge
-stelden, en behoorlijk rekenschap te zullen geven 
van de gelden aan mijne verantwoording toever
trouwd, waar en wanneer zulks van mij gevorderd. 
zal worden." 

142. De geregtsboden zullen voor het aanvaarden hun- Van den eed der 
ner betrekking in handen van den Landdrost den volgendengeregtsboden. 
eed afieggen: 3) 

"lk beloof en zweer plegtig in mijne betrekking 
eerlijk en getronw, zonder aanzien des persoons, 
overeenkomstig de wet en naar mijn beste kennis 

1) Gewijzigd door V.R. Besluit, Sept. 18581 art. 23c. 
2) Zie Wet No. 1, 1874, art. 5. 
3) Zie Wet No. 1, 1874, art. 6. 
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en geweten te zullen handelen; naauwkeurig en naar 
waarheid te zullen schrijven datgeen, wat van mij 
gevorderd wordt; te zullen gehoorzamen aan de be
velen der boven mij gestelden, en behoorlijk reken
schap te zullen doen van de gelden aan mijne ver
antwoording toevertrouwd, waar en wanneer zulks 
van mij zal gevorderd worden." 

143. 1) In ieder district zullen de volgende geregts
hoven zij n, als : 

Hof van Landdrost. Een hof van den Landdrost. 
Hof v, Landd. en H. Een hof van den Landdrost, en 6 of ten minste 4 

Van het Hoog Ge
regtshof. 

Uitspr. H. G. besliss. 

Landdrost in eerste 
instantie geen zitting 
in Hoog Geregtshof. 

Heemraden. 2) 
En daarenboven : 
Een hoog-geregtshof, mede voor het geval bedoeld in 

Art. 34 en 53, zamengesteld uit 3 Landdrosten 
en 12 gezworenen 3) 

De uitspraak van dat hof zal uiteindelijk beslissend 
wezen. 4) 

De Landdrost, die het vonnis in eersten aanleg heeft 
geveld, zal geen zitting in het hooge geregtshof 
hebben; maar bij de behandeling der zaak moe
ten tegenwoordig zijn. 

Bij al de genoemde geregtshoven, zal een klerk en 
geregtsbode aanwezig zijn. 

Tijden voor het 144. Het hoog geregtshof, bedoeld bij Art. 143, zal 
houden van 't Hoog ten minste tweemaal in het jaar de districten der Republiek 
Geregtshof. . . l k .. b k U't d d d'' waar cnmmee e za en ZIJn, ezoe en. 1 gezon er 1e 

districten waar geen crimineelen zaken, en minder dan 5 
civiele zaken te behandelen z~jn. Zijn er minder dan 5 
ci viele zaken in een district te behandelen, dan zullen deze 
kunnen voorkomen op de naastbijgelegene plaats, waar dat 
hoog geregtshof zitting moet houden. 5). 

Veldcornetten belast 145. De Veldcornetten zullen de geschillen tusschen de 
met het 8?hikken inwoners hunner wijken zooveel mogelijk bij'leggen en het 
van gesclnllen en ' . ' 
voorkomen van pro- voeren van processen voorkomen. Tot dat mnde wordt een 
c~~sen in hunne ieder geregtigd om dengeen met wien hij in geschil is, op 
WIJken. een door den Veldcornet te bepalen tijd voor dezen te ont

bieden. 6) Door partijen zullen de kosten, door den Veld
cornet te maken, volgens tarief betaald worden. 

1) Zie Bijlage No. 2 tot de Grondwet, 1859, en V.R.B. Sept. 1858, 
art. 23e. 

2) Dit Hof afgeschaft door Bijlage tot de Grondwet No. 3, 1881, 
hoofdst. II, art. 1. 

3) Dit Hof afgeschaft door Bijlage tot de Grondwet, No. 3, 1881, 
hoofdrst. II, art. 1. 

4) Zie Wet No. 3, 1883, art. 5. 
5) Gewijzigd door V.R.B., Sept. 1858, art. 23d. Het Hoog Geregtshof in 

dit artikel bedoeld is door Bijlage tot de Grondwet, 1881, hoofdst. II, afgescbaft 
6) Zie Veldcornet-Instructie, 1858, art. 26, en Instructie voor de Veld

cornettan, No. 2, 1885, art. 29. 
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146. Geen eisch zal door eenig Hof in aanmerking ge- Iedere eisch in een 
nomen worden, zonder dat de eischer eene behoorlijke dag- Hof moe~ in eene 

d. d d L dd t 't 'kt ·· t dagvaardmg gesteld vaar mg, oor en an ros Ul germ , aan ZlJne egen- worden. 
partij door den geregtsbode hoeft doen toekomen. 1) 

147. De kosten dier dagvaarding zullen zijn Rds. 3, 2 4, Kosten der dagvaar
ten behoeve van 's lands kas, waa.rvan 5 schellingen en 2 ding, enz. 

stui vem aan den Bode zullen behooren, voor copy der dag-
vaarding, enz. 

148. Alle dagvaardingen om voor de geregtshoven te Dagvaardingen moe
verschijnen, moeten zoodanig in tijds aan de gedaagden ten _in tijds worden 
toegezonden warden, dat iemand op het dorp wonende, gedwnd. 

waar de zitting zal zijn, 8 dagen ter zijner beschikking 
hebbe; iemand die buiten het dorp, waar dQ zitting zal ge-
houden warden, doch in hetzelfde district woont, buiten de 
reis, 14 dagen, en iemand die buiten het district, waar de 
zitting zal gehouden worden, woont. 30 dagen ter zijner 
beschikking, buiten de reis, overig hebbe; te rekenen, na 
de aflevering der dagvaarding door den Bode. 2) 

149. Alle vonnissen, zoo in burgerlijke als in lijfstraf- Vonnissen in het 
felijke zaken, warden in het openbaar uitgesproken en ten orenbaar te worden 
uitvoer gelegd, in naam van het volk der Zuid-Afrikaansche mtgesproken. 

Republiek. 3) De lijfstraffen aan blanke misdadigers in deze Lijfstraffen die op 
Republiek op te leggen, zullen zijn; blanken kunnen 

Gevangenschap. worden gelegd. 

Dwang-arbeid, met of zonder ijzers, naar den 
aard der zaak, en 

De Dood. 
Geen blanke zal tot slagen aan den lijve kun- Geen blanke veroor-

nen word en veroordeeld. 4) deeld tot slagen. 
150. In alle burgerlijke zaken zal uitspraak gedaan en Jurisdictie van den 

vonnis geveld worden door den Landdrost, omtrent eischen Lan~drost in bur-
. b d "f h d d Rd f · d .. gerllJke zaken. w1er e rag VlJ on er s., o mm er ZlJn; wanneer 

evenwel de vorderingen uit schuldbewijzen of acceptaW3n 
bestaan, zal hij geregtigd zijn uitspraak te doen en vonnis 
te vellen over zaken van hooger bedragen, niet te boven-
gaande Rds. 5,000. 5) Door het Hof van Landdrost en Jurisdictie van het. 
Heemraden, wanneer de vorderingen meer dan Rds. 500, en de Hof van Landdrost 

eh ldb .. f d t t'.. h d Rd 5 000 .. 6) en Heemraden. s u ewiJ zen o e accep a 1en ooger an s. , ZIJ n. 
151. Van alle vonnissen in eersten aanleg geveld en Van appel. 

waarbij eischer en gedaagde tegenwoordig waren, zal zijn 
beroep of appel, te weten: 7) 

1) Zie nu Wet No. 1, 1874. 
2) Zie V.R.B. Sept. 1858, art. 23 g. Wet No. 1, 1874, art. 12. Regels 

van 't Hoog Geregtshof, Regel 13. 
3) Zie Wet No. 1, 1874, art. 26, 
4) Zie Crim. Proced., 18~6, art. 6 en Wet No. 14, 1880, art. 14. 
5) Zie Wet No. 6, 1885, art. 2. 
6) Het Hof van Landdrost en Heemraden is afgeschaft door llijlage 

tot de Grondwet No. 3, 1881, Hoofdstuk II. 
7) Zie Wet No. 1, 1874, art. 34, en Wet No. 6, 1885, art. 8. 
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Van de vonnissen uitgesproken door het Hof van 
den Landdrost, voor het Hof van Landdrost en 
Heemraden ; van het Hof van Landdrost en 
Heemraden, voor het Hoog Geregtshof bedoeld 
in arts. 143 en 144, mits het beroep of appel 
binnen den tijd van acht dagen na de uitspraak 
van het vonnis, opgegeven wordt aan den Land
drost van het hof, en daarvoor de na te melden 
betaling, bedoelcl in art. 153, gedaan zij. 

Kostcn v. vonnissen. 152. De kosten van de vonnissen der geregtshoven 
zullen bedragen, van het Hof van den Landdrost Rds. 5; 
van Landdrost en Heemraden Rds. 20; van het Hooge Ge
regtshof, bedoeld in artt. 143 en 144, Rds. 100. Behalve 
de kosten van den klerk voor het afschrijven van stukken 
en die van den geregtsbode. 1) 

Kosten in appel. 153. De eischers in beroep zullen betalen, voor het ge-
val dat hun appel ongegrond bevonden of ontzegd wordt; 
voor het beroep van een vonnis van het Hof van den 
Landdrost 5 Rds. : van het Hof. van Landdrost en Heem
raden 20 Rds. Blijken zU later goede eischer in beroep 
(appellanten) te zijn geweest, dan worden hun die gelden 
terug gegeven. 2) 

.Afschriften van 154. De afschriften der stukken door partijen gevor-

Istudkkenb.l d .. d 
25 

derd, zullen door de Klerken opgema.akt worden en daar-
e ere a ZIJ e l . d bl d .. d 25 l . d l d regels, en iedere van za 1e ere a ZlJ e rege s en 1e ere rege oor 

regel12lettergrepen elkander twaalf lettergrepen bevatten; de Klerken zullen 
te bevatten. voor iedere bladzijde twee schellingen en vier stuivers in 

rekening brengen. 3) 
Toelage aan geregts- 155. De verdiensten van den geregtsbode zullen bedra
boden. gen, 5 schellingen en twee stuivers voor het bezorgen cler 

dagvaarding, en het doen van ieder relaas, en een Rd. 
twee schellingen en vier stuivers voor ieder uur afstands; 
doch nooit zullen die verdiensten voor een ander te zamen 
minder zij n dan 5 schellingen en twee stui vers, voor het 
bezorgen van de dagvaarding en het doen van relaas. 4) 

Verlof om Pro Deo 156. Ingeva.l iemand onvermogend is om een proces te 
te procedeeren. voeren, en echter meent daartoe gegronde redenen te heb

ben, dan zal hij een schriftelijk aanzoek tot dat einde aan 
den Landdrost van het Hof, waarvoor zijne zaak dienen 
moet, inleveren. Dat Hof zal hem het voeren van het 
proces toestaa.n en van de betaling rler geregtskosten vrij
stellen, 5) mits :-

(a) Hij overgelegd heeft een schriftelijk bewijs van 

1) Zie nu Wet op Tarieven voor de Geregtshoven, No. 8, 1883. 
2) Zie Wet No. I. 1874, art. 34. 
3) Zie Wet over de Tarieven in de. Geregtshoven, No. 8, 1883. 
4) Zie Wet No. 8, 1883, over de Tarieven in de Geregtshoven, op 't einde. 
5) Zie Regela va.n het Hoog Geregtshof, regel 63. 
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zijnen Veldcornet en twee zijner buren, dat hij 
onvermogend is; 

(b) Het Hof bij een voorloopig onderzoek van zijnen 
eisch en na daaromtrent de tegenpartij gehoord 
te hebben, bevonden heeft, dat ~ijn eisch gegrond 
kan zijn. 1) 

157. De zittingen der Geregtshoven zullen gehouden Dagen en tijden voor 
worden :- 2) het houden der Ge

regtshoven. 
Die der Landdrosten alle dagen des morgens van 10 

tot 3 uren; die der Landdrosten en Heemraden, 
op den 1sten Woensdag van iedere maand en 
ook 's morgens ten 10 ure; het Hooge Geregts
hof (zie art. 143), dan wanneer er zaken voor 
moeten komen. 

V>8. Ingeval van wettige verhindering van den Land- Afwezigheid van 
drost zal zijne betrekking door een der Heemrauen worden den Landdrost. 

waargenomen, die ook alsd9.n zijne voorzittersplaats zal be-
ldeeden. 

159. Voor ieder district worden gekozen zes Heemra- Van het getal der 
den, van welke ten minste twee op het dorp moeten woon- Heemraden. 
achtig zijn. De Landdrost met vier Heemraden zullen een 
voltallig Hof uitmaken. 

160. Is een Landdrost of Heemraad niet op den bij Straf?epa.ling voor 
art. 157 bepaalden tiJ'd aanwezig of v·oldoet een Heemraad afwezigheid van 

. . . Landdrost of Heem-
niet aan de oproep1ng van den Voorz1tter van het Hof, dan raad zonder vol-
wordt hij beboet met Rds. 1 tot 50, naar den aard der zaak. doende redenen. 
V oor gegronde redenen zullen aangenomen worden dezulke 
die vermeld zijn onder art. 38. 3) 

161. De klerk buiten voldoende redenen zijne plaats Afwezigheid van 
onvervuld latende, zal door den Landdrost en de Heemraden, den klerk. 
onder kennisgeving aan den President van den Uitvoerenden 
Raad, in zijne betrekking voor een bepaalden tijd kunnen 
gesuspendeerd en een ander in z~j ne plaats aangesteld war-
den, na dezen vooraf den eed te hebbon afgonomen, ver-
meld bij art. 140. 

162. De Heemraden en Gezworenen genieten Rds. 4 voor Toelage aan Heem
iederen dag dat zij de zitting der Geregtshoven bijwonen. 4) raden engezworenen 

163. De in art. 143 genoemdo Geregtshoven zullen te-
vens in eersten aanleg kennis nemen, uitspraak doen en 
vonnis vellen in alle lijfstraffelijke zaken, te weten: 

Het Hof van den Landdrost in zaken van overtre- Jurisdictie van het 
dingen rustverstoringen enz. waaromtrent geen Landdr.?sthof in lijf-

' ' .. ' straffehJke zaken. hooger straffen bepaald ZlJ n dan 3 maanden ge-

1) Zie Regels van 't Hoog Geregtshof, Regel 63. 
2) Zie Wet No. 3, 1883, en No. 6, 1885. 
3) Zie Bijlage tot Grondwet, No. 3, 1881, waarbij Hof van Landdrost 

en Heemraden is afgeschaft. 
4) Zie V.R.B. 2 Nov. 1866, art. 638, en V.R.B. 14 Junij 1869, art. 211. 
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vangenis met of zonder geldelijke boeten, tot een 
beloop van Rds. 100. 1) Het Hof van Land
drost en Heemraden 2) in zaken van wangedrag, 
waaromtrent de straffen niet hooger loopen dan 
drie jaren gevangenis, met of zonder dwang
arbeid en geldelijke boete, tot beloop van Rds. 500; 
en het Hooge Geregtshof in zaken van misdaad 
en anderen, waaromtrent hooger straffen dan de 
hier vermelde moeten uitgesproken worden. 

Bcginsel hetwelk de 164. De Geregtshoven zullen bij de bepaling derstraffen 
geregtshoven in het in het oog houden: dat daar dezelfde straf voor den een ligter 
0 ?.g moe~en houJen of zwaarder kan zijn dan voor den ander, het de bedoeling 
biJ bepalmg van d . · d l"k h d' 
straf. van en wetgever 1s, om een w er wegens ge IJ e se en mg 

van wet ook even zwaar te bestraffen, en dat mitsdien de 
straffen dienovereenkomstig bepaald moeten warden. 

Geen vonni~ ten 165 Geen burgerl~jk- of 1\jfstraffelijk vonnis wordt ten 
uitvoer te wo.~den uitvoer gelegd dan nadat de tijd van appel, bepaald b\j 
gele~d voor hJd v~n art 151 is verstreken 3) en bovendien geen liJ'fstraffeliJ'k 
appel verstreken IS. • • ' ' • -

Van vonnissen bij 
afwezigheid in eer
sten aanleg uitge
sproken. 

vonn1s, ter zake van wangedrag of m1sdaad, dan nadat door 
het Hof dat uitspraak gedaan heeft, daarvan kennis gegeven 
zal zijn aan den President van den Uitvoerenden Raad, met 
vermelding of er niet dan al, en zoo ja, welke redenen 
voorhanden zijn, om de straf te verminderen of kwijt te 
te schelden. 4) Is er geen reden van verschooning dan kan 
het vonnis onmiddelijk, na verloop van den tijd van appel, 
ten uitvoer gebragt worden, en anders zal het antwoord van 
den President van den Uitvoerenden Raad drie weken in-
gewacht worden. 

166. De vonnissen bij afwezigheid, in eersten aanleg 
uitgesproken, waarbij eischer of gedaagde niet zij n tegen
woordig geweest, kunnen niet ten uitvoer gelegd worden 
indien zij niet aan den bij afwezigheid veroordeelden z\j n 
bekend gemaakt, en h~j in persoon gedagvaard is, of om het 
vonnis te hooren bekrachtigen, of om zijne redenen van 
verdediging tegen den gedanen eisch en niet-verschijning in 
te brengen; en in dit geval, om daarna de uitspraak van 
het Hof te vernemen .. 5) 

Landdrostkan voor- 167. De Landdrost is gemagtigd om op schriftelijk ver
loopige beslagleg- zoek van een schuldeischer ten koste voor rekening en ter 
gin o d ' ' onr~er~n~o~~e~ e~ verantwoording van den verzoeker, eene voorloopige beslag-
leenen. e ver legging op roerende en onroerende goederen van dien schul-

denaar te verleenen, ten einde verduistering of vervreemding 
daarvan te voorkomen; indien de schuldeiJcher een voldoend 

--------------

1) Zie Crim. Proced. 1866, arts. 2-3, Crim. Proced. 1874, art. 1, 
Wet No. 6, 1885, art. 2. 

2) Dit Hof is afgeschaft door Bijlage tot de Grondwet, No, 3, 1881, 
Hoofdstnk II. 

3) Zie Wet No. 1, 1874, art. 35, Ib. Crim. Proced. 1874, art. 17. 
4) Zie art. 82. 
5) Zie Wet No. 1, 1874, arts. 27 en seq. 
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bewijs zijner vordering en de waarschijnlijkheid van den wii 
van zijnen schuidenaar om die goederen ten zijnen nadeeie 
te verduisteren of te vervreemden kan aantoonen. 1) De Zoodanige beslag
verzoeker is aisdan gehouden zijnen schuldenaar tegen de legging moet bij de 

t I d "tt• t · ht · h t b Id eerstkomende Hof-eers vo gen e z1 1ng, me rnac nemmg van e epaa e zitting ter bekrach-
bij art. 148, te dagvaarden, om het gedaan besiag van tiging worden voor
waarde te hooren verkiaren en den eisch aan den verzoeker gebragt. 
te hooren toewij zen. V oor doze magtiging zai aan den 
Landdrost, ten behoeve va.n den Staat, betaaid worden 
Rds. 3 2sch. en 4 stuivers. 2) 

168. De Geregt.shoven zullen de kennisneming der za- Geregtshoven moe
ken zooveei mogelijk trachten te bespoedigen en vervoi- ten de zaken zooveel 

' d I""k · k · d I d ' 3 mogelijk trachten te gems, zoo ra moge lJ , urtspraa rn eze ve 001~. ) bespoedigen. 
169. De Kierk, of de Landdrost zai een regrster houden Behoorlijk register 

van alle zaken, die door partijen voor het Hof zullen ge- van alle zaken te 
bragt worden, en dit register dagelijks bijschrijven. 4) worden gehouden. 

170. Alle vonnissen, magtigingen en oproepingen zui- Voorzitter van het 
I en door den Landdrost of V oorzitter van het Hof onder- Hof ~nderteekent de 

. vonmssen dagvaar-
teekend worden. Aan den voet der afschnften der stukken, dingen, e~z. 
voor deugdeiijk verkiaard en onderteekend door den Land-
drost, moet het bedrag van de kosten dier afschriften, Kosten van afschrift 
naau wkeurig opgegeven worden. teworden opgegeven 

OVER DE ADMINISTRATIVE MAG'f OF DE LANDS-AMBENAREN. 

171. De administrative magt, of het iniandsche bestuur, Administratieve 
ontleent haar gezag van den Uitvoerenden Raad, en staat Magt. 
onder de beveien van den President en do leden van den 
Uitvoerenden Raad. 5) 

172. Zij is in handen van Landdrosten en Heemraden, Is in handen van 
met toevoeging van Kierken, Marktmeesters, Schutmeesters, Landdrosten, kler-
,1~ t I d b.. t d C ken, Commandan-axa eurs en nspecteurs, en wor t lJges aan oor om- ten, Veldcorn., enz. 
mandanten en Veidcornetten. 

173. Het grondgebied is voor dat bestuur verdeeid in Grondgebied in dis
districten, waartoe bebooren afdeelingen en steden of dor- tricten verdeeld. 
pen. 

1 I 4. Ieder district wordt bestuurd door een Landdrost, Bestuur van ioder 
zes Heemraden, met bijvoeging van een Kierk, zooveei district. 
Markt- en Schutmeesters ais er steden of dorpen in het 
district zijn, en zooveei Taxateurs en Inspecteurs als thans 
daartoe zijn, of in het vervoig zullen worden aangewezen. 
De Commandanten en Voidcornetten der afdeeiingen staan, Command. en Veldc. 
wat dat bestuur aanbeiahgt ten dienste van voornoemdestaan tendienstevan 
Lands-ambtenaren. 6) ' 's lands ambtenaren. 

1) Zie Wet No. 1, 1874, art. 55 en Wet No. 6, 1885, art. 2. 
2) Zie Wet N. 8, 1883, Tarief der Gerechtshoven. 
3) Zie Wet No, 3, 1883, art. 2, litt. b. 
4) Zie Regels van 't Hoog Geregtshof, regel 4. 
5) Z:ie art. 62. 
6) Zie art. 123, en Veldcornet Instructie No. 2, 1885, art. 7. 
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Publicatie in Staats- 175. Alle publicatien worden in de Staatscourard gepu
courant door Veldc. bliceerd, en door de Veldcornetten in hunne afdeelingen, 
bekend gemaakt. door bijeenroeping van de inwoners dier afdeelingen, ken-

baar gemaakt. 1) 
Ambtsbrieven moe- 176. Alle ambtenaren zijn verpligt, om de bij hen ont
ten spoedig beant- vangen wordende ambtsbrieven zoodra mogelijk te beant-
woord worden enz. · d Id ' woorden en aan derzelver 1nhou te vo oen. 
Pligt der Veldcor- 177. De Veldcornetten zullen naauwkeurig aanteekening 
netten met betrek- houden van alle nieuwe inwoners die in hunne afdeeling 
king tot inwoners in 11 1 · f h · · d · hun wijk. komen; 2) van a e verp aatsmg o ver mzmg er mwoners 

Van de markt
meesters. 

naar elders; van alle sterfgevallen onder hen plaats gehad 
hebbende; van alle mannelijke blanke personen die den 
ouderdom van 16 jaren hebben bereikt. 

178. De Marktmeesters zullen zorg dragen dat het Gou
vernements-salaris, van al hetgeen op . de markt verkocht 
wordt, worde uitbetaald. Het marktgeld of Gouvernements
salaris zal bedragen, 1 ten honderd. 3) 

Niet verkoopen van 179. Ingeval de ter markt gebragte goederen, niet wor
ter markt gebragte den verkocht, zal de eigenaar voor het opveilen betalen 
goederen. Rds. 1 5 2; waarop dan de eigenaar de vrijheid heeft om 

Goederen binnen 
dorpen ge bragt 
moeten eerst ter 
markt opgeveild 
worden. 

zijne goederen te verhandelen waar hij verkiest. 4) 
180. Niemand zal het regt hebben om, nadat hij met 

zijne producten binnen de dorpsgronden gekomen is, deze 
te verkoopen v66r dezelve op de markt gebragt zijn. AI 
wie deze marktregelen overtreedt, zal, hetzij kooper of ver
kooper, zich schuldig maken aan eene boete van Rds. 10 
tot 500, naar den aard der zaak. 5) 

Van de Rtorting der 181. De Marktmeesters zullen hunne ontvangene markt
marktgelden door gelden ten behoeve van den Staat wekelijks overstorten bij 
de marktmeesters. d L ' dd t h d' t · t k l"k d b k 

Venduafslagers. 

e an ros en unner 18 ne en, en we e lJ s e oe en 
hunner administratie aan de naziening en goedkeuring hun
ner Landdrosten onderwerpen. 6) 

182. De Landdrosten zullen in hunne districten zooveel 
licentien aan Venduafslagers mogen afgeven, als personen 
zich daartoe aanmelden, mits deze personen ten hunnen ge
noegen eene voldoende persoonlijke borgtogt stellen van twee 
stemgeregtigde burgers, ten behoeve van de belanghebbende 
partij en. 7) 

1) Zie Instructie voor de Veldcornetten, No. 2, 1885, art. 5. 
2) Zie Veldcornet Instructie, 1R58, art. 7, Veldcornet Instructie, No. 

2, 1885, art. 8. 
3) Zie Instructie voor de Marktmeesters, 1858, art. 7, en Wet No. 5, 

1883, art. 10. 
4) Zie Instructie voor de Marktmeesters, 1858, art. 5, en Wet No, 5, 

1883, art. 11. 
5) Zie Instructie voor de Marktmeesters, 1858, art. 3, en Wet No. 5, 

1883, art. 14. 
6) Zie Instructie voor de Marktmeesters, 1858, art. 6, en Wet No. 5, 

1883, art. 12. 
7) Zie Wet No. 17, 1880, art. 2. 
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183. De bepaling vervat in art. 24 der hier bestaande Strafbepaling voor 
33 Artikelen, omtrent het openen van brieven, is bij deze he~ openen van 
voor vervallen verklaard. Voortaan zal ieder die zich aan bneven. 

het openen van eens anders brieven schuldig maakt, ten 
strengste gestraft worden, met Rds. 500 boete en verder 
naar den aard der zaak, volgens wet. 1) Een iegelijk die 
dergelijke overtreding ter kennisse van den Landdrost brengt 
en dezelve genoegzaam bewijst, zal eene belooning van de 
helft der boete genieten, die voor deze overtreding is vast-
gesteld. 

184. Er zullen Weesheeren onder verzekerde, door de Weesheeren. 
bevoegde magt goed te keuren borgen, worden aangesteld, 
en eene Weeskamer worden opgerigt, die gevestigd zal zijn 
ter plaatse waar de zetel van het Gouvernement is, om in 
alle voorkomende gevallen van boedels te voorzien. 2) 

185. Alle togtgangers die dit grondgebied binnen ko- Togtgangers. 
men zullen niet mogen handelen voordat zij van eene licentie 
voorzien zijn, welke op een der Lauddrostkantoren verkre-
gen en door den Landdrost onderteekend is. 3) 

186. Het zal niet toegelaten worden dat inkomende Inkomende perso
personen zich in eenige onbewoonde streken gaan vestigen n~n mog~n zi?h 
· d · . met vest1gen m on-
lR eze Repubhek, zonder voorkenms on verlof van het bewoonde streken. 
Gou vernement van dezen Staat. 

187. De Landdrosten worden belast met het toezigt over Landdrost is belast 
stad of dorp, benevens over alle ondergeschikte beambten, met het toezigt over 
opdat alle zaken in geregelde orde geschioden. 4) stad of dorp. 

OVER DE GELD-MIDDELEN VAN DEN STAA.T. 

188. De inkomsten van den Staat zijn: 5) Inkomsten van den 
(a) De winsten op den verkoop van kruit, lood, tin, Staat. 

vuursteenen en percussie-dopjes. 
(b) Licentien aan Winkeliers, buitenlandsche Togt

gangers, Vendu-Afslagers en sterkendrank-ver
koopers. 

(c) Transport-gelden bjj overdragt van vaste goe
deren. 

(d) Heerenregten of regt van overdragt op den ver
koop van onroerende goederen. 

(e) Salarisgeld of regt van overdragt, te betalen door 
den Vendu-afslager, op den verkoop van roe
rende goederen. 

1) Zie Wet Regelende het Postwezen, 1873, art. 70, en de Postwet, 
1869, art. 70. 

2) Zie nu de Wet Regelende de Weeskamer, enz., No. 12, 1870. 
3) Zie Wet No. 5, 1871, omtrent Licentii:in, enz., art. 5, num. 3, ge

wijzigd door \V.R.B. art. 133, dd. 10 Junij 1873. Zie mede Ordonantie 
van April, 1858, over Licentien voor Togtgangers. 

4) Zie de Regulatien voor de Dorpen, Aug. 1858. 
5) Zie de Jaa.rlijksche Begrooting aan den Volksraad ter goedkeuring 

voorgelegd. 
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Hofkosten of vergoeding van kosten dor Ge
regtshoven, betaalde gelden voor appellen, dag
vaardingen, enz. 
Boeten. 
Markt- en Schutgelden. 
Commissarisgeld van trouwen. 
Belasting door het volk te betalen. 

Winkelierslicentien. 189. De jaarlijkscbe licentien voor winkeliers zullen 
zijn Rds. 13 2 4, en voor iedere wagenvracht negotiegoe
goederen die de winkeliers van buiten 's lands ontvangen, 
moeten zij daarenboven betalen Rds. 10. Iedere inkomende 
vreemde handelaar zal voor elke wagen met negotiegoed 
betalen Rds. 53 2 4, als licentie om te kunnen handelen. 
Indien zulk een winkelier of handelaar zonder licentie han
dclt, zal hij met eene geldboete van Rds. 400 gestran 
worden. (Zie verder hoven, art. 185.) 1) 

Kantienlicenticn. 190. De Licentien to het houden van eene kantien, zal 
voor ieder een verkrijbaar zijn. De prijs daarvan zal ge
regeld worden door den Uit.voerenden Raad, naar den stand 
der dorpen waar die kantienen zullen gehouden worden. 2) 

Transportgelden en 191. De transportgelden van de overdragt van een erf 
heerenregt. zullen zijn Rds. 5. het heerenregt Rds. 2 van de honderd; 

doch het transportgeld van het Gouvernement aan den ver
zoeker zal zij n Rds. 1 5 se b. 2 stui vers. De transport gel den 
van plaatsen zullen zij n Rds. 6 5 2, het heerenregt als 
boven; het transport van het Gouvernement aan den ver
zoeker zal zijn Rds. 1 5 2, door dien verzoeker te voldoen. 3) 

Salaris van Vcndu- 192. Vendu-afslagers zullen geen hooger salaris van 
afslagers. \V eesboedels mogen nemen, dan van Rds. 5 ten honderd; 

van alle salarissen zullen zij moeten betalen Rds. 20 ten 
honderd, ten behoeve van 'sGouvernements-kas. 4) 

Sterken drank niet 193. Niemand, in steden of dorpen of binnen den om
zonder licentie te trek der dorpsgronden, zal zonder licentie sterkendrank 
worden verkocht. mogen verkoopen. Die zich daaraan schuldig maakt, zal 

hij elke overtreding, telkens in eene boete van Rds. 133 2 4 
vervallen. Togtgangers met negotie, zullen volstrekt geen 
sterkendrank bij de kleine maat mogen verkoopen. 5) 

Gronden in eigen- 194. Alle plaatsen en gronden der ingezetenen worden 
dom gewanrborgd, d d R · d R bl" k 1 t · d e Gouvernemcnt be- oor , e egermg er "epu 1e a s vas e 01gen ommen g -

waarborgd, met het regt aan het Gouvernement gelaten om 

1) Zie Ordonnantie No. 2, 1871, omtrent Licentien, enz., gewijzigd 
door V. R. B. 10 Junij 1873, art. 133, Wet No. 2, 1881, en Wet No. 6, 
1882, art. 1-2. 

2) Zie Ordonnantie No. 2, 1871, en Wet No. 1, 1881 (temp. tusschen 
Regering). 

3) Zie Wet No. 8, 1880, Schedule A, en Wet No. 5, 1882, Schedule A. 
4) Zie V. R. B. 27 November 1868, art. 326, Wet No. 17, 1880, art. 5. 
5) Zie Ordonnantie No. 2, 1866, art. 6, Ordonnantie No. 2, 1871, art. 

G, Wet No. 17, 1880, arts. 1, 7 en 58. 
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eem algemeenen weg tot. gebruik der ingezetenen, over zulke houdt het regt alge
plaatsen te bepalen, wanneer het vereischt wordt. J aarlijks meene wegen te 
zal door iederen eigenaar van elke plaats, tot onderhoud bepalen. 

van het Gou vernement, ter bescherming der eigendommen, 
eene belasting betaald worden van niet minder dan Rds. 6 5 2, 
en niet hooger dan Rds. 40. 1) De opbrengst zal door 
personen, daartoe geauthoriseerd, door taxatie worden be-
paald. 

195. Ieder, di€ volgens de bepaling van 1857 of later, 
voor eene eigendoms-plaats geregtigd is, zal binnen den 
tij d van 6 maanden na het pu bliceeren dozer wet, op het 
Landdrost-kantoor van het district, waaronder hij sorteert, 
bekendmaking do en van zij n regt voor eene eigendoms
ptaats, en aantoonen, welke die plaats is, om zulks tor 
gelegener tijd te komen bewijzen. Na dien tijd zullen geene 
opgaven van eigendomsplaatsen op de kantoren meer aan
genomen worden. 2) 

196. In den loop der maand Junij van ieder jaar, 
zullen de belastingen ingezameld, en voor het einde dier 
maand moeten ingeleverd zijn. 3) 

197. Alle personen boven den ouderdom van 21 jaren, 
benevens de gehuwden, die geen plaatsen bezitten of slechts 
eene eigendoms-plaats, volgens Art. 195, zullen jaarlijks 
Rds. 5 belasting betalen. 4) 

198. Al wie buiten de Republiek wonende onbewoonde Dubbele belasting 
gronden of plaatsen in doze Republiek bezit, zal voor iedere voor onbewoonde 
plaats, zoolang deze onbewoond is, jaarlijks eene dubbele plaatsen. 

belasting betalen. 
199. De belasting voor ieder erf op de dorpen zal ge- Relasting op erven. 

regeld worden door den Uitvoerenden Raad, en er zullen Geen watergelden te 
geen watergelden van het publiek gevorderd worden .• 5) worden gevorderd. 

200. Alle inkomende marktgelden vallen aan het Gou- Marktgelden gaan 
vernement en de marktmeester zal aangesteld worden op naar Gouverneme~t. 

. ' Marktm. vast salar1s. 
een .Jaarlijksch salaris van ten hoogste Rds. 200. 6). 

201. Alle opgemetene of geinspecteerde plaatsen zullen Transport bij. ver
hij den verkoop binnen den tijd van zes maanclen moeten koop van gemsp~c-

d '.. 7 h h b' l "d teerde plaatsen bm-gotransporteer ZIJ n, ) en et eerenregt Inn en c en ti.J nen 6 maanden. 
van zes maanden botaald; bij verzuim van aan het boven-
gemelde te voldoen, zal het heerenregt dubbel zijn, na de B.oete bij verzuim 
vaststolling dozer wet. 8) De gronden worden getranspor- hJervan. 

teerd van den eersten eigenaar af. 9) 

1) Zie V. R. B. 5 Junij 1869, art. 155, V. R. B. 27 Nov.1868, art. 319. 
2) Zil< V. R. B. 23 Sept. 1858, art. 28, V. IL B. 22 Sept. 1859, art. 75, 

V. R. B. 26. Nov. 1868, art. 318-19. 
3) Zie Wet No. 6, 1882, art. 2. 
4) Zie V. R. B. 22 Sept. 1859, art. 75, V. R. B. 27 Nov. 1868, art. 321. 
5) Zie V.R.B. 27 Nov. 1868, art. 320, en 18 Mei 1870, art. 101.. 
6) Zie Wet No. 5, 1883, arts. 10 en 19. 
7) Zie Wet No. 4, 1883, over het uitnemen van Grondbrieven. 
8) Zie V.R.B. 15 Junij 1852, ante bl. 18, en Wet No. 7, 1883, art.ll. 
D) Zie Wet No. 11, 1880, art. 3. 

5 
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Inkomende sterke 202. Allo vreemdo inkomondo handolarcn, met sterke 
dranken bij halfaam dranken zullen niet mogen vcrkoopcn, als op do markten, 
te worden verkocht.. bij de halfa.am. 1) 
Licentie voor ver- 203. Alle porsonen die vreemde clranken buiten do 
koopen van.vreemcle dorpen willen verkoopen, zullen daarvoor oene licentio moe
dranken bmten dorp ten uitnemen, die Rds. 2 zal bodragen voor elke halfaam. 2) 
Verkoop van dran- 204. Speculateurs in sterke dranken, zullen bij de 
ken door specula- groote maat (niet kleiner clan de halfaam) drank mogen 
teurs. verkoopen, en zullen voor hunne licentio betalen Rds. 80. 3) 
Belasting ten Land- 205. Do belastingen door het volk te betalen, worden 
drostk. te voldoen. voldaan ten kantore van de Landdrosten cler distrikten. 4) 
Landdrosten3maan- 206. De Landdrosten zullen alle drie maanden de golden, 
d~lijks alle gelden die z~j in kas hebben, overstorten in 's lands kas, ten kan
lhtv. R k. storten. tore van den President van den Uitv. Raad. 5) 

Tractementen alle 207. De Uitv. Raad zorgt voor de gerogelde drie maan
drie maanden te delijksche uitbetaling: van alle tractementen, en voor de he
worden uitbetaald. hoorlijke voldoenirig van alle uitgaven, ten behoeve van 

den Staat gedaan, door het atgeven van schriftelijke aan
wijzingen, tot betaling van 's lands kas. 

s Lands schatkist 208. Zoo lang in de Republiek nog geene lands bank is 
ten ~ltlize van den opgerigt, zal 's lands schatkist zijn, ten hui2:e van den Pre
~resident onder.toe- sident van den Uitvoerenden Raad onder toezigt van de 
z1gt van den U1tv. . ' . 
Raad. leden van d1en Raad, welke daaromtrent de meest gesch1kte 

maatregelen zullon nemen. 
Geene uitgaven te 209. Geene uitgaven kunnen voor rekening van den 
d~en zonder last ~an Staat gedaan of gebragt worden, dan met goedkeuring of 
Yltv. cfea~d~/~~;~alt op last van den Uitvoerenden Raad, tenzij dat de uitgave 
~f~~t uitvoering er bij de wet bepaald, of tot uitvoering van de wet benoo-
van. digd zij. 
Taxa tie van belas. 210. Bij de taxatio der belasting voor plaatsen. zullen 
ting op plaatsen. twee personen tot dat einde in ieder district aangesteld 

worden, die met don Veldcornet van de wijk do plaatsen 
dor inwoners zullen taxeren, volgens art. 194. 6) 

Taxateurs kunnen De Taxateurs zullen op hunne eigene plaats geen stem 
niet hun eigen hebben, evonmin do Veldcornet op zijn plaats; doch zal 
plaats waardeeren. zulks aan de onpartijdige leden der commissie overgelaten 

worden. 
Taxateurs doen 211. De Taxateurs zullen van hunne werkzaamhoden 
schriftelijk verslag schriftelijk verslag doen aan don Uitvoeronden Raad, van 
aan den Uitv. Raad. ·1 l 1 t r1 h r1 • lk ( e namen, onz., ( or p aa son, noor en gotaxoeru m o 

<lcr wijken. 

1) Zie Wet No. 9, 1883, art. 15m. 
2) Zie Wet No. 2, 1871, en Wet :Mo. 1, 1881 (Tusschen Regering). 
3) Zie Wet No. 2, 1871, en Wet No. 1, 1881 (Tusschen Regcring). 
4) Zie art.. HlG. 
5~ Veranderd in ieder maand, V.R.B., Hi Junij 1860, art. 22G. 
G) Deze taxatie van plaatsen afgeschaft. door V. R D., 2i Nov. 1868, 

art. 3Hl. 
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212. Aan voormelde Taxateurs zal eene instructie, door Instructie voor 
den Uitvoerenden Raad voorgeschreven worden van de taxateurs. 
werkzaamheden door hen te verrigten. 

213. AI de personen die bewijzen kunnen, dat de Taxa- Klagte tegen de 
teurs der plaatsen, eene of and ere plaats niet naar waarde taxa tie der taxateur. 

geschat hebben, kunnen daarvan klagte doen bij den Land-
drost hunner districten. 

214. Geen onge1nspecteerde plaatsen zullen door de Ongeinsp. plaatsen 
Taxateurs getaxeerd worden. niet te taxeeren. 

215. Alle onge1nspecteerde plaatsen, die onder request Requestplaatsen zoo 
staan zullen zoo spoedig mogelijk ge1nspecteerd moeten spoedig m?gelijk te 

d 
' word en gemspect. 

wor en. 
216. Ieder, die eigendommen bezit, en het verkiest, Opmeting en in 

zal buiten de Inspecteurs ook gebruik kunnen maken van kaart brengen van 

I d t t t . · k t b .. plaatsen door een een Jan meter, o opme mg en 1n aar rengen ZlJner Landmeter. 
gronden. 

217. Geen Landmeter zn.l toegelaten worden om gronden Toelating van Land
of plaatsen te meten, die niet zijne behoorlijke documeuten meters. 
aan den President van den Uitv. Raad zal vertoond hebben, 
welke, na dezelve ingezien en correct bevonden te hebben, 
zijne aanstelling zal bekrachtigeu. 

218. Geen lands-ambtenaar zal het regt hebben om Geen ambtenaar kan 
zaken voor de geregtshoven te verdedigen, als voor zich- regtszaken voor an-
zelven. deren waarnemen. 

219.-Alle hangende zaken, die nog onbeslist gebleven Behandeling en be
zij n, zullen volgens de oude landswetten behandeld, doch slissing van ban
door de nieu w aangestelde regters ter beslissing beoordeeld gende zaken. 

worden. 1) 
220. Alle vroegere wetten en besluiten, strijdig met den Herroeping van 

inhoud dezer wetten, worden geheel buiten werking gesteld vroegere wetten en 
' besluiten. uitgezonderd in de gevallen vermeld in Art. 219. 

BIJLAGE. *) 

221. Toegelegd aan elk lid van den Volksraad, voor 
iederen dag dat hij zitting neemt Rds. .5 2) 

222. Toegelegd aan den President van den Uitvoerenden 
Raad een tractement van Rds. 5,333 2 4, zullende het be
drag van dit tractement vermeerderd worden met het toe
nemen der Staatsinkomsten. 

1) Zie Bijlage No. 2 tot de Grondwet, 19 Sept. 1859. 
2) Vermeerderd tot op £1 10s. pPr dag. Zie Reglement van Orde 

1882, art. . 
*) De salarissen en toelagen van ·de ambtenaren zijn van tijd tot tijd 

veranderd, en warden jaarlijksch in de Begrooting gebragt en aan den 
Volksraad voorgelegd. De reiskosten van ambtenaren warden bepaald 
volgens tarief, vastgesteld door de Wet No. 3, 1882. 
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223. Toegelegd aan den Co:nmandant Generaal eon 
jaarlijks tractement van Rds. 3,00J, zullende het bedrag van 
dit tractement ·vermeerdert worden met het toenemen der 
Staatsinkomsten. 

224. Toegelegd aan de beide leden van den Uitvoeren
den Raad en tevens aan den Commandant Generaa1, in 
zijne betrekking als lid van dien Raad, een jaarlijks trac
tement van Rds. 1,000. 

225. Toegelegd aan den Gou vernementssecretaris een 
jaarlijksch tractement van Rds. 2,666 5 2. 

226. Toegelegd aan den Landdrost van elk der distrikten, 
een jaarlijksch tractement van Rds. 2,000. 

227. 'roegelegd aan elk der Leeraren cler Nodorduitsch
IIervormde Gemeenten, een jaarlijksch tractement van Rds. 
3.000 dat hun door hot Gouvernement van de Republiek 
wodrt gewaarborgd. 1) 

228. Toegelegd aan den Klerk van den Uitvoerenden 
Raad, die ook de Secretaris van den Volksraad zal zijn, 
eon jaarlijksch tractement van Rds. 1,333 2 4. 

229. Toegelegd aan elk der Landdrostklerken een jaar
lijksch tractement van Rds. 1,000. 

230. Toegelegd aan elk der Commandanten een jaar
lijksch tractement van Rds. 266 5 2. 

231. Toegelegd aan elk ,.ler Veldcornetten, een jaar
lijksch tractement van Rds. 200. 

232. Toegelegd aan eenen Staats-Procureur, een jaar
lijksch tractement van Rds. 2,666 5 2, met voorbehoud dat 
hem geoorloofd zal zijn, om private agentschappon, en 
ci vie le zaken waar te nemon. 2) 

De Comite-Raad de Nieuwe Grond- of Landswet een
parig goedgekeurd hebbendo, heeft besloten dezelve op 
Dingsdag, den 16den Februarij eerstkomende, aan de alhier 
beroQpen Volksraads-vergadering voor te leggen, tor aan
neming of afkeuring van dezelve, om deze alsdan daarna 
aan het publiek bekend te maken, ton einde hetzelve in de 
golegenheid te stellen, om indien zij eenig wettig bezwaar 
tegcn een of meer artikelen hebben, hunne bezwaren be
hoorlijk te kunnen inbrengen, volgens wet . 

.l£n zal deze wet overeenkomstig Art. 10 van het be
Rluit van den gecombineerden Krijgsraad. in dato Rusten
hnrg, 2 Februarij 1858, van heden af dadelijk als Lands
wet in werking treden en gebruikt worden. 

Aldus gedaan door de ondergeteekende Lcden van den 

1) Buiten werking gesteld, zie V.R.B,. art. 26, dd. 28 Sept. 1874. 
2) Zie V.R.B. art. 119, dd. 7 Junij 1876, dat de Staatsprokureur geene 

private praktijk rnag waarnemen. 
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Comite-raad, gekozen door het Publiek alhier, op den 2den 
Februarij 1858, volgens Art. 1 van genoemd besluit. 

Landdrostkan to or, 
RustenbUig, den 13den Februarij 1858. 

W. ROBINSON, Voorzitter, 
P. J. S. ROBERTSE, 
C. POTGIETER, 
H. T. BUHRMAN, 
S. J. KRUGER, 
J. P. MAREE, 

M. W. PRETORIUS, 
President. 

ST. SCHOEMAN, 
Commandan t-Generaal. 

C. W. C. PISTORIUS, 
C. MOLL, 
C. L. CAMPHER, 
J. C. STEIJN, 
J. H. L. KOCK, 
S. J. P. KRUGER. 

De Volksraad de Grondwet in haar geheel overzien en Grondwet door den 
behandeld hebbende, keurt dezelve met algemeene stemmen Volksraad goedge
goed, met voorbehoud der bepaling, vervat in art. 10 van keurd. 
het Krijgsraadsbesluit, van 2 Februarij, 1858. (Zie art. 19 
der Volksraadsbesluiten, van 16 tot 19 Februarij 1859). 

J. L. JANSE v. RENSBURG, J. S. POTGIETER, 
L. s. DU PLESSIS, J. c. VAN DER MERWE, 
R. DE PLOOIJ, J. H. PRINSLOO, 
H. S. STROH, W. P. GROBLER, 
P. W . .A.. SENEKAL, J. F. VAN STADE, 
P. VENTER, J. H. ROBERTSE, 
G. F. PISTORIUS, C. H. ELOFF, 
JAC. RADEMEIJER, J. P. PRINSLOO, 
M. J. REDELINGHUIS, H. P. MALAN, 
P. C. MINNAAR, T. J. KRUGER, 
G. B. VAN ROOIJEN, C. GROBLER, 
D. A. BOTHA, J. J. BOOIJSE, 
J. M. STRUBEN, W. JANSE v.RENSBURG. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 13 FEBRUARIJ 1858. 

ART. 21. "Is besloten dat eene vlag voor de Z. A. Re- Vlag. 
publiek aangenomen zal warden, bestaande uit de vo1gende 
kleuren: rood, wit en blaauw, horizontaal even breed boven 
elkander gesteld, en groen perpendiculair langs den stok. 

" Daarop zullen de woorden geplaatst warden : Een- Motto. 
dragt maakt Magt." 

"Een wapen voor dit land is aangenomen, aldus za- Wapen, 
tnengesteld: op een zil veren veld zal een Wagen en een 
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gouden anker staan, en op dat wapen een arend rusten, 
op de regterzijde van dat wapen een man in 's lands klee
derdragt, gewapend met een geweer en toebehooren; aan de 
linkerzij de een leeu w. 

GOUVERNEMENTS BERIGT. 

N ADEMAAL het noodig geoordeeld is de lijnon, tus
Rchen de distrikten Potchefstroom en Rustonburg, en der 
Veldcornetschappen in dezel ve, te bepalen : Zoo wordt bij 
doze, tot algemeen narigt, kennis gegeven, dat de Uitvoo
rencle Raad de volgende lijnen van bovengemelde distrikten 
en de Veldcornetschappen in dezel ve, bepaald en var-:~tgesteld 
heeft, to weten : -

V AN HET DISTRIKT POTCHEFSTROOM. 

West van Potchefstroom: van de Zoutpan onder aan 
Vaalrivier, tot aan den Zuid-oosten kant van Potchefstroom, 
waar Kliprivier zich in de Vaalrivier ontlast; van daar in 
eene lijn met Kliprivier tot naar derzelver oorsprong, op de 
plaats van de Weduwe F. Lindeque; van daar in eene regte 
lijn tot naar den oorsprong van Krokodilrivier, de plaats 
van den heer M. Scheepers. Noord-oost: van den oorsprong 
van Krokodilri vier tot op de hoogte yan Witwatersrand, 
tusschen de waters welke naar Mooirivier en Schoonspruit 
aan den eenen kant, en naar Magaliesberg, Heksrivier, Se
lonsrivier en Marico aan den anderen kant, afloopen. en 
vervolgens met de verdeeling der waters tot ann de Malopo. 
De 'Vestlijn nader te bepalen. 

AFDEELING DER VELDCORFDTSCHAPPEN IN HET DISRTICT 

V AN POTCHEFSTROOM. 

Van de Zoutpan onder aan Vaalrivier op tot waar 
Matjesspruit zich in, dezelve ontlast, vervolgens 
langs Matjesspruit tot op de plaats Elandsfon
tein; van daar met eene regte lijn naar Groen
fontein,-een Veldcornetschap. 

Van waar Matjesspruit zich in Vaalrivier ontlast tot 
waar Mooiri vier in V aalri vier loopt; van daar 
langs Mooiri vier op tot a an den dorpsgrond, het 
Hoogeveld op tusschen Schoonspruit en Mooi
rivier, tot a.an de distriktslijn van Rustenburg,
een Veldcornetschap. 

Van het Hoogeveld tusschen Schoonspruit en Mooi
rivier tot aan Wonderfontein, op de plaats van 
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den heor A. Nieman, met den wagenweg tot aan 
de distriktslijn van Rustenburg; en van de plaa ts 
van gemelden Nieman naar den nek van de plaa ts 
Deelkraal, in Gatsrand, en van daar naar Paar
denkop, en vervolgens naar de plaats van den 
heer Louw Greyling, aan Loopspruit, en Loop
spruit af tot aan Mooirivier,-een Veldcornetschap. 

De scheiding van Gatsrand en Vaalri vier wordt bepaald 
to zij n de algemeene weg van Potchefstroom naar Natal. 

Tusschen de groote wegen van Natal en MagaliesLerg 
tot aan de distriktslij nen der dorpen Pretoria on 
Rustenburg,-een Veldcornetschap. 

Van de dorpslijn van Potchefstroom, tusschen Vaal
rivier en den algemeenen weg naar Natal tot naar 
Kliprivier,-een Veldcornetschap. 

V AN HET DISTRIKT RUSTENBURG. 

N oord-oost van Rustenburg van den Vliegenkop aan Distriktslijnen van 
Pienaarsrivier tot naar den weiden nek tusschen de woon- Rustenburg. 
plaaisen van Albert Smit en Johannes Roos, aan Krokodil-
rivier, in eene lijn met de gemelde rivier tot aan de boven-
iijde van de plaats van den heer M. Schoeman, en van 
daar in eene regte lij n naar en met het voetpad over den 
nek van Magaliesberg, tot op de plaats van den heer Fer-
dinand Pietersen, genaamd Scheerpoort; van daar in eene 
regte Iijn naar den oorsprong van Krokodilrivier op de 
plaats van den heer M. Scheepers; van daar met het Hoo-
geveld van 'Vitwatersrand, zooals de waters zich verdeelen 
tusschen de districten Potchefstroom en Rustenburg, tot naar 
den oorsprong van Malopo. Noord en Noord-west alsnog 
onbepaald gelaten. 

AFDEELINGEN DER VELDCORNETSCHAPPEN IN HET DISTRICT 

VAN RUSTENBURG. 1) 

Elandsrivier, gelegen tusschen Groot Marico en Zwart- Veldcornetschappen 
ruggens, zal de scheidingslijn zijn van de Veldcornetscbappen in het distrikt Hus-
van Groot Marico en Zwartruggens. tenburg. 

Van Elandsri vier tot aan den hoek der Magaliesber
gen, de scheiding tusschen Selons- en Heksrivieren, 
tot op het Hoogeveld, en zoo vervolgens tot aan 
de dorpslijn van Potchefstroom,-een Veldcor
netschap. 

1) Zie Gouvernements Derigt Potchefstroom, G Mei 1R58. 
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Van de dorpsl~j n van Potchefstroom naar de dorpslij n 
van Pretoria zuid waarts van den Magaliesberg 
tot a~n den oorsprong van Krokodilrivier, op de 
plaats van den heer M. Schcepers, \Vest van den 
oorsprong van Krokodilrivier, met eene regte lijn 
tot op de plaats Scheerpoort, van den heer :B,. 
Pietersen, en zoo vervolgens tot naar den voet
padnek van Magaliesberg,-een Veldcornetschap. 

Van den veetpadnek, N oord van Magaliesberg, in eene 
regte lijn naar Krokodilrivier tot aan de boven
zijde van de plaats yan den heer M. Schoeman, 
Veldcornet; van daar in eene lijn met Krokodil
rivier, tusschen de woonvlaatsen van Johannes 
Hoos en Albert Smit, den wijden nek door tot 
naar den Vliegenkop aan Pienaarsrivier. Van 
Vliegenkop naar Vliegenpoort; van daar naar den 
kop van Elandsri vier bij den wagendrift; en zoo 
vervolgens Elandsri vier op tot naar den hoek der 
Magaliesbergen,-een Veldcornetschap. 

De afdeelingen der Veldcornetschappen van Groot- en 
Klein :Marico zijn als volgt :-

Van Malopo tot aan den Randberg, tusschen Klein
en Groot Marico, welke gemeldc waters verdee
len,-een Veldcornetschap. 

Van den Randberg naar Elandsrivier,-ecn Vel<.lcor
netschap. 

Gouvernementskantoor, 
Potchefstroom, 24 Maart 1858. 

Op last van den Uitvoerenden Raad, 

C. MOLL, Gouv. Secretaris. 

PROCLAMATIE. 
DOOR ZHED. M. \V. PRETORIUS, PRESIDENT DER 

ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK, MET ADViES 
EN TOESTEMMING V AN DEN UITVOERENDEN 
RAAD. 

Proclamatie tegen NADEMAAL het ter kennisse van ZHEd. den Presi
het vervoere.n van dent der Zuid-Afrikaansche Republiek gekomen is zoowel 
Naturellen kmderen . . . ' 

door geschnften als anderz1ns, dat eemge onbedachtzame 
en losbandigo personen zich het regt zouden aangematigd 
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hebben naturellen kinderen over de Vaalrivier te voeren en 
door verkooping of ruilhandel over dezclve zouden beschikt 
hebben. 

En nademaal de ingezetenen dezer Repu bliek door de 
Onderhandeling, gesloten op den 16den Januarij 1852, tus
schen nu wijlen den \VelEd. heer A. \V .. J. Pretorius
toenmaals Kommandant-Generaal alhicr-en Harer Majesteits 
Assistent Gommissarissen, de \VelEd. heeren Owen en Hogg, 
tot een vrij volk zijn verklaard en als zoodanig erkend, 
onder voorwaarden vervat in het 4dc artikel der gemeldo 
Onderhandding, "dat geen slavenhanclcl of slavernij in 
cleze gewesten gedreven of gedoogd, maar ten strengste 
door clezel ver Regering tegengegaan zoudo worden." 

En nademaal de handelingen van zulke onbedachtzame 
en losbandigc person·en als voormeld, nacleelige gevolgen 
voor deze Republiek zouden kunnen veroorzaken: Zoo pro
clameer ik en maak bij deze bekend, dat, van af en na 
dezen datum eenig persoon of personen zich aan zoodanige 
oYertreding schuldig makende, in eene boeto van £100 tot Boete. 
£500 sterling zullen vorvallen; en dat geen apprentice
schappen of inhoekingen hoe ook genaamd aan ancleren 
overgemaakt zullen worden, tenz~j zoodanige overmakingen 
van apprentice-schappen of inboekingen door den Landdrost 
goedgekeurd en op het Kantoor aangeteekend zullen zijn, 
zullende anderzins zoodanige overtreder of overtreders zich 
mede aan de boete boven vermeld, hebben schuldig gemaakt. 

En om den inhoud dozer Proclamatie ten spoedigsto 
ter kennisse van het publiek te brengen, worden de Com
mandantcn en Veldcornetten bij deze gelast, do ingezetenen 
in hunne wijken onmidrlelijk hiermede bekend te maken, 
en al zulke zaken welke den '' geringsten schij n " van sla
venhandel in zich mogten bevatten, zonder verzuim, aan 
een der Landdrosten bekend te stellen, die zulks ter ken
nisse van den Staatsprocureur zal moeten brengen. 

Gegeven onder mijne handteekening, te Potchefs+.room, 
heden den 24ston dag van Maart, 1858. 

(Get.) M. W. PRETORIUS, 
President der Z. A. Republiek. 

Op last van den Uitvoerenden Raad. 

C. MOLL, 
Gouv. Secretaris. 
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PROOLAMATIE. 1) 

DOOR Z.H.ED. M. W. PRE'l'ORIUS, PRESIDENT DEll 
ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK, l\lE'l' ADVIES 
EN 'l'OESTEMMING V AN DEN UITVOERENDEN 
RAAD. 

Handel van vuurwa- N ADEMAAL het ter kenniRse cl er Regering gekomen is, 
penen, ammunitie dat eenige roekelooze personen het gewaagd hebben krijgs-
en paarden met N a- . . · . 
turellen belet op behoeften In deze Repubhek te smokkelen en dezelve hm-
boete van £500. melijk aan de naturellen-volkeren te verhandelen; zoo wordt 

bij deze geproclameerd en va.stgesteld, eenig persoon of per
sonen gevonden wordende vuurwapens, ammunitie van wel
ken aard ook, of paarden, aan iemand der naturellen-stam
men te verhandelen, hetzij op heeterdaad betrapt of dat 
het bewezen kan worden, dat zoodanige voormelde artikelen 
aan naturellen-volkeren, door iemand verkocht, verhandeld, 
of als eene gift overgemaakt zijn geworden, zoodanig per
soon die zich daaraan schuldig gemaakt heeft, eene boete 
zal verbeuren van £500, of met verbeurdverklaring van goedc
ren of gevangenschap, naar den aard der zaak, gestraft worden ... 

Pers?~en onder En nademaal het noodig geoordeeld is, strenger maat
suspicie te w~rd~n regelen te nemen tot het spocdig betrappen van zulke mis-
aangehouden md1en . , 
zij meer dan 40 lbs. dad1gers als voormeld; zoo wordt aan alle getrouwe onder-
kruit en so lbs.lood danen, en inzonderheid den officieren dezer Republiek ge
bezitten. last, al zulke personen op welke suspicie kan gemaakt 

worden, zich aan voormelde misdaden te hebben schuldlg 
gemaakt, hetzij in deze Repu bliek of in het j agtveld, of die 
bevonden warden meer dan veertig ponden kntit en tachtig 
ponden lood op hunne wagens te hebben, aan te houden, 
en )llet den meesten spoed naar den naast gelegen Veld
cornet te zenden, die verpligt en gehouden zal zijn, zooda
nigen misdadiger of misdadigers op een der dorpen, aan de 
bevoegde authoriteiten over te leveren. 

Aangever ontvangt Ieder die dergelijke overtredingen ter kennisse van de 
de helft der boete. bevoegde authoriteiten brengt, en dezelve genoegzaam be-

wijst, zal als belooning de helft der boete genieten, die 
voor gemelde overtreding zij n vastgesteld. 

Gegeven onder mijne handteekening, te Potchefstroom, 
heden den 24sten dag van Maart, 1858. 

(Get.) M. W. PRETORIUS, 
President der Z. A. Republiek. 

Op last van den H.Ed. Uitvoerenden Raad. 
C. MOLL, Gouv. Secretaris. 

1) Zie V.R.B. 19 Sept, 1853, art. 62, ante bl. 23. Wet betrekkelijk 
den handel met ondergeschikte Katferstanunen1 1858, en Wet No. 4, 1884. 
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ORDONNANTIE OM DEN VERKOOP VAN STERKE 
DRANKEN BIJ DE GROOTE EN KLEINE MAAT 
IN DE Z. A. REPUBLIEK TE REGELEN. 1) 

N ADEMAAL het raadzaam geoordeeld is voor den ver- Landdrosten mogen 
koop van wijnen, brandewijnen, likeuren, enz., bij de groote licentien voor ver-

kl · t · d R bl' k · · k koop van sterken en erne maa 1n , eze epu 10 voorzwmngen te ma en; drank uitgeven in 
zoo wordt bij deze vastgesteld, door d<m President van hnnne districten. 
<le Zuid Afrikaansche Republiek, met het ad vies en de toe-
stemming van haren Uitvoerenden Raad, dat het voor eenig 
Landdrost, Fungerend Landdrost of eenig ander persoon 
daartoe geauthoriseerd in deze Republiek, geoorloofd zal zijn 
licentien voor den verkoop van wijnen, brandewynen, li-
keuren, enz., te verleenen aan eenig persoon of personen 
binnen de afdeeling van zij n district wonende, die begeerig 
mogten zijn gemelde sterke dranken bij de groote of kleine 
maat te verkoopen. 

2. En wordt verder vastgesteld, dat elke zoodanige licentie Licentie moet ofbij 
als in de voorgaande afdeeling vermeld, een van beide een a:. groote _maat of 

l. · b'' d t f l' · b'' d ll . hiJ de kleme maat 1eent1e 1J e groote mar o eene 1eent1e 1J e t e1ne zijn. 
maat zal moeten zij n. 

3. En wordt verder vastgesteld, dat de gemelde licen- ~~_oeten afzonderlijk 
tien afzonder lij k overeenkomstig zullen moeten zij n met ziJn volgens voorge-
den vorm hieronder voorschreven. schreven vorm. 

4. En wordt verder vastgesteld, dat het voor eenig Groote maat meer 
persoon die eene licentie bij de groote maat als vermeld en kleine maat min-

l 't 1 i!d 1 ·· · t k d k l der dan 12 bottels. za u1 nemen, geoor 001, za ZIJ n eemge s er e ran en, a s 
in de voorgaande afdeeling vermeld, te verkoopen in eenige 
quantiteit niet minder dan twaalf maatbottels, en dat het 
voor eenig persoon geoorloofd zal zijn, die eene licentie als 
voormeld bij de kleine maat zal uitnemen, om eenige 
sterke dranken als voormeld in eenige quantiteiten minder 
dan twaalf ordinaire bottels te verkoopen. 

5. En wordt verder vastgesteld, dat al zulke licentien Tijdperk en bedrag 
als voormeld, voor de volgeude tijdperken en tegen de be- der licentien. 

taling van de volgende prijzen verkrijgbaar zullen zijn, en 
tegen geene andere, te weten: 

BIJ DE GROOTE MAAT. 

Voor elke licentie, te loopen voor een geheel 
jaar ... Rds. 40 0 0 

Voor elke licentie, te loopen voor zes maan-
den 26 F) 2 

Voor elke licentie, te loopen voor drie maan-
den 20 0 0 

1) Vergelijk Ordonnantie No. 2, 1866, Wet,No. 2, 1871, Wet No. 1, 
1.881 (Tusschen Regering) en Wet No. 6, 1882. 
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BIJ DE KLEINE MAAT. 

Voor elkc licentie, te loopen voor een geheel 
jaar 

Voor elke licentie, te loopen voor zes maan
den 

Voor elke licentie, te loopen voor drie maan
den 

[1858 

226 .s 2 

146 .5 2 

80 0 0 

Landdrosten of an- 6. En wordt verder vastgesteld, dat het voor eenig per· 
d_ere daartoe gemag- soon geoorloofd is die begeerig mogte zijn zoodanig licentie 
tigde personen mo- .. ' · Id · gen licenties aan biJ de groote of kle1ne maat als voorme u1t te nemen, 
tugtgangers ver- daarvoor aanzoek te doen bij den Landdrost, Fungerenden 
leenen. Landdrost, of den persoon daartoe door dit Gouverne-

ment geauthoriseerd, in wiens afdeeling hij woonachtig is, 
die zoodanige licentie als voormeld daarop zal moeten ver

Bijzonderheden der gunnen ; mits dat elk zoodanig Landdrost, Fungerend Land-
licenties aan den drost of persoon daartoe geauthoriseerd, met den meesten 
Gou vernemen tsse-
cretaris te word en spoed zal o verzenden en · bekendstellen aan den Secretaris 
gczonden. van het Gouvernement dezer Repub1iek, den naam van elk 

persoon zoodanigc licentie uitgenomen hebbende: de plaats 
en gebouwen waar zoodanige sterke dranken als voormeld, 
verkocht zullen worden, en den datum op welken zoodanige 
licentie verleend is. 

Landdr_ost of ander 7. En wordt verder vastgesteld, dat elk Landdrost, Fung. 
gemagtigd pers~on Landdrost of de persoon daartoe geauthoriseerd zal moeten 
moet aanteekemng .. ' . 
houden van alle houden of doen houden, eene behoorhjke aanteeken1ng van alle 
certificaten verleend certifikaten door hem verleend voor zoodanige licentien, welke 

aanteekening za1 moeten bevatten den naam van elk per
soon die de licentie heeft uitgenomen; de plaats en gebou
wen op welke zoodanige sterke dranken als voormeld ver
kocht zullen worden en den datum op welken zoodanige 
licentie verleend is. 

Landdrost zal ver- 8. En wordt verder vastgesteld, dat zoo dikwijls als 

kleendde lickentied be- eenig Landdrost, fungeerend Landdrost of de persoon daar
en ma en oor t h . d 1. · 1 1 h.. 1· t aanplakking aan oe geaut onseer , eene 1centw za ver eenen, IJ verp 1g 

J,antoord~ur of an-en gehouden zal zijn aan de kantoordeur of eenige andere 
dere pub hake plaats. in het oog vallende plaats te plakken of te doen plakken, 

den naam van elk zoodanig persoon, die zoodanige licentie 
heeft uitgenomen, de woonplaats, eene beschrijving derzelve 
en den datum wanneer zulks verleend is geworden. 

Boete van £50 op 9. En wordt verder vastgesteld, dat ccnig persoon ge
verkoop van s~erke vonden wordende binnen de limieten van eenige der dorps-drank zonder hcen- . . . . .. . 
tie. De helft aan l~jnen, zonder deze hcent1e, stcrken drank, WIJn, hkeuren 
den aangever. of eenige andere dranken van dien aard te verkoopen, hetzij 

bij de groote of kleine maat, eene boete zal verbeuren van 
vijftig ponden sterling; en hij die deze overtreding ter 
kennisse van. den Staatsprocureur of zijn vertegenwoordiger 
brengt en voldoendc bewijst, zal de helft der boete gcnieten, 
de wederhelft komt ten voordeele van 's•lands kas. 
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10. En wordt verder vastgesteld, dat de kantienhouder Boete van £10 op 
verpligt en gehouden zal zijn te zorgen voor onvervalschte v:erkoop door kan-

d k ''1 t Al h'' 1 h d k tlenhouders van ver-ran en en geiJ c e maten. s lJ verva se to ran en valschte dranken en 
verkoopt of van ongeijkte maten gebruikt maakt, zal hij ongeijkte maten. 
voor iedere overtrading afzonderlijk betalen eene boete van 
tien ponden sterling. 

11. En wordt verder vastgesteld, dat de kantienhouder Kantienhouder mag 
zijne kantien niet meer dan op eene plaats in het dorp slechts 0 P een plaats 

' drank verkoopen en 
tot verkoop van sterke dranken, zal mogen openhouden, moet toezien dat 
en zorgvuldiglijk moeten toezien dat er geene ongeregeld- geen ongeregeld
heden, in de plaats waar zoodanige dranken verkocht wor- heden voorvallen. 

den, ten eenigen tij d voorvallen. 
12. En wordt verder vastgesteld, dat aan dienstdoende Aan dienstd. kleur

kleurlingen geen sterken drank verkocht mag worden, zon- 1dingekn malg geen 

d t b 
.. h d .. ran verwcht wor-

er ver oon van E'en OWIJS unner meesters, at ZIJ op den zonder order 
diens order daartoe afgezonden zijn, op straffe van drie van hun meesters. 
ponden sterling boete 1) voor iedere overtreding, to betalen 
door den verkooper. 

13. En wordt verder vastgesteld, dat doze Ordonnantie Vroegere wetten 
van heden eenen aanvang zal nomen en van kracht zal herroepen. 

zij n, en .dat alle vroegere wetten diensvolgens door doze als 
vervallen worden verklaard. 

VORM V AN EENE LICENTIE BIJ DE GROOTE MAAT. 

Ik ................................. Landdrost (of eenig ander Vorm van licentie 
persoon daartoe geauthoriseerd) in het district van bij de groote maat . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . op dozen ..................... dag 
van ........................ 185 , verleen bij doze de magt aan 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wonende te ....................... . 
.. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . om bij de groote maat to vcr
koopen wijnen, brandewijnen, likeuren, enz., aan zijn han-
dolshuis, gelegen in de ....................................... straat, 
to ....................................... en nergens anders, tot den 
.............................. en niet langer. 

Geteekend 

VORM VAN EENE LICJ<.JNTIE BIJ DE KLEINE MAAT. 

Ik ................................. Landdrost (of eenig ander V.?rm var: licentie 
persoon daartoe geauthoriseerd) in het district van biJ de kleme maat . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ........ op dozen ..................... dag 
van ........................ 185 , verleen bij deze de magt aan 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wonende te ....................... . 

1) Zie Wet No. 1, 1881 ('I.'usschen Regering) Art. 4B. 
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om bij de kleine maat te verkoopen wijnen, brandewijnen, 
likeuren, enz., aan zijne kantien, gelegen in de .............. . 
straat, tc ........................... en nergens anders, tot den 
........................... en niet langer. 

Geteekend 

(Get.) M. W. PRETORIUS, 
President. 

Op last van den Uitvoerenden Raad. 

(Get.) C. MOLL, 

Gou vernemcntskantoor, 
Potchefstroom, 7 April 1858. 

Gou v. Secretaris. 

ORDONNANTIE OM LICENTIEN VOOR TOGTGANGERS 
OF RONDGAANDE HANDELAREN, BINNEN DEZE 

REPUBLIEK TE REGELEN. 1) 

Preamble. N ADEl\IAAL het raadzaam geoordeeld is verdere voor-
zieningen in de wet te maken, met betrekking tot licentien 
voor togtgangers of rondgaande handelaren, die met nego
tiewarcn door winkeliers, binnen deze Republiek wonende, 
voorzien worden, of eenige zoodanige winkeliers als voor
meld, die binnen deze Republiek, als zoodanig, handel wil
len drijven : 

Zoo wordt bij deze vastgesteld, door den President van 
de Zuid-Afrikaansche Republiek, met het advies en de toe
stemming van haren Uitvoerenden Raad. 

Lamldrosten en an- ART. 1. Dat het voor eenig Landdrost, Fungerend Land
dere~ daartoe g~- drost, of eenig persoon daartoe geauthoriseerd, in deze Re
magt!1gd zullen h- publiek, gcoorloofd zal zijn, licentien te verleenen aan eenig 
cen 1es op aanvraag . 
uitreiken. persoon of personen, als voormeld, die begeeng mogten 

zij n als togtgangers of rondgaande handelaren handel te 
drijven. 

Personen geoorloofd 2. Dat het voor eenig persoon of personen, die genegen 
licmtien .ala togt- mogten zij n als togtgangers of rondgaande handolaren, als 
gangers mt tenemen voormeld, in deze Republiek handel tc drijven, geoorloofd 

zal zijn tot dien einde licentien nit te nemen. 

1) Zie Wet No. ~. 1871, art. 5, num. a. gewijzigd door V.R.B. 10 Junij 
1873, art. 133. 
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3. En wordt verder vastgesteld, dat al zulke licentien Prijs der licentien 
als voormeld, verkrijgbaar zullen zijn, tegen de betaling van £2 perwagenvracht. 
twee ponden sterling voor elke wagenvracht die van de 
handelsplaats, van elk zoodanig winkelier, als voormeld, 
van tijd tot tijd weggevoerd zal worden. 

4. En wordt verder vastgesteld, dat eenig persoon die Rondg. handelaar of 
cene licentie, als voormeld, uitgenomen zal hebben, niet togtganger. niet ge-

l ca 1 " • h k h d • 1' t' OOrloofd ZlCh op geoor 001, za ZlJn, z1c , op rac. t van zo~ an1~e 1een 1e, dorpen te vestigen 
op een der dorpen dezer Repubhek als w1nkeher neer teals winkelier. 
zetten. 

5. En wordt verder vastgesteld, dat geen persoon na Rondg. handelaar of 
de publica tie dezer Ordonnantie geoorloofd zal ziJ'n als t~gtgan~er ~oet 

' . ' . wmkelhcenbe vol-
togtganger of rondgaande handelaar, 1n deze Repubhek, gens wet uitnemen 
handel te drij ven, of op eenige der buitendorpen eenen op boete van niet ' 
winkel te openen zonder vooraf een licentie tot dien einde ~eer ~and £d50 e_l~ 

. . d' met mm er an ~10 u1tgenomen te hebben; en dat eemg persoon 1e, als voor-
meld, handelende gevonden wordt, zonder zich van de 
voormelde licentie, als door de wet vereischt, voorzien te 
hebben, eene boete voor elke zoodanige overtreding zal ver-
heuren, niet te boven gaande vijftig ponden en niet min-
der dan tien ponden sterling. 

(Get.) M. "\V. PRETORIUS, 

President der Z. A. Republiek. 

Op last van den U itvoerenden Raad, 

C. MOLL, 

Gouvernementskantoor, 
Potchefstroom, 14 April 1858. 

Gou v. Secretaris. 

INSPECTEURS-INSTRUCTIEN VAN LIJDENBURG. 

No. 6.-INSTRUCTIE voor het inspecteeren van plaatsen 
in het grondgehied der Republiek Lijdenburg in Zuid
Afrika, en zullen den Inspecteurs verpligt zij n, om zich 
naar dcszelfs inhoud tc gcdragen. 1) 

ART. 1. Elken plaats word toegekcnd drie duizend mor- Groote van plaats. 
gen grond, zijnde 6,000 trcden of een uur gaans over kruis, 
indien een plaats zijn grond niet in het vierkant verkrij-

1) Zie instructie voor de Inspecteurs van plaatsen, anno 1861 en 1869. 
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gen kan, zullen de Inspecteurs verpligt zijn, om indicn dat 
mogelijk is, de grond die zulk een plaats bij meeting aan 
een of twee zijden verliest, weder a~n de twee of drie an
dere zijden bij te geven, opdat zoo rnogelijk elken plaats 
zijn vollen grond bekomt waarop de cigenaar regt heeft. 

Vorm van plaats. 2. Een plaats zal niet langwerpiger rr.ogen ge!nspec-
teerd (of gerneeten) worclen, clan vijf kwartier uren gaans, 
zijnde 7,500 treden in de lengte, en niet smaller, clan drie 
kwartier uren gaans, zijnde 4,500 treden in de breedte. 

Deze afstand moet gerekend worden, van af den eenen 
buitenlijn tot na den anderen buitenste lijn. 

Voorkeuraan oudste 3. De oudsto cler aangoteekenden plaatsen zullen altijd, 
aanteekening. na vervolg, het eersten regt on aanspraak hobben om hunnc 

vollen grond te bekornen. 
Schikking met bn- Maar indien het is, dat op of buiten het half uur~ van 
ren onder omstan- het middenpunt van zulk eene oudere plaats. aan een of 
digheden. twee zijden jongere plaatsen aangeteekend zijn, en dat die 

oudere plaats aan de andere zijden grond kan gegeven wor
clen die bestaanbaar is, zal er eene schikking tusschen zulke 
plaatsen gernaakt, of die grond tusschen zulke plaatsen lig
gende verdeeld moeten worden. 

l\Iaar wanneer dat onbestaanbaar is, voor de oudste 
plaats, clan zullen de Inspecteurs op de beste en bestaan
baarste wijze, eene schikldng rnoeten maken, om als zulks 
mogelijks is, to zorgen dat alle plaatsen die gevraagd zijn 
bestaan kunnen. 

l\Iaar als de oudste plaats door eene schikking met 
rcn of twee plaatsen onbestaanbaar gemaakt en daardoor 
dus verdrukt wordt, clan zullen de Inspecteurs geregtigd 
zijn om hem na de andere zijden zijn volle grand te geven. 

Maar als er na cen of twee der andere zijden ook bui
ten het half uur plaatsen aangetcckend zijn die daardoor 
vcrdrukt zouden warden, mogen zij niet verder gaan clan 
ren half uur of 3,000 tredcn. 

Indien een jongere aanvraag of plaats zijn middenpunt 
ingcmeten wordt, zullen zij die ouclere plaats clan verder 
zijn voJle g10nd kunnen gevcn, zijnde tot drie kwart uur, 
overeenkomstig art. 2. 

Eigenaar kan plaais 4. Indien een plaats bij de inspectie, of ge!nspecteerd 
b~danken die. hem zijncle, den eigenaar niet bcvalt, zal hij het regt hebben om 
met bevalt, d1e dan ll 1 t cl cl l"k cl' cl b cl k cl door anderen op zu { con p aa s a e lJ op 10 ag te e an en, en an 
nieuw kan word en gehecl vrij zij n van het betalen cl er inspectie kosten. l\:Iaar 
aangeteekend. als hij hem later hedankt zal hij de onkosten der inspectie 

moeten hetalcn. 
Zulk een bedankte plaats zal dan dadelijk door ecn 

1'tncler genomen, en voor hem ge!nspecteetcl en aangetcekend 
worden, en za.l die verzoeker clan de kosten van aantceke
ning en inspectie moeten voldoen aan de Landskas en zal 
den Landdrost zulk eene plaats clan yoor hem moeten aan
teekenen op het Landsboek. 
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Indien er twee of meer verzoekers voor zulk een plaats Waar twee of meer 
tegelijkertijd zijn, zal het lot tusschen hun moeten beslissen. personen gelijke 

d. cl · lk 1 t cl' · t b'' cl · aanspraak hebben In 1en e e1genaar van zu een p aa s 1e me IJ e In- moet het lot be-
spectie tegenwoordig kan zijn, door wettige verhindering, slissen. 
en zijn plaats hem niet aanstaat, clan zal hij hem kunnen 
bedanken en bij het Gouvernement aanzoek kunnen doen 
om vrij te wezen van betaling der onkosten, maar binnen 
een maand na a:floop van het verslag van die inspectie moet 
dat clan gedaan zij n. 

5. Allen plaatsen die van geen buitenwater voorzien Plaatsen die geen 
zijn maar aan een rivier gelegen is die een of meer bruik- buitenwater hebben 

' cl ·cl 'f · 1 ·· d f l kunnen wederzijds baren otn n ten 1n zulk een p aats ZlJ n gron hee t, za aan de rivier gronJ. 
n.an wederzijde van die rivier grond kunnen bekomen, in- krijgen. 
dien zulks verzocht wordt door eigenaars van plaatsen langs 
zulk een rivier en geen andere plaatsen verdrukt worden 
vo1gens artikel 3 dezer Instructie. 

Hiervan z\jn echter uitgesloten zulke rivieren die vol
gens de Landswetten bel et zij n om door te gaan. 

6. De Inspecteurs zijn verpligt om van elken plaats Inspecteur~ moeten 
die zij inspecteeren behoorlijk de hoekbakens aan te wijzen, hoekbakens. aanwij-

11 d . b 1 cl d l"k b" cl . t' b h l"k zen en opngten. en zu en 1e a mns a e IJ IJ e 1nspec 1e e oor lJ 
opgerigt moeten worden. 

7. Wanneer het wegens bosch- of bergn.chtigheid, ofBakens kunnen on
andere wettige verhindering van het veld, niet wel mo- der om.st~ndigheden 

1 .. 1 · t "cl f t 1 11 cl b 1 naar g1ssmg aanae-ge IJ { IS om e riJ en o e oopen, zu en e a mns na wezen wordcn. o 

zulk een zijde volgens gissing bepaald en aangewezen kun-
nen worden; maar indien aan de anderen zijde ook plaatsen 
gevraagd zijn, of kunnen komen, of dat andere plaatsen 
door die gissing benadeeld kunnen worden, zullen de In-
specteurs hierin ten uitersten voorzigtig moeten handelen. 

8. De Inspecteurs zijn verpligt om elken plaats van afl\Iiddenp~:nt wordt 
deszelfs middenpunt af te gaan. Het middenpunt van een gerek~n~ w~ar aan-

1 d 1 d .. d cl vraag IS m m ttreksel 
p aats wor t gere {On te ZlJ n n.ar waar es verzoekers maar kan onder om-
aanvraag is, in de aanteekening der plaats opgegeven, en standigheden ver
hetwelk in het uittreksel van zulk een plaats vermeld is. schoven worden. 
Geen verplaatsing van een aanvraag of middenpunt mag 
toegelaten worden wanneer er een anderen plaats door be-
nadeeld kan worden; maar als er open grond is, en dit 
door de Inspecteurs voor bestaanbaarheid van zulk een 
plaats noodzakelijk geacht wordt, zullen zij het regt hebben 
om zulk een aanvraag zes honderd treden te verplaatsen. 

9. Als door de eigenaars van plaatscn eene schikking Inspecteurs mogcn 
tusschen hunne plaatsen gemaakt is, zullen de lnspecteurs geen .veran~er 1•11g 
· h k t' cl' -h.kk' d cl · maken m scllln:km-

ZlC overeen oms 1g 1e se 1 mg ge ragen en aann geen gen tusschen eige-
verandering maken. En als er gcnoeg open gronden z.ijn naren. 
zullen zij aan een der anderen zijde de grond die door die 
schikking vedoren is kunnen bijgovon, maar zij zullen clit 
niet mogen doen wanneer zij jongere aanteekeningen claar-

6 
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mede benadeelen of verdrukken, hetwelk de Inspecteurs 
aldaar moeten nazien en beoordeelen. 

Inspectenren zullen 10. De Inspecteurs zijn verpligt om met alien partijen 
zoo- mogelijk alien behoorlijk te handelen en alien regt te doen, overeenkomstig 
regt doen. deze instruktie. 
Uitvalgrcnden tus- 11. Indien er stukken open grond tusschen plaatsen 
schen plaatsen zul- uitvalien zullen de Inspecteurs die gronden ook inspecteeren 
len voor Gouver- d k h 1 · 
nement opgemeten voor het Gouvernement, en aarvan oo et vers ag mzen-
worden. den bij het hooger gezag, dewelke alsdan naar omstandig-

heid over zulke gronden zal beschikken. 
Inspecteurs zullen 12. De Inspecteurs zulien langs de algemeene wagen
al.gemeene uitspan- weg op de geschikste plaatsen algerneene uitspanning-
mngen langs de alge- l ' b 1 lk ' d · meene wagenwegen p aatsen moeten epa en, e ter groote van een mzend 
bepalen ter grootte morgen (zijnde een derde gedeelte van een gewonen plaats) 
van 1000 morgeu. en aan de groote rivieren bij de doordriften aan elke zijde 

van de rivier vijftien honderd morgcn, zijnde dus aan elke 
zijde een halve plaats. 

Indien er open gronden zijn, zulien zij ~an die plaatsen 
die door den bepaalden uitspanplaatsen grond verliezen, 
zooveel grand aan de anderen zijde moeten bijgeven; maar 
als er geen open grand is om te geven, zulien zij van de 
omliggenden plaatsen kunnen nemen, opdat alien iets ver
liezen en eene plaats daardoor niet geheel alieen verdrukt 
of benadeeld wordt. 

Jnspecteurs moeten 13. De Inspecteuren zijn verpligt om dadelijk na afloop 
binnen 15 dagen ver- van de hun opgedragen inspectien, binnen den tij d van 
slag doen. Inhoud vijftien dagen hun schriftelijk verslag behoorlijk geteekend 
van verslag. . t l 'b.. d L dd .. a· .k D t ' 1n e everen IJ e an rost van ZIJ n 1stn t. a ver-

slag zal moeten vermelden: 

1. Ten eersten van elken plaats afzonderlijk voor wie 
hij ge1npecteerd is en waar gelegen, en wanneer 
hij aangeteekend is. 

2. Hoeveel grand zulk een plaats gekregen heeft na 
elken kompas of windstreek afzonderlijk. 

3. V o0r welk gebruik zulk een plaats geschikt is, en 
van hoeveel spruiten water hij voorzien is, en zoo 
ook van hout of niet. 

4. Hoeverre hij (te paard) van het dorp legt, waar zulk 
een plaats onder behoord. 

Inspectie Commissie 14. De Commissie voor Inspectie van plaatsen zal be
zal uit 3 leden be- staan uit drie personen, dewelken door het Hof van Land
srtaadn 1bentoem~Idoor drost en Heemraden, aangesteld en beeedigd moeten warden. 
J~'ln < ros en .J. een1- . 

raden. Ind1en een of meer der led en belang bij (of betrokken 
is in) eene plaats die door hun ge1nspecteerd moet warden, 
zal iemand gcen rcgt hebben om als lid der Commissie 
daarin werkzaam te zijn, en zal alsdan, een of twee andere 
leden in hun plaats aangesteld moeten warden om in het 
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inspecteeren van zulk eene plaats behulpzaam te zijn, ·en 
zal zulk een lid het verslag der door hem ge1nspecteerden 
plaatsen moeten teekenen met de andere leden te zamen. 

EED VOOR DE INSPECTEURS VAN PLAATSEN. 

Ik (of) Wij ondergeteekenden beloven en zweeren in Eed voor Inspec
deze onze betrekking als Inspecteur van plaatsen, met op- teurs. 
regtheid te zullen handelen en ov.ereenkomstig onze instruc-
tiEin, zonder aanzien van persoon, noch door omkoopingen 
of giften of gaven of door partijdigheid het gewicht van 
deze mijne betrekking uit het oog te verliezen, daar ik niets 
anders in het oog heb dan regt te doen overeenkomstig de 
wetten en orders hierboven vermeld. 

Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig. 

Aldus gedaan ondere nadere goedkeuring der \VEd. 
Volksraad, iu de vergadering der Uitvoerenden Raad van 
de Republiek Lijdenburg. 

Gouvts. Kantoor, Lijdenburg, 25 Maart 1858. 

C. VILJOEN, 
Voorzitter. 

P. J. COETSER. 

H. T. BUHRMANN, 
Lid en Gouvts. Secretaris. 

Goedgekeurd en bekrachtigd door den W elEd. Volks
raad der Republiek Lijdenburg, volgens Artikel 30 van 
HEds. besluiten op 22 April 1858. 

N amens den WEd. V olksrattd, 

H. T. BUHRMANN, 
Gouvernements Secretaris. 

GOUVERNEMENTS BERIGT. 

NADEMAAL het noodig geoordeeld is de l~jnen van de 
Veldcornetschappen van Klein Marico en Zwartruggens in 
het district Rustenburg te veranderen, zoo wordt bij deze 
de voornoomde veranderingen der wijken tot algemeen narigt 
gepubliceerd :-
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AFDEELINGEN DER VELDCORNETSCHAPPEN IN HET DISTRIKT 
VAN RUSTENBURG. 1) 

Tusschen Selons- en Heksrivier den hoek van Maga
liesberg, tot op het Hoogeveld, en zoo vervolgens 
tot aan de dorpslijn van Potchefstroom, en van 
daar tot naar den oorsprong van Groot Marico, 
en van daar langs de ri vier af, zal het V eldcor
netschap van Zwartruggens uitmaken. 

V an de dorpslij n van Potchefstroom naar de dorps
lij n van Pretoria zuid waarts van den Magalies
berg, tot aan den oorsprong van Krokodilrivier, 
op de plaats van den heer M. Scheepers; West 
van den oorsprong van Krokodilri vier met eene 
regte lijn tot op de plaats Scheerpoort, van den 
heer F. Pietersen, en zoo vervolgens tot naar den 
voetpadnek van Magaliesberg,-een Veldcornet
schap. 

V an den voetpadnek, N oord van Magaliesberg, in eene 
regte lijn naar Krokodilrivier tot aan de boven
zijde van de plaats van den heer M. Schoeman, 
Veldcornet; van daar in eene lijn met Krokodil
rivier, tusschen de woonplaatsen van Johannes 
Roos en Albert Smit, den wijden nek door tot 
naar den Vliegenkop aan Pienaarsrivier· Van 
Vliegenkop naar Vliegenpoort; van daar naar den 
kop van Elandsri vier bij de wag en drift; en zoo 
vervolgens Elandsrivier op tot naar den hoek der 
Magaliesbergen,-een V eldcornetschap. 

De afdeelingen der Veldcornetschappen van Groot- en 
Klein Marico, zijn als volgt :-

V an Malopo tot aan den oorsprong van Groot Ma
rico, en vervolgens langs de ri vier af, zal het 
Veldcornetschap uitrnaken van Klein Marico. 

Gou vernementskantoor, 
Potchefstroorn, den 6den Mei 1858. 

(Get.) M. W. PRETORIUS, 
President der Z. A. Republiek. 

Op last van den Uitv. Raad, 

C. MOLL, Gouv. Secretaris. 

1) Zie Gouvts. Berigt, Potchefstroom, 24 ~hart, 1858. 
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GOUVERNEMENTS BERIGT. 

INGEVOLGE de vele klagten, die gedurig voor den 
Landdrost ingebragt zijn, met betrekking tot de ongeregeld
heden, welke in het dorp Potehefstroom plaats hebben, 
waardoor reeds vele gesehillen onder buren en anderen heb
ben bestaan :-Zoo dient deze tot algemeen narigt, dat de 
Uitvoerende Raad, om verdere twisten en gesehillen tus
sehen partijen te verhoeden, tot besluit gekom.en is de vol
gende Regulatie voor de dorpen in de Z. A. Republiek tc 
maken, die van den dag der publieatie van kraeht en door 
de Landdrosten in behoorlijke werking zal moeten gebragt 
warden. 

Op last, 
C. MOLL, Gouv. Seer. 

Gouvernements Kantoor, 
Potehefstroom, 5 Augustus 1858. 

~ ~dnn-;{[t,dd;;;; ;;.LLL----L ""'~-1--Jft;rn~~~. 
~~~6RE~ATIE VOOR DE DOR~~IN DE ZUID- [;/;cd9~~~ A~ 
'!}~ J~J. AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 1) /t;;i.jff /3A5/fo· .~tu~ 

1 t/YrC ~ 2 .17/L) :z r:/·r'f'/· 
ART. 1. De Algemeene Dorpsgronden in deze Republiek Dorps weilanden. 1 

zullen als weilanden, ten dienste van de bewoners der 
dorpen zij n. 2) 

2. Aan geen persoon zal het geoorloofd zijn meer vee Beperking van getal 
in eenig dorp te houden, dan een span ossen, tien: koeijen van vee 0 P dorps
en een klom.pje sehapen, het getal sehapen niet te boven gronden. 

gaande een honderd; tenzij eene vergunning van den Land-
drost of het Dorpsbestuur verkregen is, een grooter getal 
voor eenen tijd te mogen houden. 

3. De Landdrost of het Dorpsbestuur zal moeten zorg Groote dorpswater
dragen, dat de groote Dorpswatervoor in eenen goeden staat voor in goeden staat, 

h h d dt 
. . d enz., te worden ge-

en se oon ge ou en wor ; en waar eemge voren 111 e houden. 
Gouvernements erven of gronden, of in de straten noodig 
zijn voor dezelve behoorlijke sluizen te doen maken, opdat Sluizen in voren te 
de vrije loop van het water door het dorp niet belemmerd worden gezet. 
of vervuild worde. 

4. De Landdrosten zullen naauwkeuriglijk moeten aeht- Algemeene water
slaan en zorg dragen dat de bewoners der dorpen of eiae- voren langs of door 

' 0 erven loo pen de moe-
naars van erven, de algemeene watervoren, langs of door ten door de bewo-
hunne erven loopende, sehoon, zindelijk en in eene goede ners of eig.enaars 
orde houden opdat door onzindelijkheid en verwaarloozing schoon en m orde 

l 't f ·· l"kh 'd d · b fworden gehouden. geen over as o momJe IJ e1 aan e ovenge ewoners o 
eigenaars van erven wordt veroorzaakt. 3) 

1) Deze Regulatien zijn blijkbaar nooit door den Volksraad goed
gekeurd. Zij zijn echter altijd als wet beschouwd. Zie b.v. Wet No. 16, 
1880, * 3. 

2) Zie V.R.B. 13 Oct. 1868, art. 140, en 10 Junij 1869, art. 195. 
3) Zie ~rt. 14. 
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Dewoners van erven 5. De bewoners van erven zull9n verpligt zijn om op 
verpligt behoorlijke de plaats waar zij uit de algemeene watervoor, water ter 
sluizen .. te plaatsen bevochtiging van hun erf of erven will en uitkeeren be-
waar zlJ het water . . · d k t d ' 
uit den algemeenen hoorhjke s~.mze~ te oen ma en, ~n e zorgen at dezelve 
voor keeren. ten alien tijde 1n een goeden en d1gten staat van reparatie 

blijven. En aan geen persoon zal het geoorloofd zijn grond 
van de groote watervoor weg te steken, waardoor schade 
aan dezel ve kan word en veroorzaakt. 

GebruiK van water 6. Elk bezitter of eigenaar van een of meer erven, kan 
moet binnen de ver- het water aan hem toegekend gebruiken, of daarover be
gunde uren ge- se. hikken,· doch het zal hem niet geoorloofd zijn buiten ziJ'ne 
schieden. vergunde uren daarvan 'gebruik te maken, tenzij hij vooraf 

van zijnen buurman of een ander op het water geregtigd 
Hij die bet water persoon, daartoe verlof bekomen heeft; en tevens zal een 
af~eert moe~ genoeg ieder bij het afkeeren van het water moeten zorg dragen, 
drmkwater m deal- dat een toereikende stroom drink water ten gebruike der 
gemeene voor laten. . . . ' hmsgezmnen, 1n de voren gelaten wordt. 
Na den vergunden 7. Zoodra de vergunde tijd, voor het bevochtigen van 
tijd moet het water een erf, verloopen is, zal de eigenaar of bezitter daarvan 
in alg. voor worden verpligt en gehouden zijn om dadelijk het water af te 
teruggekeerd. k d k '· d 1 eeren of te oen af eeren m e a gemeene watervoor, op-

dat door verzuim daarvan geen ongenoegen of ergernis aan 
Onderste erven ger. de andere bewoners van erven gegeven wordt. En de on
tot afioopwater. derste erven, waar een der algemeene watervoren eindigt, 

zullen het regt hebben om het afloopwater te gebruiken. 
Geen water op zon- Doch niemand zal het regt hebben om op Zondagen het 
dag te worden uit- water uit de voren te leiden zonder dautoe van de be-
gekeerd. voegde authoriteiten vooraf verlof bekomen te hebben. 
Schade aan sluizen 8. Geen persoon zal het regt hebben eenige schade aan 
of watervoren belet. sluizen of watervoren te doen, of zich hoegenaamd ook met 

die van anderen te bemoeijen~ of eenig geweld desaang~ande 
Geen gat, sloot of te gebruiken; noch eenig gat, sloot of watervoor in de 
watervoor d. private straten of op Gouvernements gronden te graven, tenzij 
personen te worden vooraf daartoe verlof van den Landdrost of het Dorpsbe
gegraven. 

stuur ontvangen te hebben. 
Het baden of was- 9. Niemand zal zich in eenigen dam, algemeene water
schen in algemeene loop, riool of sloot mogen baden of er in doen wasschen, 
dammen, waterloo- of daarin eenige vuilnis werpen, of op eenige andere wijze 
pen, enz., verboden. h t t t · · 1 h 1 h .. e wa er veron re1mgen; en a et osse vee, etziJ paar-
Vee, enz .. nabij dam den of anderzins, dat binnen vijf treden van de dammen 
men of waterloopen of waterloopen grazende gevonden wordt zal naar het schut 
aevonjen zullen ge- d d · t 1 1 ' d d t ;chut worden. gezon en wor en en n1e ge o~t nmncn wor en, voor a 

Strafbepaling voor 
het w~rpen van 
vuilnis, enz .. in 
eenige straat of 
openbare plaats. 

de gewone schutgelden bctaald z1jn. 1) 
10. Iemand eenige vuilnis, puin, aarde of grond in 

eenige straat, open bare plaats of plein werpende, zonder 
toestemming van den Landdrost of het Dorpsbestuur zal 

-- -----------------------

1) Zie Regulaiie voor de Schutmeesters, 18 Junij 1869, ill Wet op 
d~ Schutten in de Z. A. Republiek, No, 2, 1882. 
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verpligt zijn het vervoer van hetzeive en de hierin vastge
steide boeten te betaien. 

11. Varkens en piuimvee, zonder uitzondering, in eenige Varkens en pluim
pubiieke watervoor of dam gevonden wordende, zullen dood- vee in publ. dammen 
gesiagen warden. enz. doodslaan. 

12. De Landdrosten of bestuurders der dorpen zullen Doen van schade aan 
gehouden zijn om bijzonder acht te geven dat geene schade dammen en fontei-

d ' d d f i! • nen te worden belet. gedaan wor e aan e ammen o 10nte1nen, en geen paard Paarden en vee kun-
of vee te veroorloven bij de watervoren te drinken, dan nen alleen bij de 
alleen bij de rioien. riolen drinken. 

13. Geen paard of vee zai toegeiaten warden in eenige Paarden of vee in 
straat of openbare piaats in dit dorp rond te Ioopen · en straten of openbare 

. . d d d ' plaatsen rondd wa-
zoodamg d1er, aidus dwaien e gevon en wor ende, zai naar lende zullen geschut 
het schut moeten of kunnen gezonden warden, en de ge- worden. 
wone schutgeiden bij het Iossen moeten warden betaald. 1) 

14. Elk eigenaar of bewoner van een erf of erven zai Ieder eigenaar of be
verpligt en gehouden zijn om de watervoren zoo ver dezei vewoner moet ':~ter-.. . voren langs ZIJ n erf 
ZlJn erf of erven passeren, 1n een goeden en schoonen staat in orde houden. 
te houde;.1. 2) 

15. De Landdrost of het Dorpsbestuur zai behaive met Openbare wegen, 
het doen in orde houden der openbare sioten, wegen en sloten, enz., door 

I . k d d k I"kh 'd Ik . h Landdrost ofDorps-p e1nen, oo wanneer e noo za e IJ ei zu s vere1sc t, bestuur in orde ge-
beiast zijn met nieuwe straten en wegen voor aigemeen ge- houden. Nieuwe 
bruik te doen maken en dezeive mede in eenen behoorlij- straten, enz., door 
k t t t h d 

' hen gemaakt. 
en s aa e ou en. 

16. Geen wagen of ander voertuig zai toegeiaten wor- Geen wagen of rij
den hetziJ' tot op- of afladen den doortogt in eenige straat tuig mag den door-

' ' h ' d t<_?~ belemmeren. te beiemmeren; noch zai et toegeiaten wor en, dat twee ;r.L· PU-/(. ~~ 
rijtuigen, wagens of karren nevens elkander staan in eenige. /L~ . '2r ~.~ 
straat, gang of doortogt, en de eigenaar of drijver, die het ~h/.b<A... J 
opzigt over zuik een voertuig heeft, hetzelve niet dadelijk ~~ !i~ft/. 
uit den weg nemende, zai onderhevig zijn aan de boete 
hierbij vastgesteid. 

17. Geene takken of iets anders zullen door de straten Takken, enz., mogen 
der dorpen of door de groote dorps-watervoor gesieept mogen niet door de straten 

d k I h t b . I' d d d of dorpswatervoor wor en ; oo za e aan u1ten 1e en, naar e orpen gesleept worden 
komende, niet geoorioofd zijn eenig sieepsei achter aan · 
hunne wagens te binden. 

18. Niemand zai eenig vuiinis of aanstootiijk iets op Vuilnis op erven tot 
zijn erf dat strekken kan tot hindernis zijner buren mogen hindernis der buren 

' f h d ' niet toegelaten. werpen o ou en. 
19. Geen timmerhout of brandhout zai gedurende een Timmer- of brand

nacht op de aigemeene straten of pieinen biijven over- ~out maggeen n~cht 
• . m straten ofplemen 

hggen, zonder toestemm1ng of ontvangen verlof van den blijven liggen. 
Landdrost of het Dorpsbestuur. 

1) Zie art. 9. 
2) Zie art. 4;. 
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Ingeval van hetbou- 20. Bij het bouwen van huizen of andere zoodanige 
wen van huizen of werkzaamheden, zal men, na behoorlijke kennisgeving aan 
~;;~~l~i~~=n~erk- en verlof van den Landdrost of het Dorpsbestuur bekomen 

te hebben, de vrijheid mogen nemen om eene ruimte van 
12 voeten der straat te mogen gebruiken ter uitoefening 
van zoodanig work. 

De erven moeten 21. Elk eigenaar of bezitter van een of meer erven 
on:muu:.d of om- zal verpligt zijn om zijn erf of erven te ommuren of met 
hemd ZIJn. l' t l . t l t d l . t '1 Lanings van wilgen eene c 1g e amng.. e omp a~ en; e anmg me Wl gen-
niet hooger dan 5 v. boomen geplant ZIJnde, zal met hooger dan 5 voet mogen 

z\jn, en behocorlijk twee malen in het ja.ar gesnoeid moeten 
Geen wilgen mogen wordcn. Geen wilgen zullen langs de drinkvoren in de 
langs de drinkvoren dorpen geplant mogcn worden · en verder zullen de reeds 
geplant worden. · 1 ld' d · k · bestaande w1lgen, angs geme e rm voren, bmnen een 

jaar van heden gerekend, uitgeroeid moeten worden. 
Taxatie van schade 22. Alle tschade door vee in eenig erf gedaan, zal door 
door vee in erven. den Veldcornet van het dorp en den Schutmeester moeten 
Geen schadevergoe- getaxeerd worden, doch de eigenaars wier erven niet be
ding toe~ekend wsar hoorliJ'k met digto en sterke laningen of wall en voorzien 
erven met behoor- . . 1 · 1 d · 
lijk ommuurd of ZlJ n, zullen geene aanspraa { op eemge se 1a evergoedmg, 
omheind zijn. hoe ook genaamd, kunnen maken. 1) 
Verpligting van per- 23. Pcrsonen hunne paarden of vee uit het veld halende 
sonen die vreemde en die bij zulke gelegenheden vreemde paarden of vee naar 
paarden of vee met . d 11 · 
hun eigen naar het het dorp mogten me evoeren zu en verphgt en gehouden 
dorp voeren. zijn al .zulke vreemde paa.rden of vee als voormeld, dadelijk 

naar het veld terug te drijven, of aan den eigenaar er van 
kennis te geven, ten einde dezel ve niet in het dorp te doen 
omzwerven. 

Van het oprigten 24. De Landclrost of het Dorpsbestuur zal, wanneer hij 
van huizen. kralen, lk d' d lt cl 't · l"k · enz., en het bezorgen zu . s noo 1g oor · ee , en e Ul voenng er van . moge IJ 1s, 
van maten en ge- hmzen, kralen of andere gebouwen kunnen opngten en be
wigten. hoorlijke m a ten en gewigten bezorgen, tot gerief. van den 

buit.enman en voor degenen die de markten bijwonen, en 
hij zal moeten zorgen dat dezel ve in eenc goede orde ge
houden worden. 

De markt is onder 25. De markt zal wezen onder toevoorzigt van eenen 
to<:voorzigt van een J\1 1 t t · l' t h t .. 1 b h l"k ht t marktmeester. ar { meef; er, w1ens p 1g e ZIJn za om e oor IJ ac e 

slaan op do wagens en producten welke aldaar aangebragt 
Pligten des markt- worden; en zooveel in zijn vermogen is alien onderhandschen 
meesters. handel en ongeregeldheden tegen te gaan; zich houdende 

aan de orders die hij van tijd tot tijd van den Landdrost 
of het Dorpsbestuur ontvangen zal, en verder de markt
bezigheden verrigten geheel ov<'reenkomstig de wetten daar
voor gemaakt. 2) 

De markt zal alle 26. Met uitzondering van Zon- en andere feestdagen zal 
dagen open zijn. de markt alle dagen open z~jn voor wagens of andere voer-

1) Zie Regulatie voor de Schutmeesters, 1869, art. 21. 
2) Zie Instructie voor de Marktmeesters, 1858, en Wet No. 5, 1883. 
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tuigen, enz. welke produkten aanbrengen; en de verkoo
pmgen zullen des zomers precies ten 7 ure en des winters 
ten 8 ure des morgens een aanvang moeten nemen, en 
voortduren tot dat alle artikelen openbaar zullen opgeveild 
zijn. 

27. Aan geen persoon zal het geoorloofd zijn in de Hard rijden in de 
straten der dorpen te jagen, of harder terijden dan een ge- straten belet. 
wonen langzamen galop. 

28. Aan niemand zal het geoorloofd zijn eenig schiet- AfschiE>ten van ge
goweer, met eon ~wgel gelaclen, binnen 1,000 treden van weer, met kogel ge-
eenig dorp, af te schieten. laden, belet. 

29. Aan niemand zal het geoorloofd z~jn eenig vuur- Dragen van Tuur of 
wapen langs de straten te dragen, of door dezel ve te gaan pijp zondter dbop

1
jet 

t t k .. d. t d . l t langs stra en e e . me eene aanges o ene pljp, zon er me een opJe ges o en 
te zijn; of wel in of nabij de straten eenig stroo, riet of Geen stoffen in stra
andere brand bare stoffen in brand te steken. ten in brand steken. 

30. Ieder persoon die in de opene lucht in eenig dorp Onvoorzigti.~ stoken 
brandewijn stookt, en zulks niet op eenen behoorlijken af- v. brandeWlJn belet. 
stand van de huizen doet, ter voorkoming van brand en 
andere ongelukken, zal onderhevig zijn aan de boete hierin 
bepaald. 

31. Elk eigenaar of bezitter van een erf zal het uit- Eigenaar of bezitter 
sluitend regt hebben op de vruchten groeiJ'ende aan devaneenerfgeregtigd 

. . . ' . tot de vruch ten van 
boomen voor aan ZlJn erf, en 1emand de boomen bekhm- boomen voor aan 
mende of beschadigende, of de vruchten afplukkende, zal zijn erf groeijende. 
de boete verbeuren hierin bepaald. 

32. De schut zal onder opzigt van den Schutmeester Schut onder toezigt 
gesteld zijn en alle zaken de schut aanbetreffende, zullen van schutmeester. 
overeenkomstig de bestaande schutregulatien behandeld wor-
den. 1) De Scbutmeester zal al zijne orders van den Land- Schutmeester ge
drost of het Dorpsbestuur naauwkeurig en stiptelijk moeten hoorzaamt Landdr. 
nakomen. of Dorpsbestuur. 

33. Een eigenaar of bezitter van erven. op de dorpen, Betaling van belaa
zal verpligt en gehouden zijn, om voor den 15den Junij ting op erven. 
van elk jaar aan het Landdrostkantoor als eene belasting 
te betalen de somma van Hds. 4 voor elk erf. 2) 

34. Eenig pcrsoon, wie hij ook zijn moge, een der Boete voor betov"r
bovenstaande artikelen overtredende zal voor elke zoodanige treden van eenige 
overtreding telkens eene boete verbeuren van 5 b ' 40 R:Q:s:;, ~v?j, org.~t~;~~~~Ck, 
naar den aard der zaak. f/;i'£;; tJ--l~ -r-.7- 0 ..4,~ 

35. De Landdrost of het Dorpsbestuur zal alle wetten Land ;;rJ'of Dorps
en verordeningen, welke thans bestaan of nog gcmaakt zul- bestuur gelast de 
1 d b l l .. k d · k' b d 1 wetten streng te en wor en, e wor IJ oen 1n wer mg rengen en eze ve handhaven. 
strengelijk handhaven. 

1) Zie Regula tie voor de Schutmeesters, 1869, en \Vet No. 2, 1882. 
2) Zie V.RB., 27 Nov. 1868, art. 320. 
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INSTRUCTIE VOOR DE VELDCORNETTEN. 1) 

(Goedgekeurd door V R.B., 17 Sept. 1B58, art. H'l. 

Art. 1. De Veldcornetten en Adsistent Veldcornetten 
worden gekozen bij meerderheid van stemmen door de blanke 
inwoners hunner afdeelingen. 2) 

2. Zij worden aangeste1d voor den tijd van vijf of meer 
jaren, en zijn bij aftreding herkiesbaar. 3) 

3. De Ve1dcornetten en Adsistent Ve1dcornetten zij n 
gehouden naauwkeurig te 1etten op de rust en goede orde 
in de respectieve afdeelingen, zullen niet gedoogen dat de-
ze1ve door iemand der bewoners gestoord worde. 4) 

Bekendmaking van 4. Alle wetten, p1acaten, ordonnantien en andere voor
wetten en Go~ver- schriften door of van wege de hooge authoriteiten uitge-
nements kenm~ge- . ' . 
vingen en bevorde- vaard1gd, worden door de V e1dcornetten aan de m woners 
ring der nakoming. bekend gemaakt, door bijeenroeping der inwoners in hunne 

respectieve wijken, en vervo1gens d<'>or de V eldcornets ge
waakt, dat dezelve stipt word en opgevolgd; door voorbeeld 
en vermaning, tracht de Veldcornet de nakoming te be
vorderen, en van de overtreding geeft hij onverwijld kennis 
aan den Staatsprocureur, en in de districten waarin die 
betrekking nog geene voorziening is gemaakt, aan den 
Landdrost. 5) 

Onderworpen aan de 5. Beha1ve de algemeene wetten, plaeaten, ordonantien, 
bevelen der Land- en andere voorschriften van den Staat, voldoen de Veld
drosten. 

cornetten aan de bevelen der Landdrosten, voor zoo verre 
zij volgens de bepaling der wetten, omtrent do regtcrlijke 
en administratieve magt, daarmede in aanraking komen. 6) 

Moeten de bevelen 6. Daar en boven zijn de Veldcornetten gehouden te 
der geregtshoven eerbiedigen alle regterliJ'ke verordeningen en de bevelen 
gehoorzamen. ' . 

van de Geregtshoven dezer Repubhek. 7) 
Veld~?rnetten moe- 7. Alle Veldcornetteu zullen naau w keurig cene lijst 
ten hJsten houden moeten houden van alle nieuwe inwoners die in hunne 
van alle personen ''k k 11 l . h .. 
die inkomen of ver- WlJ en omen, en van a e verp aatsmg of ver mzmg naar 
huizen. elders. Alle burgers dezer Republiek hebben het regt, voor 

1) Zie in verband hiermede de Grondwet, art. 96 en volgende, Wet 
No. 2, 1883, en Inst.ructie voor de V t'ldcornetten, No. 2, 1885. 

2) Zie de Grondwet, art. 100, en Veldcornet Instructie No. 2, 1885, 
art. 1. 

3) Zie de Grondwet, art. 101, en Veldcornet Instructie No. 2. 1885, 
art. 2. 

4) Zie de Grondwet, art. 104, en Veldcornet Iustructie No. 2, 1884, 
art. 4. 

5) Zie Instructie voor de Veldcornetten, No. 2, 1885, art. 5. 
6) Zie Grondwet, arts. 123 en 176, en Veldcornet Instructie No. 2, 

1885, art. 6. 
7) Zie Veldcornet ln&tructie, No. 2, 1885, ~rt, 7, 
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zoo verre zulks in bij zondere gevallen niet verboden is, om 
hunne woonplaats zoo dikwjjls te veranderen als zij goed-
vinden, mits bij hun vertrek kennis gevende aan den Veld- Burgers moeten aan 
cornet, uit wiens wijk zij vertrekken. en zich, bij hunne Veldc. kennis geven 
k . d .. 1 ld b' .. d V ld t l van bun aankomst omst 1n eene an ere WlJ {, me en lJ en e corne one er of verhuizing op 
wien zij komen te behoore11, alles binnen den tijd van 15 straf van boete. 
dagen, op verbeurte van eene boete van Rds. 15, ten voor-
deele van 's lands kas. 1) 

8. De Veldcornetten zullen eene lijst houden van de Veldcornetten moe
dienstpligtingen in hunne afdeeling, en die lijst zoodanig ten li~sten l~o11:den 
. d t d 't ll''kt . t h dh . d d van dlenstphgtlgen ngten a aaru1 :> lJ , w1e, er an av1ng er or e, in hunne wijken. 

hedoeld in art. 105, letter a, der Grondwet, moeten opge-
roepen worden, opdat de diensten van de manschappen 
evenredig onder hen verdeeld worden. 2) De manschappen Verdeelin!? der ~an
nit elk Veldcornetschap zullen verdeeld zijn in drie klassen: scbappen m dne 
1ste van 16 tot 30 jaren; 2de van 30 tot 4.5 jaren; 3de klassen. 
van 45 tot 60 jaren oud. Deze klassificatie zal de Veld- Ongehuwden voor 
cornet in het commandeeren moeten volgen, en daarbij in gehuwden te worden 

gecommandeerd. 
het oog houden dat ongehuwden voor de gehuwJen tot 
persoonlijke diensten worden gevorderd; de personen van Personen boven 60 
60 jaren oud zijn, buiten gevallen van algemeenen of uiter-zij~ vr~j vangewone 
t d ll l .. k d' t .. 3) knJgsdienst. s en noo , van a e persoon lJ e 1ens en vrlJ. 

9. De Veldcornetten zullen alle 2 maanden verslag doen Verslag te worden 
aan hunne Landdrosten van hetgeen met en omtrent hunnegedaan door de . . . Veldcornetten aan 
onderhoongen In de afgeloopene maanden IS voorgevallen, hun Landdrost. 
zoo ook van de jongelieden van 16 jaren bij hen inge-
schreven; en aangaande krijgszaken aan de Landdrosten en 
Commandanten. 4) 

10. Bij verzuim van, aan die bepaling te voldoen, wor- Strafbepaling. 
den zij beboet met Rds. 10. 5) 

11. Wanneer iemand door eigen toedoen, geweld van Lijkschouwing door 
anderen of ongeluk niet natuurlijk komt te overlijden moet de Veldcornetten te 
h t l ··k' · t d ' b d t d V ld t worden gehouden. e lJ n1e wor en egraven voor a e e corne van 
den omtrek, na behoorlijke schouwing, daartoe de noodige 
permissie heeft verleend, op verbeurte van eene boete of ge-
vangenis naar bepaling en uitw\jzing van den Regter. 6) 

12. Zoodra de Veldcornet onderrigt wordt dat in zijne Veldcornet rappor
afdeeling eenige misdaad gepleegd is zendt hij daarvan te~rt het plegen van 

. . . ' m1:::.daad aan den 
terstond een schnftehJk rapport aan den Staatsprocureur, Staatsprocureur of 
en in de districten, in welke in die betrekking nog geene Landdrost. 
voorziening is gemaakt, aan den Landdrost, en tracht in-

1) Zie de Grondwet, art. 177, en Instructie voor de Veldcornetten, 
No. 2, 1885, arts. 8-9. 

2) Zie de Grondwet, art. 119, Wet No. 2, 1883, art. 19, en Instructie 
voor d~ Veldcornetten, No. 2, 1885, art. 10. 

3) Zie de Grondwet, art. 116, en Wet No. 2, 18R3, art. 6. 
4) Zie de Grondwet, art. 110, en Instructie voor de Veldcornetten, 

No. 2, 1885, art. 11 . 
5) Zie Instructie voor de Veldcornetten, No. 2, 1885, art. 12. 
6) Zie Instructie voor de Veldcornethm, N a, 2, 18815, !lrt. 13, 
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middels met de noodige voorzigtigheid de omstandigheden 
van de misdaad beter te leeren kennen. 1) 

Ingeval van. moord 13. Ingeval van moord, huisbruik of andere misdaden, 
of andere mu:;daden welke teekenen nalaten zal de Veldcornet zich dadeliJ'k 
do et de V eldcornet . ' . . 
plaatsel. onderzoek. begeven naar die plaats, waar de misdaad bedreven IS, met 

twee door den Veldcornet expres gevorderde getuigen, om 
alles naauwkeurig op te nemen en aan te teekenen, alle 
omstandigheden welke hij zal kunnen ontdekken, en te gelijk 
trachten te vernemen welke personen als getuigen omtrent 

Rapport van zooda- de misdaad kunnen dienen; welke misdaad of misdaden 
~igen8 misdaad aan hij dadelijk ter kennisse van den Staatprocureur zal moeten 
1,1en taatsprocureur b . d d' t · t · 11 · d' b t 1 k' of Landdrost te rengen, en m e IS ne en, m we {e m 1e e re { mg 
worden gedaan. nog geene voorziening is gemaakt, aan den Landdrost. 2) 
Pligt der Veldcor- 14. In het schouwen van lijken, onderzoekt de Veld-
netten in 't schou- cornet of de dood door uiterlijk geweld is veroorzaakt zoo 
wen van lijken. . 11 k h' h t I' h t t 1 '11 Ja, we {e tee emm Iervan aan e 1gc aam e on ( e { {Cn 

zijn; door welke instrumenten de teekenen veroorzaakt 
zijn,-hoelang de gestorvene, na het ontvangen der won
den is overleden, of er in den omtrek van de plaats der 
misdaad ook iets te zien is, clat verondersteld kan worden 
tot de misdaad eenige betrekking te hebben. 3). 

Veldcornet kan een 15. Indien de gewonde bij de schouwing nog lecft, zal 
gewonden persoon de Veldcornet behal ve het onderzoek naar den staat en de 
onderzoeken. . 

oorzaak der wonden, u1t den mond der gewonden trachten 
te vernemen, hoedanig het geval zich toegedragen heeft, en 
wie de misdaad heeft gepleegd. Bij de schouwing in dit 

Waar mo~elijk m?et en het voorgaande artikel, zal de Veldcornet zich doen ad
de V~Idcornet zich sisteren van een geneeskundige indien er zoodanig persoon 
voor:nen van genees- . . . ' . 
kundige hulp. 1n den omtrek te vmden 1s, d1e dan ook gehouden zal 
Geneeskundige ge- zijn, onder genot van een rcdelijk dagloon, deze dienst 
regtigd to~.belo~ning zonder tegenspreken te bewijzen op verbeurte eener extra-
en mag ZIJne d1en- . . ' . d 
sten niet weigeren. ordmaue boete, opgelegd door Landdrost en Heemra en 

van het district. 4) 
Pligt v~n den Veld- 16. Ingeval van huisbraak of andere dergelijke mis
co~net m geval van daden doet de Veldcornet naauwkeurig onderzoek naar alle 
huu;braak ' ' 

· zigtbare teekcnen van geweld, en tracht te ontdekken door 
welk instrument hetzelve is geplPegd; zoo er bij gelegen
heid van geweld gestolen is, wordt ook hierop naauwkeu
rig acht gegeven en hiernaar onderzoek gedaan. In elk 
and er on voorzien geval~ wordt naar den geest der hi er 
voorgeschrevene wettcn gehandeld .. 5) 

Veldcorne.t verpligt 17. Van a1le dergelijke beschouwingen houdt de Veld
aankekemn~ van cornet eene schrifteliJ'ke aanteekcning waarmede hiJ' al het-
alle schouwmgen te .. ' .. 
houden en onder- geen hem gebleken zal ZIJn, zoo klaar als het hem doenllJk 

--------------- ----·-·-·-----· -----------
1) Zie Instructie voor de Veldcornetten, No. 2, 1880, art. 14. 
2) Zie Instructie voor de Veldcornetten, No. 2, 1885, art. 15. 
3) Zie Instructie voor de Veldcornetten, No. 2, 1385, art. 16. 
4) Zie Instructie voor de Veldcornetten, No. 2, 1885, art. 17. 
5) Zie Instructie vo~r de Veldcornetten, No. 2/ 1885, art. HI, 
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is, bekend stelt. Welke aanteekening door den Veldcornet teekend naar den 
en de beide getuigen die hem geadsisteerd hebben onder- Staatsprocureur te 

' ' zenden. 
teekend, aan den Staatsproc_ureur ten eerste zal moete~ zoodanige aanteeke-
worden overgezonden, ten emde als eene schouwacte, btJ ning in regten te 
het vervolgen der misdaad, in regten te word en gebruikt. 1) worden gebruikt. 

18. Zonder bevelschrift van den Staatsprocureur, of in Veldcornet mag nie
de afwezigheid van den Vrederegter, of van den Landdrost mand .. zond~r be . 
· d' d' · t · d' b kk' hoorhJk bevelschr1ft 1n 1e 1stnc en, waar 1n 1e etre 1ng nog geene voor- apprehenderen, dan 
ziening is gemaakt, mag de V eldcornet niemand a pp re hen- alleen op heeterdaad 
deren dan wanneer hij hem in misdaden op heeterdaad 0~ waa~ een misda-

' . . . . d1ger z1ch aan hem 
betrapt, of ook als 1emand zwh schuldtg aan zoodamge opgeeft. 
misdaad bij hem aangeeft. De Veldcornet iemand gevan- Alle gevangenen 
gen genomen hebbende, zendt dezelve onmiddelijk naar de moeten naardrostdy 
d td .. d .. ''k b h t 2) worden gezonden. ros IJ, waaron er ZIJn WIJ e oor . 

19. Van deze bepalingen zij n echter uitgezonderd : va- Verdere gevallen 
gcbonden of rondzwervers die zich zond.er verlof in zijn waar de Veldcornet 

''k b · d d' 'h b'' h h b" d . t personen zondcr WIJ evm en, en te, noc IJ em, noc IJ e 1ngeze e-lastbrief mag appre-
nen bekend zijn,-gelijk mede alle kleurlingen, die onderhenderen. 
verdenking liggen van eenige misdaad te hebben begaan. 
De V eldcornet is verpligt en gehouden de zoodanigen in 
verzekering te nomen, en naar de drostdij van zijn district 
op te zenden. 3) De nalatige Veldcornet zal gestraft wor-
dcn met eene boete van 10 tot 50 Rds. 

20. De Veldcornet zendt de gevangene onder behoorlijke In het verzender; 
bewaring aan den naast in den weg wonende V eldcornet die van gevang~nen 18 

. '.. Veldcornet gehou-
gehouden 1s denzel ven over te nemen en op dezelfde WIJ ze d.en die van andere 
verder te doen transporteren, en zulks tot dat de gevange- Veldcornetten over 
non op de besterpde plaats zijn aangekomen. 4) te nemen. 

21. Voor het overige geven de Veldcornetten van alle Van buit~ngewone 
buitengewone gebeurtenissen waaromtrent in hunne instruc- g~beurtomssen geeft 
. . . .' de Veldcornet ken-

tie mets 1s bepaald, kenms aan den Staatsprocureur of nis aan staatsprocn-
waar geene voorziening in die betrekking i8 gemaakt, aan reur of Landdrost. 
den Landdrost van hun district, en daar in alle mogelijke Ingeval van nood
voorvallen niet kan worden voorzien blij ft het aan de voor- zakelijkheid mag .<~e 
· · · · ' Veldcornet dadehJk 

ztgt1ghe1d van 1ederen Veldcornet aanbevolen, om wanneer.stappen nemen om 
de tij d tot het doen van rapporten en ontvangen van noo- kwaad tegen te gaan. 
dige orders, niet kan verloopen zonder wezentlijk nadeel 
voor het land of eenige ingezetenen, het kwaad dadelijk te 
stuiten en des nuods met geweld tegen te gaan. 5) 

22. Een van de krachtdadigste middelen, om in wen- Veldcornet gehou
digen handel en beschaving te bevordcren is de regelmatia- ?en .~et ~.ostwezen 
h . . . ldo m ZIJn WIJk te be

Old van de post b1nnen 's land>'l, h1erop geven de Ve - vorderen. 
cornets derhalve bijzondere acht, en trachten ieder in zijne 
wijk, de ingezetenen op eene gepaste wij ze hiervan te over-

1) Zie Instructie voor de Vddcornetten, No. 2, 1885. art. 20. 
2) Zie Instructie vvor de Veldcornetten, No. 2, 1885, art. 21. 
3) Zie Instructie voor de Veldcornetten, No. 2, 1885, art. 22. 
4) Zie Instructle voor de Veldcornetten, No. 2, 1885, art. 23. 
5) Zie Instrnctie voor de Veldcornetten, No. 2, 1885, art. 24. 
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tuigen, opdat deze het groot be1ang van cene zokere en 
rege1matige correspondentie beseffende, ter bevordering naar 
hun vermogen medewerken. 1) 

Veldcornet gebou- 23. Ieder Ve1dcornet zorge clerha1ve, dat door do inwo
den alle brieven, ner van zijne wijk alle paketten of brieven, aan ambtena-
enz. aan ambtenaren d R b1' k dd d 1k · h h geadresseerd met naren van e epu 1e gea reeseer , we e 111 unne an-
spoed te verzenden. den komen, met den meesten spoed 1vorden voortgezonden, 

en bij moedwillige verwaar1oozing daarvan zullen zij eene 
Boete in geval van boete verbeuren van Rds. 50 tot 500; vo1gens artike1 183 
nalatigheid. van de Grondwet. 2) 
Veldcornet belast 24. De Ve1dcornetten zullen ieder in hunne wijk hunne 
met .het toezigt der hijzondere aandacht vestigen, op de verbetering en instand-
pubheke wegen. } d' d b1' k '.J) d b 1 1k .. tou 1ng er pu 1e e wegen u en e eve en we e ZlJ ten 

dien einde ontvangPn, stiptelijk te doen nakomen, en door 
cen iegelijk dienaangaande te cloen achtervolgen. 

Veldcornetten ge· 25. Zij zullen medo onderling goede correspondentie 
houden onderling te houden over alle zaken waarin de onderscheidene wijken 
corresponderen en b h bb h · · h zamen te werken tot cen gemeen elang e en, en trac ten ovengens In al et-
bevordering der Re- geen de bevordering van den b1oei der Repu bliek betreft, 
publiek. aan elkander de noodige informatien te geven en alle mo-

ge1ijke hu1p te ver1eenen. 4) 
Veldcornettengelast 26. De Ve1dcornetten zullen alle private geschillen tus
private geschillen schen · de inwoners hunner afdeelingen zoovee1 moge1ijk 
uit den weg te rui- b"1 h t · · 1 k men en civiele pro· lJ eggen, en e voeren van C1Vl8 e processen voor omen. 
cessen tevoorke>men Tot dat einde wordt een ieder geregtigd om dengenen met 

Veldcornet moet 
stipt onpartijdig 
blijven. 

wien hij in geschil is op een door den V e1dcornet te be
pal en tijd voor dezen te ontbieden. 5) 

27. De Ve1dcornet mag zich nimmer door gunst of on
gunst, vriendschap of vijandschap, lief of 1eed, in zijne 
ambtsverrigting laten leiden, zij maken zich hierdoor hun
nen stand onwaardig, warden zeifs misdadig, en zijn, wan
neer zuiks gevolg heeft en biijkt, ais meineedigers strafbaar. 6) 

Personen die niet 28. De diensidoende Ieden van den Voiksraad, vermeid 
tot de krijgsdienst in art. 114 der Grondwet, de Iandsambtenaren, de kerkeiijke 
kunnen worden op- b bt d d d h I d .. d · k I' geroepen. earn en, e geor en e se oo on erWlJ zers en e wm e wrs 

kunnen niet in persoon tot de krijgsdienst opge:oepen war
den, clan wanneer de oorlogswet is afgekondigd. 7) 

De eenige zonen van 29. Ook zijn van persooniijke krijgsdienst verschoond 
weduwen en andere de eenige zonen van weduwen zij die zoodanige ligchaams-
onbekwame perso- b k h b ' · · k 
nen zijn vrij van ge r~. e~ e ben,. weike ~en tot de d1enst ongesch1kt .~a en 
krijgsdienst. en ZlJ d1e zoodamge wett1ge en gegronde verontschuid1gmgen 

knnnen inbrengen om daarvan verschoond te wezen; een en 

1) Zie Instructie voor de V eldcornetten, No. 2, 1885, art. 25. 
2) Zie Ins true tie vo~Jr de Veldcornetten, No. 2, 1885, art. 26. 
3) Zie Instruct.ie voor de Veldcornetten, No. 2, 1285, art. 27. 
4) Zie Instructie Toor de Veldcornetten, No. 2, 1885, art. 28. 
5) Zie Imtructie voor de Veldcornetten, No. 2, 1885, art. 29. 
6) Zie Instructie voor de Veldcornetten, No. 2, 1885, art. 30. 
7) Zie Wet No. 2, 1883, art. 7. 
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ander ter beoordeeling van de Veldcornetten overgelaten, Veldcornet beslist 
die weder daaromtrent verantwoo~ding schuldig zijn aan verontschuldigingen 
hunne Commandanten. 1) 

30. De manschappen tusschen de 16 en 60 jaren, die Personen tusschen 
van persoonlijke krijgsdienst zijn vrijgesteld, zullen ten be-16 .. en ?O jaren .. van 

hoeve van d~ dienst, vermeld in art. 105, onder de letters :[~{~~d:~:;e~r~~~
b, c en d, hljdrage moeten doen, 2) een slagtbeest of de dragen doen. 
waarde daarvan ; de winkeliers aan de waarde van Rds. 40 Bedrage dar bijdrage 
tot 80, een en ander ter beoordeeling van den Veldcornet 
gelaten. 

31. De bij dragen zullen door den Veldcornet gevorderd, Bijdragen worden 
en aan hem geleverd moeten worden, binnen den tijd door door den Veldcornet 
hem te bepalen. 3) gavorderd. 

32. De nalatige in de nakoming van artikel 117 der Boete voor niet na
Grondwet, zal gestraft worden met eene boete van 5 tot 10 komen van art. 117 
Rds., op te leggen naar bevinding van zaken en omstan- der Grondwet. 

digheden. 4) 
33. Ingeval van onvermogen om de bijdrage te kunnen Veldcornet regelt 

leveren, zal de Veldcornet die overeenkomstig dat on ver- geval waar personen 
' onvermogend zijn. mogen, regelen. 

34. De krijgsofficieren die zonder voldoende redenen Boete voor Veldc. 
bedanken of weigeren de op hen uitgebragte keuze of de die zonder goede re-

h d b 1 k' t d 11 d' e denen bedankt of en opge ragene etre { mg e aanvaar en, zu en vol- weigert zijn ambt te 
gende boete moeten voldoen, te weten :- 5) aanvaarden. 

Een Veldcornet met 25 Rijksdaalders. 
35. Alle buitgemaakte goederen worden gelijkelijk on- Verdeeling van buit

der de dienstdoende burger5, die in het veld geweest zijn, gemaakte goederen. 
verdeeld, met voorbehoud echter van den aftrek :- 6) 

1. V an de vergoeding naar evenredigheid van 
schaden, door de uitvoering van een commando ver
oorzaakt, aan wagens, paarden en trekvee. 

2. Van de oorlogskosten door het Gouvernement 
uitbetaald. 

3. Van een onderstand en belooning voor zwaar 
gekwetste burger.;, en 

4. Een fonds tot·. ondersteuning van nagelatene 
weduwen en weezen dm.• gesneuvelde burgers. 

36. Alle ambtenaren, zoo ook de Veldcornetten, zijn Veldcornetten, enz., 
verpligt om de bij hen ontvangen· wordende ambtsbrieven verpligt zoo spoedig 

' d' l' 'k b t · d d 1 ' mogelijk ambtsbrie-zoo spoe 1g rnoge IJ , te ean woor en, en aan erze ver ven te beantwoorden 
inhoud te voldoen. 7) 

1) Zie Grondwet, art. 115, en V{et No. 2, 1883, art. 7. 
2) Zie Grondwet, art. 116, en Wet No. 2, 1883, art. 8. 
3) Zie Grondwet, art. 117, en Wet No. 2, 1883, art. 8. 
4) Zie Wet No. 2, 1883, arts. 12-13. 
5) Zie de Grondwet, art 120. 
6) Zie de Grondwet, art.135, en Wet No. 2, 1883, art. 35. 
7) Zie Instructie voor de Veldcornetten, No. 2, 1885, art. 32. 
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Ieder Kleurling met 37. led er kleurling, die onder een ka~itein staat, zal 
of zonder vee rond- buiten de hem aangewezene plaats loo pen e m'oeten voor~ 
loopende moet een . . . -- d 
behoorlijke pas zwn ZIJ n van een paspoort, afgegeven en on erteekend door 
hebben. zijnen Veldcornet, en ingeval hij vee bij zich heeft, dan 

met vermelding van het soort en aantal van dat vee. 1) 

Naturellenkapiteins 38. De kapiteins mogen geen zendelingen in hun mid
~ogen geene zende- Jen toelaten zonder daartoe vooraf toestemming gevraag<l 
hngen toelaten zon- ' d V ld 
der verlof. en verkregen te hebben van en e cornet, nadat doze 

Jen Uitvoerenden Raad daarover geraadpleegd heeft. 
Aanzoeken om 39. Alle aanzoeken om kleurlingen in dienst te ver
kleur~~ngen i~ dienst krijgen, moeten gedaan worden door de blanke inwoners 
te kriJ~en biJ de . . d ld d ~d l' d' kl l' Veldcornetten te lnJ e Ve cornetten er a1' ee mgen waar 1e eur mgen 
worden gedaan. zijn, tot welke wijken de blanke inwoners ook mogcn be-

hooren. 
Het o.nderhandelen 40. Niemand zal met de kapiteins of opperhoofden 
over dienstvol.k zon- over dienstvolk en dienstzaken mogen onderhandelen zon-
der voorkenm~ van . '· . 
den Veldcornet enz., der voorkenms van den Veldcornet waaronder de kap1tems 
belet op strafle van of opperhoofden behooren, en niemand zal eene dienstover
Rds. 10· eenkomst of contract met eeu kleurling aangaan zonder 

medemerking van den V eldcornet, alles op straffe van 
Hds. 10 voor iedere overtreding, waarvan de helft ten bo
hoeve van 's lands kas, en de wederhelft ten voordeele van 
den betrokken Veldcornet zal zijn. 

Geen sterk.edranken 41. Aan de dienstdom~de kleurlingen mag geen sterken 
aan kleurlmgen te drank verkocht worden zonder vertoon van een bewijs 
worden verkocht .. . 
zonder order hunner hunner meesters, dat ZIJ op d1ens order daartoe afgezondon 
meesters. zij n. 2) Op straffe van eene boete van Rds. 10 voor iedere 

overtreding, te betalen door den verkooper. Hij die doze 
Aanbrenger gereg- overtreding ter kennisse van den Staatsprocureur brengt en 
tigd tot helft der voldoende bewijst, zal de helft der boete genieten, de weder
boete. 

helft komt ten voordeele van 's lands kas. 
Gekleurde dienst- 42. De meesters en meesteressen zullen hunne geklcurde 
boden mocten goed dienstboden goed voeden goed behandelen en beloonen. 
behandeld worden D ·· d't · t d k' d d' b d · 1 d enz. ' oen ZIJ 1 n1e , an unnen e wnst o en z1c 1 aar-

over beklagen bij den Veldcornet hunner afdeeling, lllits 
zoodanige Veldcornetten in wijken, buiten Je dorpen gc
lcgen, sorteren. De V eldcornet zal den betrokkenen meester 
of meesteres oproepen, err ingeval van zijne of hare niet
vcrschijning of bij-13eyinding van schuld, van do aanklagte 
konnis geven aan den Landdrost, en de Landdrost, naar 
hovinding van zaken, aan den Staatsprocurour, ten einde 
doze de zaak vervolge voor zoodanig Hof als zal behoo-
ron. 3) \\ 

' ' \ 1) Zie Wet No. i, 1880, arts. 7-8. ' 
2) Zie No. 1, 1881, m t. 46. (Tusschen~Regering). 
3) Zie art. 33 der 33 Artikelen, V.H..B., 24 Maart 1853, bl. 21, en 

Wet No. 13, 1880. 
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43. W ordt de aanklagt gegrond bevonden, dan zal de Boete voor mishan
schuldige dientengevolge, behalve tot zoodanige straf als deling van dienst
het Hof zal vermeenen hem of haar te moeten veroordeelen, boden. 
ook nog verwezen worden in eene boete van niet minder 
dan Rds. 20. 

44. Blijkt de aanklagt reeds aan den Veldcornet, of Straf voor kleurlin
later aan het Hof, ongegrond te zijn, dan zal den betrok- ~~n :ie oniegronde 
kenen kleurling zoodanige lijfstraf worden toegediend, dat ag en ma en. 

hij van verdere soortgelijke aanklagt worde afgeschrikt en 
teruggehouden. 1) 

45. Ieder kleurling, die geen kapitein heeft wien hij Kleurlingen, niet 
ondergeschikt is, of aan wiens orders hij niet onderdanig onder ee!l kap~tein, 

'l .. 1 h t .. f · d d h.. f .. b 't ruogen met bmten Wl ZlJn, za , e ZlJ man o me1 , zoo ra lJ o ZlJ Ul en dienst zijn. 
vaste en voortdurende d.ienst is, en geen andere dienst weet 
te verkrijgen, zich moeten aanmelden bij den Veldcornet 
der afdeeling, waaronder hij of zij zich bevindt, ten einde 
door den V eldoornet eene ~ aangewezen te worden. 
W ordt zoodanige kleurling bevonden deze bepaling, sedert 
drie dagen overtreden te hebben, dan zullen hem 25 slagen, 
of haar eene gevangenisstraf opgelegd, en ieder-htihner eene 
diemtaangewezen worden. 

46. Niemand zal het regt hebben aan een kleurling een Geen pas aan kleur
pas te verleenen om zich over de grenzen dezer Republiek lingen om buiten 
t b t ~. h t d · b 1 .. t 's lands te gaan te e egeven, enzlJ e oor eemg e ang van ZIJnen mees er worden verlee d 
gevorderd wordt. De schuldige aan overtreding van dit n · 

artikel, zal met eene geldboete van Rds. 10 gestraft wor-
den. 2) 

47. Alle aan de kapiteins aangewezen gronden zijn hen Gronden aan kapi
ten voortdurenden gebruike, doch niet in eigendom afge- teins i.n voortdurend 
staan. 3) gebrmk afgestaan. 

48. De Republiek verzekert den kapiteins daarvan het Ongestoord bezit 
ongestoord bezit, voorts dat zij van de zijde der blanke in- van gr~nden en be-

d · h' d · f b k' 11 schermmg aan Na-woners aann geene ver m enng o eper mg zu en on- turellen-kapiteins 
dervinden, en eindelijk dat zij daar ter plaats tegen alien gewaarborgd. 
aanval van anderen door haar beschermd zulle.1 worden. 4) 

49. De kapiteins en onderhoorigen mogen geen bond- De kapiteins, enz., 
genootschap met and ere volken aangaan en ziJ' n onderwor- staan onder de wet-

. ' ten des lands enz. pen aan de wetten van d1t land. 5) ' 
50. De gronden of plaatsen aan de Kafferstammen toe- Gronden aan Kaffer

gestaan tot hun verblijf zullen aangewezen worden door de stammen toegestaan 
bevoegde magten. Aa~ de V eldcornetten zal overgelaten ~~;~~n~angewezen 
worden om naar zoodanige geschikte gronden uit te zien, 
en daarvan rapport te maken aan hunne Landdrosten. 6) 

1) Zie met be~rekking tot cil.it en voorgaande artikel Wet No. 13, 1880. 
2) cf. Wet No. 4, 1880, arts. 7 en 8, Conventie van Londen, 1884, 

art. 19. . 
3) Zie V.R.B. ~8 Nov. 1853, art. 124, supra. bl. 28, Conventie van 

Londen, 1884, at-t. jl9. ~ . \\. ~0 
4) Zie de Conv~entie hn Londe:n, 1884, art. 19. 
5) Zie Wet No. 4, 1885. 
6) Zie de Conveniie van Londen, 1884, art. 19. 

7 
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Vuurwapenen, am- 51. Het is in overeenstemming met vroegere bes1uitcn 
:n:unitie,enz., mogen vo1strekt verboden om vuurwapenen, ammunitie, krijgsbe
met aan Natudrellen- hoeften of paarden te verhande1en, te verkoopen of ten ge-
stammen wor en ge- . 
geven ofverha.ndeld schenke te geven aan eemge der Naturellen starnmen. De 

overtreders die zich hieraan schu1dig maken zullen gestraft 
Strafbepaling. worden met eene ge1dboete van £500, of verbeurdverk1aring 

van goederen, of gevangenisschap, naar den aard der zaak. 1) 
Iedere plaats 3000 52. Geen p1aats za1 grooter ge1nspecteerd worden dan 
morgen groot te zijn. 3,000 morgen gronds. 2) 
Veldcornettengelast 53. De Ve1dcornetten zullen moeten waken voor art. 186 
geen inko~ende der Grondwet waarbij het verboden is dat inkomende per-
personen m onbe- · ' b d t k b · d woonde streken te sonen eemge on ewoon e s re en gaan ewonen m eze 
laten wonen. Republiek, zonder voorkennis en verlof van het Gouverne-

ment van dezen Staat. 
Veldcornettengelast 54. De Ve1dcornetten zullen stipte1ijk waken voor de 
de wet tegen het wet waarbij hiJ' die zich schuldig maakt aan het vervoeren 
vervoeren van kleur- · · d 
lingen stipuelijk te van k1eur1mgen, of hunne km eren over de grenzen der 
handhaven. Repub1iek, of die geme1de jonge k1eurlingen verhande18n of 

verkoopen, beide, koopers en verkoopers, zullen gestraft 
worden met ontneming der k1eurlingen en eene boete van 
£100 tot £.500, of bij onvermogen met gevangenisstraf. 3) 

Strafbepaling voor 55. Indien niet wordt voldaan aan de gedane oproe
niet voldoen a.an ping of aan de beve1en van de bevoegde magt zullen de 
gedane oproepmg of 1 t' t d 1 d b f d 4) wettige orders. na a 1gen me e vo gen e oete gestra t wor en. 

Te weten: 
De manschappen naar ge1ang van omstandig

heden, van Rds. 5 tot 40, te bepa1en door de Veld
cornetten, die deswege verantwoording verschu1digd 
zij n aan hunne Commandanten. , 

De Assistent Ve1dcornet met Rds. 10 tot 50. 
De V e1dcornet met 25 tot 7 5 Rds. 

Huurcontracten met .56. De k1eurlingen zullen door de inwoners onder con
Kleurlingen. tract moeten worden gehuurd, dit contract moet onder

teekend en afgegeven worden door den Ve1dcornet der af
deeling. Die contracten zullen a1dus ingerigt moeten wor
den: 5) 

"Zij het kennelijk, dat op heden, den 
dag der maand , d{:ls jaars 18 , voor 
mij, V e1dcornet , is verschenen de bur-
ger de (I-Iottentot, Kaffer of vrij zwarte ), 
die verk1aart zich te hebben verbonden in dienst 

1) Z~e V.R.B.B. van 19 Sept. 53, su.pra. bl. 231~. Wet No. 4, 1884. 
2) ZH~ Inspecteurs Instructie van Lijdenburg, 1858, art. 1. 
3) Zie de Aprentice Wet, 9 Mei 1851, sv,pra. bl 8• Bepalingen vast

gesteld bij V.R.B.B. 16 Maart 1866, arts. 423-31, e~ Instructie voor 
V eldcornetten No. 2, 1885, art. 33. ' 

4) Zie Grondwet, art. 109, en Wet No. 2, 1883, art .. 11. 
5) Dit artikel herroepen door Wet No. 4, 1885 art. \1. 
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aan bovengenoemden comparant, voor den tijd van 
voor de somma van 

of kleedingstukken, of 
beesten, en meermelden comparant neemt aan de 
genoemde betaling zonder korting aan meergemelde 
(Kaffer, Hottentot of vrijzwarte) te doen. 

"(dag en datum als boven) 

"( onderteekening.)" 

De burger dit contract overtredende, maakt zich Strafbepaling. 
schuldig aan eene boete van 10 tot 25 Rds.; de 
kleurling niet aan het contract voldoende, zal met 
25 slagen gestraft warden, en de kosten, door zijne 
wederspannigheid veroorzaakt, moeten vergoeden. 

57. Een eigenaar van eene plaats welke eene kraal van Eigenaar van plaats 
Kaffers en kleurlingen op zijne gronden heeft, zal V"'"'r vier mag 4 .huish?ud~nde 
huishoudende Ka:ffers of kleurlingen in zij ne dienst gereg- ~~~l~~.gen 111 dienst 
t1gd wezen, doch hij zal deze niet onbeloond la ten. 1) 

58. De Veldcornetten zullen verpligt zijn om alle Kaffer- Veldcornetten ge
kralen in hunne wijken op te nemen hoeveel dienstbare houden alle kaffer-

l .. k K .a' d d ' h 1 b d kralen in bun wijk manne IJ e auers gevon en wor en, en oevee ewoon e op te nemen. 
stroohutten er in die kralen zijn. 2) 

59. De Veldcornetten zullen verpligt zijn, zoodra sterf- Bij sterfgeval1en 
gevallen in hunne wijken plaats vinden, dadelijk onderzoek moet de Veldcornet 
te doen of biJ' de nagelatenen een testament bestaat ofonderzoek~n of een . ' . testament IS nage-
met, en daarvan binnen drie weken kenms geven aan den la ten. 
V\reesmeester. 3) 

60. Ieder Veldcornet zal zich stiptelijk binnen de be- Veldcornet binnen 
palingen zijner wijk moeten houden; en ieder inwoner zapijn wijk te handelen 
verpligt wezen om onder dat veldcornetschap of district Inwoner bevoegde 
waaronder hij woont, aan die authoriteit te gehoorzamen. magt gehoorzamen. 

61. De Veldcornetten zullen zich stiptelijk aan de ge- Veldc. stiptelijk de 
maakte en nog te maken wetten moeten houden. wetten observeren. 

62. Alle officieren zullen voor het aanvaarden hunner Alle officieren moe
betrekkingen beeedigd warden door den President van de ten beeedigd wo1den 
Uitvoerende Magt, zullende de Veldcornetten ook voor den 
Landdrost hunner districten kunnen beeedigd warden. 4) 

63. Hun eed zal zijn van den volgenden inhoud :- Vorm van den eed. 
" Ik beloof en zweer plegtig trou w aan het 

volk dezer Republiek; in mijne betrekking naar 
regt en billijkheid te zullen handelen; volgens 
mij n beste kennis en geweten, zonder aanzien des 
persoons. van niemand eenige gift of gunst te 
zullen aannemen, wan:neer ik vermoeden kan dat 

1) Dit artikel herroepen door Wet No. 4, J 885, art. 1. 
2) Dit artikel herroepen d(')or Wet No. 4. 1885, art. 1. 
3) Zie Instructie voor de Veldcornetten, No. 2, 1885, art. 34. 
4) Zie Instructie voor de Veldcornetten, No. 2, 1885, art. 36-7. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

Zamenstelling der 
krijgsmagt. 

Wie zijn weerbare 
mannen. 

100 [1858 

deze gedaan of bewezen zou warden om mij in 
mijne betrekking ten voordeele van den gever of 
begunstiger over te halen, t:e zullen gehoorzamen 
aan de bevelen der boven mij gestelden; de hand
having der wetten stiptelijk na te komen, en niets 
anders te beoogen dan den bloei en de wel vaart 
en onafhankelij kheid van het Land en Volk dezer 
Republiek." 1) 

INSTRUCTIE VOOR COMMANDANTEN. 2) 

(Goedgel(,eurd door V.R.B. 17 Sept. 1858. art. 19.) 

ART. 1. De krijgsmagt bestaat uit al de weerbare man
nen van deze Repu bliek, en zoo noodig uit al die kleurlin
gen, binnen 's lands, wier opperhoofden aan haar onder
worpen zij n. 

2. De weerbare mannen van de blanken zijn, alle mans
personen tusschen den ouderdom van 16 tot 60 jaren, en 
van de kleurlingen, alle die in staat zijn om in den krijg 
van dienst te wezen. 

Verdeeling in Veld- o. Tot indeeling van de krijgsmagt, wordt het grond
cornetschappen en gebied dezer Republiek verdeeld in Veldcornetschappen en 
Districten. districten. 
Scheidingslijnen. De scheidingslijnen dier Veldcornetschappen en dis-

tricten warden bepaald door, en bij gezamentlijk overleg 
van den President van den Uitvoerenden Raad, den Com
mandant-Generaal en d~ aangrenzende Commandanten en 

led er burger moet Veldcornetten, en een ieder in won er zal verpligt wezen om 
de plaatlilelijke auto- onder dat Veldcornetschap of district waaronder hij woont 
riteit gehoorzamen. aan die authoriteit te gehoorzamen. 
Van de officieren. 4. De manschappen staan onder bevel van de volgende 

officieren, zijnde naar rang van opklimming: 
Adsistent-Veldcornetten ; 
Y eldcornetten; 
Commandanten, 3) en de 
Command::m t-Generaal. 

5. De officieren wordeu bij meerderheid van stemmen 
grkozen, namelijk, de Adsistent-Veldcornetten en Veldcor
netten door de stemgeregtigde burgers der wijken; de Com-

1) V.R.B., art. 19, van 17 Sept. 1858. Deze instructien goedgekeurd 
nwt die bepaling evenwel, dat daar de Ads. Veldcornetten ook aan eene 
hoc•te onderhevig zijn, zullen zij oak op eene geeevenredigde belooning 
n~ar rang aanspraak hebben. 

2) Vergelijk de Grondwet, art. 96 en volgende, art. 174, Wet No. 2, 
1 HR3, de Ins true tie voor Veldcornetten, 1858, en No. 2, 1885. 

3) De betrekking van Commandnnt in tijd van vrede afgeschaft door 
V.R.B. 7 Junij 1873, art. 112. 
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mandanten door de stemgeregtigde burgers der districten; Kiezing v. officieren. 
en de Commandant-Generaal door al de stemgeregtigde 
burgers dezer Repu bliek. 1) De kiesloten, voor de ver- De kiesloten door de 
kiezing der officieren, zullen bij de Landdrosten bezorgd Landdrosten 1mar 

d d. d 11 t d d den Uitv. Haad te moeten wor en, 1e eze zu en moe en opzen en aan en worden gezonden. 
Uiivoerenden Raad. 

6. Zij worden aangesteld voor den tijd van vijf ofTijd van dienst. 
meer jaren, en zijn bij aftreding herkiesbaar. 2) 

7. De krijgsmagt, met uitzondering der gekleurde huur- Wanneer de krijgs· 
lingen, wordt opgeroepen tot handhaving van orde; totmagt wordt opge· 
commando's ter gelegenheid van binnenlandsche opstanden, roepen. 
en zonder eenige uitzondering tot verdediging des lands, en 
tot beoorloging van buitenlandsche vijanden. 

8. Is opgedragen aan de Adsistent-Veldcornetten en Pligten aan V cld· 
Veldcornetten de handha ving van orde · aan de Comman- cornetten en Corn· 
l d ' d , t k b' . I d h mandanten opge-c anten, e comman o·s er za e van mnen an se e op- dragen. 
standen der kleurlingen; aan den Commandant-Generaal 
de demping van onlusten onder de blanke bevolking; de 
verdediging des lands en het beoorlogen van de buitcn-
landsche vijanden, in welke beide laa.tste gevallen de Corn- Commt.-Generaal 
mandant-Generaal het opperbevel over het geheele leger heeft het opperbevel 
zal hebben. 

9. Ingeval niet wordt voldaan aan de gedane oproe- Strafbepaling voor 
ping van de bevoegde magt, zullen de nalatigen met de ongehodorzaamheid 

1 d b f d 
aan ge ane oproe-

VO gen e oeten gestra t wor en: ping. 
Te weten, de manschappen naar gelang van omstan

digheden, van 5 tor 40 Rds.; te bepalen door de Veld· 
cornetten, die deswege verantwoordelijk zijn zullen aan 
hunne Commandanten. 

De Assistent Veldcornctten met Rds. 10 tot 50. Ass. Veldcornetten. 
De Veldcornetten met Rds. 25 tot 7 5, Veldcornetten. 
De Commandanten met Rds. 25 tot 500, en Commandanten. 
De Commandant-Generaal, niet voldoende aan de be- Commt.-Generaal. 

velen van den President van den Uitvoerenden Raad, met 
Rds. 50 tot 2,000. 3) [Zie Art. 109 de door den Volks
raad veranderde artikelen]. 

10. De Veldcornetten zullen alle drie maanden verslag Verslag door den 
doen aan hunne Landdrosten van hetgeen met en omtrent Veldcornet te wor-
h d h . . d f I d . den gedaan. unne on er oongen, 111 e age oopene maan en IS voor-
gevallen. Zoo ook van die jongelieden van 18 jaren, bij 
hen ingeschreven; en aangaande krijgszaken, aan de Land ... 
drosten en Commandanten. 4) 

11. De Commandanten zenden de b~j hen ingekomen Verslag der Com~ 
drie maandel~jksche verslagen der Veldcornetten, met bij- mandanten. 
voeging van hun eigen verslag, benevens hunne aanmer· 

1) Zie art. 100 Grondwet. 
2) Zie V.R.B. 25 Oct. 1885, art. 193, 
3) Zie Wet No. 2. 1883, art. 29, 
4) Zie Wet No • .21 1885, 
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kingen aan den Commandant-Generaal; deze handelt des
gelijks 'met de verslagen der Commandanten, bij de toezen
rling van zijn verslag aan den President van den Uitvoe
renden Raad, en zondcr oponthoud moeten die verslagen 
verzonden worden. 

Strafbepaling bij 12. Bij verzuim aan de bepalingen vervat in artikelen 
verzuim van 10 en 11 te voldoen, wordt beboet, de Veldcornet met Rds. 10 
~e 10·11. en de Commandant met Hds. 20. 
Van den Krijgsraad. 13. De Krijgsraad wordt bijeen geroepen door den 

Commandant-Generaal, wanneer hij zulks noodig acht, en 
als er beschuldigingen ingekomen zijn tegen officieren of 
manschappen, ter zake van overtreding en wangeurag, of 
rriisdaden gedaan of gepleegd, en waaromtrent in deze wet
ten niet is voorzien. 

Wanneer belegd. 14. De Krijgsraad kan ook belegd worden: 

a. Bij comrnar1dos ter zake van opstand der kleurlingen. 
b. Bij commandos tot demping van onlusten onder de 

blanke bevolking. 
c. Bij verdediging des lands of het voeren van oorlog. 

Voorzitter des De hoogste officier in rang zal daarin Voorzitter, en 
Krijgsraads. een der leden, of een daartoe door den Commandant-Gene

raal aangewezen persoon, Secretaris zijn; alien zullen gelijke 
stem hebben, bij meerderheid van stemmen, wordt besloten, 
en bij ongelijkheid van stemmen zal de stem van den Voor
zitter beslissend zijn. 

Strafbepaling voor 15. De kr\jgsofficieren, die zonder voldoende redenen 
Krijg11officieren die bedanken of weigeren de op hen uitgebragte keuze of de 
zonder redenen be- · ' 1 
danken, enz. hun opgedragt>ne betreklnng te aanvaarden, zullen de vo · 

gende boeten moeten voldoen; te· weten : 
Een Veldcornet Rds. 25. 
Een Commandant Rds. 100. 
Een Commandant-Generaal Rds. 200. 

Commandanten en 16. De Commandanten en Veldcornetten voldoen aan 
Veldcornetten moe- de bevelen der Landdrosten voor zooverre zij volgens de 
ten de Landdrosten b 1. d tt t t d t l''k d · · t gehoorzamen. epa mgen er we en om ren e reg er lJ e en a mm1s ra-

tieve magt, daarmede in aanraking komen. 
Invordering van 17. Van alle beboetingen wordt door den Commandant-
boeten. Generaal en de officieren a.an de Landdrosten hunner dis

tricten kennis gegeven, die voor de invordering derzelve 
zullen moeten zotg dragen. 

Buitgemaakte goe- 18. Alle buitgemaakte goeci.eren worden gelijkelijk on-
deren. der de dienstdoende personen, die in het veld geweest zijn, 

verdecld, met voorbehoud echter van den aftrek :-

1. V an de vergoeding naar evenredigheid van 
schadfl, door de uitvoering van een commando ver
oorzaakt aan wagens, paa.rden en trekvee. 

2. Van de oorlogskosten door het Gouvernement 
p.itbetaalq.. 
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3. Van een onderstand en belooning voor zwaar 
gekwetste burgers. 

4. V an een fonds tot ondersteuning van nage
latene weduwen en weezen der gesneuvelde burgers. 

19. De Commandanten zijn gehouden stipt te letten, Toezigt der Com
dat hunne onderhoorige Veldcornetten zich aan hunne in- mandanten over 

. . . hun Veldcornetten. 
struct1e houden, en dezelve behoorhJk nakomen, en dat de 
bevelen, die hun door de boven hun gestelden mogten toe-
gezonden worden, zonder verzuim, ten uitvoer worden ge-
bragt. 

20. Alle officieren zullen v66r het aanvaarden hunner De Officieren moe
betrekking beeedigd worden door den President van den ten beeedigd worden 

Uitvoerenden Raad, en bij afwezigheid van den President, 
zullen de Veldcornetten ook voor de Landdrosten hunner 
districten kunnen inzwcren. 

Hun eed zal zijn van den volgenden inhoud :-
" Ik beloof en zweer plegtig trouw aan het Vorm en inhoud 

volk dezer Republiek in mijne betrekking naar van den eed. 
wet, regt en billijkheid te zullen handelen, volgens 
mijn beste kennis en geweten, zonder aanzien~ des 
persoons; dat ik aan niemand eenige gift of gunst 
gedaan of beloofd heb om tot die betrekking te 
geraken ; van niemand eenige gift of gunst te zullen 
aannemen, wanneer ik vermoeden kan, dat deze 
gedaan of bewezen zou worden om mij in mijne 
betrekking ten voordeele van den gever of begun-
stiger over te halen; te zullen gehoorzamen aan de 
bevelen der boven mij gestelden, volgens de wet en 
niets anders te beoogen, dan den bloei en wel-
vaart en onafhankelijkheid van het land en volk 
dezer Republiek." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 20 SEPTEMBER 1858. 

ART. 22. "Door ZHEd. den President en leden van Wijziging van art. 32 
den Uitvoerenden Raad in hun verslag aan den HEd. Acht- der Grondwet. 
baren Raad eene memorie voorgelegd van de inwoners van 
Zoutpansberg, verzoekende dat art. 32 der Grondwet worde 
verbeterd, waarin bedoeld wordt dat alleen leden der Ned. 
Hervormde kerk verklaard worden tot stemgeregtigde burgers. 

"De Raad, de zaak in overweging genomen hebbende, 
heeft besloten dat artikel te verbeteren en een iederen burger, 
van welke geloofsgezindheid hij ook moge wezen, als een 
stemgeregtigde te doen zijn van het oogenblik af dat hij 
zijn burgerregt, tegen betaling van Rds. 66 5 2, gekocht zal 
hebben; na welke betaling hij evenwel alleen tot het kiezen 
van ambtenaren geregtigd zal wezen, volgens de Grondwet, 
doch niet verkiesbaar, De verandering zal evenwel nie~ 
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eerder van kracht zijn dan nadat dezelve drie maanden ter 
approbatie van het publiek, te rekenen van heden af, ge
weest zal zijn." 

VOLKSRAADSBESLUIT, SEPTEMBER 1858, ART. 23a. 1) 

Wijziging van art. "Ingeval niet wordt voldaan aan de voldane oproeping, 
109 der Grondwet. of aan de bevelen van de bevoegde magt, zullen de na

latigen met de volgende boeten gestraft worden, te weten: 
"De manschappen naar gelang van omstandig

heden van 5 tot Rds. 40, te bepalen door de Veld
cornetten, die deswege verantwoordelijk zijn zullen 
aan hunne Commandanten. De Adsistent-Veldcor
netten met 10 tot Rds. 50, en de Veldcornetten met 
25 tot Rds. 75, te bepalen door de Commandanten, 
die deswege verantwoordelijk zullen zijn aan den 
Commandant-Generaal. De Commandanten met Rds. 
25 tot 500, te bepalen door den Commandant-Gene· 
raal, die deswege verantwoordelijk zijn zal aan den 
Uitvoerenden Raad. De Commandant-Generaal, niet 
voldoende aan de bevelen van den President van 
den Uitvoerenden Raad, met 50 tot Rds. 1000." 

VOLKSRAADSBESLUIT, SEPT. 1858, ART. 23b. 

Wijziging van. art. ART. 128. "De Landdrosten worden door den Uitvoe-
128 der Grondwet. renden Raad aan het volk voorgedragen; telkens wanneer 

de plaats van Landdrost vacant is zal de Uitv. Raad een 
of twee personen aan het publiek voorstellen, om uiterlijk 
binnen den tijd van twee maanden hunne goed- of afkeu
ring daarover aan den Uitv. Raad schriftelijk in te leveren. 
De Landdrosten moeten een .f artr stemgeregtigde burgers ge
weest, en lidmaten der Ned. Herv. kerk zijn, ge~n ont
eerend vonnis ten hunne laste gehad, den ouderdom van 
30 jaren bereikt hebben, en vaste goederen binnen het grond· 
gebied der Republiek bezitten." 

Wijziging van art. 
140 der Grondwet. 

VOLKSRAADSBESLUIT, SEPTEMBER 1858, ART. 23c. 

ART. 140. De gezworenen zullen, v66r dat zij zitting in 
het Hooge Geregtshof, bedoeld bij art. 143, nemen, den 
volgenden eed in handen van de Landdrosten afleggen: 

'' Ik beloof en zweer plegtig in mijne betrek-

1) Zie Wet No. 2, 1883. 
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king als gezworene, regtvaardig, billijk, zonder aan
zien des persoons, naar mij n beste kennis en ge
weten te zullen handelen en uitspraak doen, over 
de zaken en beschuldigingen mij ter beoordeeling 
voorgelegd, volgens de wet; van niemand eenige 
gift of gunst te hebben aangenomen, waaruit ik 
vermoeden kan dat deze gedaan of bewezen is ge
worden om mij in mij ne uitspraak ten voordeele 
van den gever of begunstiger over te halen, en 
voorts niets anders te beoogen dan de handha ving 
van wet, regt en orde, tot bevordering van den 
bloei en de welvaart dezer Republiek." 

In zulke zaken waar een Hof van Landdrosten en ge
zworenen vereischt wordt, zal de Landdrost van dat district 
in zoodanige zaken, die staan voor het Hoog Geregtshof 
gebragt te worden, vier-en-twintig stemgeregtigde burgers 
van dat district dagvaarden om als zoodanig voor het Hof 
te verschijnen. Van dit getal zal door het lot beslist wor
den, welke 12 burgers als eene j urie zullen moeten dienen. 1) 

Zoowel aan het Hof als aan elk der partijen afzonder- Drie Jurieleden 
lijk, zal het geoorloofd zijn bij het oproepen der namen, kunnen gewraakt 

t f d . d h d t . . d word en. een, wee o ne person en van e an e WlJ zen, zon er 
verpligt te wezen eenige redenen voor de afwij zing op te 
geven; en zoodra de jurie van 12 gezworenen voltallig is, 
zal het Hof, na behoorlijk de jurie ingezworen te hebben, 
met deszelfs werkzaamheden een aanvang nemen. 

VOLKSRAADSBESLUIT SEPTEMBER 1858, ART. 23d. 

ART. 144. Bij elke gelegenheid wanneer er zaken voor- Wijziging van art. 
komen die een Hoog Geregtshof vereichen, zal de Land-144 der Grondwet. 
drost gehouden zijn van zulk een vereischte aan den Uit-
voerenden Raad kennis te geven, welke Raad den dag der 
zitting zal moeten bepalen en de Landdrosten aanschrijven, 
dat vereischte Geregtshof te bestieren. 2) 

VOLKSRAADSBESLUIT, SEPTEMBER 1858, ART. 23e. 

ART. 143. In ieder district zullen de volgende Geregts- Wijziging van art. 
hoven zijn, als: 143 der Grondwet. 

Een Hof van den Landdrost. 
Een Hof van den Landdrost, en 6 of ten minste 

4 Heemraden. 3) 

1) Zie V.R.B. a.rt. 360, dd. 10 Junij 1885. 
2) Dit Hof afgeschaft. Zie Bijlage tot Grondwet, No. 3, 1881; Wet 

No. 3, 1883; en Wet, No. 6, 1885. 
3) Dit Hof afgeichaft. Zie Wet No. 3, 1881, 
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En daarenboven : 
Een Hoog Geregtshof, mede voor het geval be

doeld in Art. 34 en 53. zamengesteld uit 2 of 3 
Landdrosten en 12 gezworenen. 1) 

De uitspraak van dat Hof zal uiteindelijk beslissend 
wezen. 2) 

De Landdrost, die het vonnis in eersten aanleg heeft 
geveld, zal geen zitting in het Hooge Geregtshof hebben; 
maar bij de behandeling der zaak moeten tegenwoordig zijn. 3) 

Bij al de genoemde Geregtshoven zal een klerk en een 
geregtsbode aanwezig zijn. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 23 SEPT. 1858, ART. 23 g. 

Wijziging van art. ART. 148. "Alle dagvaardingen om voor de geregtshoven 
148 der Grondwet. te verschijnen, moeten zoodanig in tijds aan den gedaagden 

toegezonden worden, dat iemand op het dorp wonende, waar 
de zitting zal zijn, 48 uren ter zijner beschikking overig 
hebbe; iemand die buiten het dorp, waar de zitting zal ge
houden worden, doch in hetzelfde district woont, 8 dagen; 
en iemand die buiten het distrikt van het dorp woont, 
waar de zitting zal gehouden worden, 14 dagen ter zijner 
beschikking overig hebbe, te rekenen na de aflevering der 
dagvaarding door den bode." 4) 

WET 
TOT BETERE REGELING DER JAGT OP OLIFANTEN 

EN ANDER WILD IN DE ZUID AFRIKAANSCHE 
REPUBLIEK. 5) 

Overmits het jagten van olifanten in streken alwaar ge
durende de zomer- en herfstmaanden zekere koortsziekte, 
bekend onder den naam van de geele koorts, en velen reeds 
hun leven aan gemelde koortsziekte opgeofferd hebben. En 
daar het roekeloos vernielen van wild in vele streken dezer 
Republiek zulk eene schaarschheid van hetzelve heeft ver-

1) Dit Hof afgeschaft. Zie Wet No. 3, 1881. 
2) Zie Wet No. 6, 1185, art. 6. 
3) Veranderd. Zie Wet No. 3, 1881; Proclamatie Hooge Hof daar

Rtellende, dd. 19 Mei 1877 en dd. 8 Augustus 1881, en Regels van het 
Hooge Hof. 29 Sept. 1877 en Wet No. 6, 1895. 

4) Zie Wet No.1, 1874 en ook Regels van het Hooge Hof, 29 Sept.1877. 
5) Goedgekeurd door V.R.B. 22 Sept. 1858, art. 26. Zie Wet No. 5, 

1870; V.R.B. 28 Junij 1870, art. 179, Bijvoegsel tot de Jagtwet; V.R.B. 
art. 191, dd. 2 November 1874. 
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oorzaakt dat vele behoeftige ingezetenen dezer Republiek 
welhaast onder dat ongerief zullen moeten lijden; zoo wordt 
bij deze vastgesteld en bepaald :-

ART. 1. Dat het jagten op olifanten wordt opengezet Jagt op olifanten 
van den 15den Junij tot den 15den dag van October in elk buiten gestelde tijd 
. d t . d d t . d d d verboden . .1aar, en a 1eman gevon en en over mg wor en e voor 
een Geregtshof, buiten gemelden jagttijd olifn.nten of wild 
gejaagd te hebben, achter de Zoutpansbergen, Blaauwbergen, 
Strijdpoorts-gebergten of de randen van Leshika, in eene lijn Boete voor overtre
naar Majaje, voor ieder zoodanige overtreding verbeuren zal ding hiervan. 
eene boete Rds. 500. Zullende echter niemand verhinderd Het schieten van 
worden,. die in den zomer naar de zoutpan gaat, om zout wild voor gebruik 

'ld ·· b 'k 11 · h' t toegelaten. te rapen, Wl voor ZIJn ge rm en vo { te se 1e en. 
2. Dat niemand eenige zwarte, van welke soort of natie Kleurlingen niet op 

ook op olifantsjagten zal uitzenden zonder bijzijn van een olifantsjagten te ' - . worden gezonden. 
blanke, onder verbeurmg eener boete van Rds. .'500. 

3. Dat niemand geregtigd zal zijn een jagtkaffer of Jagtkaffer of ander 
andere zwart persoon mede te nemen op olifantsjagten, zon- kleurling ~?et inge
der dat hij behoorlijk bij den Landdrost geboekt is, onder schreven zrJn. 
verbeuring eener boete van 5 tot Rds. 25 voor elke over-
treding. 

4. Dat ingeval zwarte jagters op olifantsjagten, in het Gekleurde olifants
vervolgen · van olifanten of and er wild van hunne mees- jagers moeten bij 
t f · f 1 "l' d ' · t d' lfd hunne meesters ers o opz1eners a ra mn, ZIJ 1e en ten u1ters e 1enze en blijven. 
avond weder bij hunne meesters of opzieners zullen moeten 
terug zijn, zullende zij, bij verzuim daarvan, zich schuldig 
gemaakt hebben aan art. 2 dezer wet. 

5. Dat niemand geregtigd zal zijn meer dan twee Niemand mag meer 
zwarte schutters met zich op een olifantjagt mede te nemen dan 2 g3kleurde 

d b · b d · d 'schutters met zich on er ver eurmg eener oete van R s. 500, voor 1e er medenemen ofvoor 
zwarten schutter, die zoodanig pe1·soon meer medeneemt zijne rekenlng naar 
dan hem door deze wet wordt toegelaten. Doch dat het 't jagtveld zenden. 
aan ieder persoon geoorloofd zal zij n, indien hij een of twee 
vertrouwbare gekleurde schutters mogt hebben, zulke schut-
ters, na vooraf bij den Landdrost zulks bekend gesteld te 
hebben, onder toevoorzigt van deze of gene der jagters, voor 
zijne rekening naar het jagtveld mede te zenden. 

6. Dat Michael Buys van deze bepaling,en niet uitge-l\fichael Buys niet 
sloten is, en aan dezelfde voorregten en stra,ffen onderhevig uitge~loten van deze 
zal zij n. bepalmgen. 

7. Dat de overige schutters van Michael Buys zullen Schutters van 
worden toevertrouwd aan den Commandant-Generaal, den Michael Buys. 
Wel-Ed. Gestrengen heer S. Schoeman, om op olifantsjagten 
gedurende den jagttijd uit te gaan, zullende dezel ve met 
kruit en lood en verdere behoeften op kosten van het Gou-
vernement der Z. A. Republiek worden voorzien, en het 
i voor door hun te worden geschoten gebruikt worden ten 
voordeele van het Gouvernement der Z. A. Republiek, zul-
lende echter voor ieder jagtsaizoen aan iederen zoodanigen 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

108 [1858 

zwarten jagter, indien de jagt van 2 tot 4 maanden zoude 
duren, de waarde van 40 tot Rds. 100 toegekend warden 
tot vergoeding hunner diensten, of zoodanige andere be~ 
loaning als het profijt door hun gemaakt zal toelaten, 
mede door het Gouvernement der Z. A. Republiek te wor~ 
den betaald. 

Hcgister van gekl. 8. Dat de Landdrost een behoorlijk register zal houden 
schutters te worden van alle zoodanige gekleurde schutters, inhoudende: 
gehouden. a. No. van inboeksel. 

b. Datum van inboeking. 
c. Naam van den jagter. 
d. Naam van den gekleurden schutter. 
e. Zijn waarschijnlijke ouderdom. 
f. Tot welken stam behoorende. 
g. Tot wat jagt te warden gebruikt. 
h. Hoogte, couleur en verdere beschrij ving van den 

schutter. 
i. Algemeene aanmerkingen. 

Certificaat uit het Van welke registratie aan den meester van zoodanige 
registeraan~eest~rs schutter een certificaat, onder naamteekening van den Land~ 
te worden mtgereikt drost of ander door hem daartoe geauthoriseerden ambtenaar, 

in naam van den Landdrost zal warden uitgereikt. 
Niemand mag meer 9. Dat niemand geregtigd zal zijn, meer wild op eenige 
wild dan hij noodig wijze te dooden dan hij volstrekt tot zijn consumptie noo-
heeft scbieten, noch d' h f f k 1 d f 'ld d d om de vellen. 1g ee t, o op een wagen an a en, o WI te oo en 

alleen tot het verkrijgen van de vellen; zullende diegeuen 
die gevonden warden wild te dooden en hetzelve of bruik~ 
bare gedeelten van hetzelve in het veld te laten liggen, 
verbeuren voor iedere overtreding als volgt: 

Strafbepaling. a. Voor iederen witten rhenoster, zeekoe, kameel, eland, 
bastard eland, buffel, gemsbok en harris of zwarte 
witpensbok, de somma van Rds. 20 tot 200. 

b. Voor iederen koedoe, hartebeest, kringgatbok, wilde
beest of quagga, de somma van 10 tot 100. 

c. Voor iederen boschbok, rietbok, roodebok, springbok, 
duiker, steenbok, oribi, blaauwbok, vlak- en bosch
varken of and er klein wild, eene boete van Rds. 5 
tot 50. 

Kleurlingen tot 10. Dat van de kleurlingen alleen, zonder bijzijn van 
wildjagten uitge- een blanke, tot wildjagten zullen mogen warden gebruikt 
zonden moeten een getrouwe dienstboden mits dat zij bij het uitzenden voor-
pas hebben. . ' . d f d z1en warden van een pas, 1nhou ende den naam o e 
Bijzonderhedan in namen der jagters; waarheen zij gezonden warden, voor 
de pas te worden hoevele dagen, en welke hoeveelheid geweren, kruit en lood 
vermeld. zij bij zich hebben, zullende de meesters ten alien tijd voor 

het goed gedrag van zoodanige jagters verantw0ordelijk wor~ 
den gehouden, en bij eenige overtreding der wet, door zoo
danige jagters moeten verbeuren eene boete zooals daarop 
gesteld is of nog mogt warden bepaald. 
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11. Dat alle Kaffers binnen de distrikten met vuur- Apprehensie van 
wapens voorzien, in het veld zonder pas gevonden wor- Kaffers n~et, vuur-

d d h d d (. d' l''k) . h wapenen m t veld en e, geappre en eer m ten moge IJ In et gevangen- gevonden zonder pas 
huis bezorgd worden, om rekenschap van zich zel ve te 
geven, en zullen zoodanige vuurwapens verbeurd verklaard 
worden ten profijte van den persoon die zoodanigen Kaffer 
gevangen genomen heeft ; en een ieder zal des noods geweld 
met geweld te keer gaan. 

12. Dat een ieder verzuimende eenige door hem tot Strafbepaling voor 
wildjagten uitcrezonden Kaffer of Kaffers van een behoor- het ~iet voorzien 

•• 
0 

• ' van Jagtkaffers met 
hjken pas voorz1en, volgens Art. 12, en het leven van behoorlijke passan. 
zoodanigen kleurling aldus in gevaar stellende, voor elke 
overtreding telkens verbeuren zal eene boete van Rds. 5 
tot 100. 

13. Niemand zal aan een Kaffer of anderen kleurling Het verhandelen van 
in een kraal wonende vuurwapenen of ammunitie van vuurwapens aan 

' ' Kaffers verboden. 
welken aard ook, mogen verkoopen, verhandelen, ten ge-
schenke, in gebruik of in bewaring geven, of op eenige 
andere wijze in diens bezit laten, onder straffe als bij Art. 
12 bepaald is, of hooger, naar den aard der zaak, en ter 
beoordeeling van het Hof voor hetwelk zoodanige zaak ge-
bragt zal worden. 

14. Dat het niemand zal vrijstaan op de gronden der Stra~bepaling voor 
Z. A. Republiek waar de Opperhoofden Sogomo en Maze- het Jagten zonder 
l 'k 1 · · . f h d l verlof op gronden 1 atze toege aten ZlJn te wonen, te gaan Jagten o an e en bewoond door Sogo-
zonder daartoe vooraf schriftelijke permissie verkregen te mo en Mazelikatze. 
hebben van den President der Z. A. Republiek, den Com
mandant-Generaal, of den persoon daartoe geauthoriseerd, 
onder verbeurte eener boete van Rds. 250 bij verzuim. 

15. Dat een jagter bevonden wordende onnoodig ge- Molesteren van 
weld aan Kaffers te plegen, hunne goederen, van wat aard Kaffers belet. 

ook, onwettiglijk ontnemende, of anderzints te molesteren, 
bij overtuiging voor een Geregtshof, gestraft zal worden 
volgens de wetten dezer Republiek. 

16. Dat alle overtredingen tegen deze wet zullen uit- Hof van I,anddrost 
gewezen worden door het Hof van Landdrost en Heem- en Heemraden. be-

d h t d . t 'kt b' lk · · d' · d . voegd overtredmgen ra en van e ·Is n mnen we e JUriS wtie zoo amge tegen deze wet te 
overtreding is gepleegd; tenzij de misdaad van zoodanigen straffen, tenzij de 
aard is dat het Hooge Geregtshof van dezelve kennis be- misdaad ':"an ernsti-
hoort te nemen. gen aard Is. 

17. Over de behoorlijke uitoefening dezer wet zal de Commdt.-Generaal 
Commandant-Generaal of zijn Adsistent gezag hebben en of zijn assi~tent ?e-

d d ' . . last met mtvoermg 
voeren; e ver ere aanvullmg en verbetermg derzelve te dezer wet. 
word en toevertrou wd aan den Hoog Ed. Uitvoerenden Raad. 

18. Dat alle boeten in deze geheven, zullen worden Boeten in 's lands 
gestort in 's lands kas. kas te storten. 

19. Al wie eenige dezer overtredingen ter kennisse Aanbrenger geniet 
van de bevoegde authoriteiten brengt en voldoende bewijst, de helft der boete. 

~al de helft der boete genieten, 
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WET 
TER BEW ARING V AN DE ALGEMEENE RUST, EN 

TOT HET VOORKOMEN V AN VIJ ANDELTJKHE
DEN EN SCHENDING OF l\IISKENNING VAN 
DEN STAAT. 1) 

Strafbepaling voor ART. 1. Dat een ieder, die voor een Geregtshof over
opr~?rige . en verra- tuigd zal warden van oproerige of verrader1ijke uitdruk-
derhJke mt~ruk- . kk f d. h t ·· · t f · h kingen enz. 1nngen, gespre en o aanra mgen, e ZIJ pnvaa o m et 

' openbaar, gebezigd of gebruikt te hebben, waardoor ver
deeldheid, tweedragt of miskenning en minachting van den 
Staat uit zoude kunnen ontstaan, schu1dig zijn zal aan 
hoogverraad, en gestraft zal warden met den dood, trans
portatie, gevangenzetting, met of zonder harden arbeid, of 
met een boete van 500 tot 2,000 Rde., naar den aard der 
zaak. 

(Get.) C. MOLL, Gouv. Sccretaris. 

WET 
:MET BETREKKING TOT DEN HANDEL l\IET DE AAN 

DEZE REPUBLIEK ONDERGESCHIKTE KAFFER
STAl\11\IEN. 2) 

Handel met onder- ART. 1. De handel met de Kafferstammen aan deze Re
geschikte Kaffer- publiek ondergeschikt zal voor een ieder inwoner clezer 
stammen toegelaten. R bl. k ·· ·· d d 1 d b 1· epu 1e VriJ ZIJn, on er e navo gen e epa mgen. 
Licentie om met 2. Ieder die genegen is met de gezegde Kafferstammcn 
Kafferstammen te handel te drij ven za1 zich vooraf mocten voorzien van een 
handelen te worden /t.fi t d V ld t ·· ··1 c1 t h .. verleend bij vertoon cer 1 caa van en e corne van ZIJn WIJ c, a IJ een 
van behoorlijk cer- persoon is die in zoodanigen hande1 kan warden vertrouwd; 
tificaat. we1k certificaat aan den President der Z. A. Republiek, den 

Commandant-Generaal of eenig ander persoon daartoe ge
authoriseerd, zal warden overhandigd, en a1sdan door hem 
oene licontie aan den verzoeker worden uitgereikt om voor 
een geheel jaar te mogen hande1en, van den datum der 

Bedrag der licentie.licentie gerekend; onder beta1ing eener somma van Rds. 100 
(£7 10s.) voor zoodanige liccntie, doch zal niet geoor1oofd 

1) Goedkekeurd doo:::- V.R.B. 22 September 1858, art. 26. Herroepen 
V.R.B. 23 Sept. 1859, art. 88. Zie echter Wet No. 1, 1877. 

2) Goedgekeurd door V.R.B. 22 Sept. 1858, art. 26. 
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zijn eenige vuurwapens of ammunitie te verhandelen, noch Geen vnurwapens 
ten geschenke aan de Kaffers te geven. Eenig persoon zich aan Kaffers te wor-

. den ~egeven of ver-
daaraan schuld1g makende zal volgens de wetten behandeld handeld. 
worden. 

3. Ieder gelicentieerde handelaar zal echter verantwoor- Handela:~r verant
delijk gehouden worden voor het goed en vreedzaam gedrag wd oord~~IJk voodr ge-

d K .Ci': • d d . d h l . . rag ZIJner on er-onder e auers, van 1e er zoo amg oor em geemp 01Jeer- geschikten. 
den persoon. 

4. Het zal dus de pligt zijn van alle gelicentieerde han- Geen molesteren der 
delaren, personen door hen tot den handel uitgezonden, naau w- Kaffers toegelaten. 

keurig en stellig onder het oog te brengen dat door hun 
alle mogelijke zorg worde gedragen geene molesten of on-
noodig leed aan eenige der Kaffers te doen, waardoor het 
leven en de eigendommen van anderen zoowel als hunzelven 
in gevaar kunnen gesteld worden, of de zoodanige Kaffers 
met deze Republiek in aanraking kan brengen, zullen de 
overtreders naar bet uiterste der wet gestraft worden. 

5. Iemand zonder licentie handelende, zal bij overtui- Strafbepaling voor 
g. i.ng voor een daartoe bevoegd Geregtshof verbeuren eene ~et h~ndelen zonder 

b ' . l · d hcentle. oete van Rds. 1,000 ten profi.Jte van 's lands kas, zul en e 
dit echter de ingezetenen zoowel als reizigers niet beletten, 
of gemeend worden te beletten, van Kaffers slagtvee of an- Slagtvee, enz., mag 
dere producten voor hunne consumptie of gebruik te mogen verhand~ld 'Yorden 
h d 1 d d . 1. t' E . d d' . zonder hcent1e. an e en, zon er zoo amge wen 1e. en 1e er 1e eemge 
dier overtredingen bij de bevoegde authoriteiten aanbrengt 
zal de helft dier boete genieten. 

6. Alle overtredinge:o. tegen deze wet zullen vervolgd Overtredingen voor 
worden voor de Geregtshoven, volgens de Grond wet dezer de bevoegde Hoven 

te worden vervolgd. 
Republiek, naar den aard der zaak. 

VOLKSRAADSBESLUIT V AN 14 TOT 23 SEPT. 1858. 

ART. 28. "Een voorstel van den Uitvoerenden Raad Belasting op Lee
ondersteund door den Commandan~-Generaal, dat eene plaats nings- en Eigen 
· · d lk · domsplaatsen. In mgen om aan e en burger, zonder ondersche1d, zal ge-
geven worden, voor welke eigendomsplaatsen de bezitters 
eene jaarlijksche somma van een pond sterling, ter bescher-
ming van dezelve en tot instandhouding van Kerk en Staat, 
zal moeten betaald worden; en dat wat aangaat de leenings-
plaatsen, deze onder eene opga ve gesteld zullen worden van 
10 tot 30 shillings sterling des jaars, naar gelang derzelver 
waarde. 

"De Achtbare Volksraad kwam tot besluit het voorstel 
goed te keuren. met slechts de bepaling van de jaarlijksche 
bijdrage van een pond voor eene eigendomsplaats, tot 10 
shillings te verminderen. 
. "En de Volksraad besloot verder, dat al wie geen 

e1genaars van leeningsplaatsen zijn, insluitende alle mon-
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Hoofdbelasting voor dige personen, zonder onderscheid, eene jaarlijksche bijdrage 
personen, geen eige- aan het Gouvernement dezer Republiek zullen betalen van 
naars van plaatsen d 4 5 11 d d b' 'd d d l"k zijnde R s. tot 2 ; zu en e eze IJ rage a e IJ moeten be-

. taald en gerekend worden, als bijdragen verschuldigd voor 
de verloopene maand J unij, zooals in art. 196 der Grand
wet bepaald en vastgesteld is. 1) 

Van plaatsen met "29. Met betrekking tot het voorstel van den Uitvoe-
mineralon. renden Raad, omtrent plaatsen waar mineralen gevonden 

worden, eigenaars van dergelijke plaatsen verpligtende de
zelve aan het Gouvernement tegen een billijken prijs te 
verhuren of te verkoopen, werd dit voorstel door den Volks
raad eenparig goedgekeurd en bekrachtigd." 2) 

INSTRUCTIE VOOR DE MARKTMEESTERS. 3) 

Salaris der Markt- ART. 1. De Marktmeesters worden aangesteld voor den 
meester8. tijd van een jaar, op een salaris van Rds. 200 (£15). 
Uren en dagen voor 2. De 1\Iarktmeesters zullen van 's morgens 7 uren markt 
't houdli'n dermarkt. houden tot dat dezelve afgeloopen is, uitgezonderd feest- en 

Zondagen. 
Goederen in 't dorp 3. Al wat ten verkoop in stad of dorp gebragt wordt, 
gebragt moeten ter zal ter markt moeten komen tot opveiling · doch dat alle 
markt worden op- . · ' · d 
geveild. producten des verklezende kunnen 1ngehouden en mt e 

hand verkocht worden, bij betaling van een halve kroon 
voor dezel ve. 

Marktgelden be- 4. De Marktmeesters zullen onderzoeken of de goederen 
hoorlijk te worden die van de markt vervoerd en gezegd worden niet aan
ingevorderd. 

stonds betaald te zijn geworden, onbetaald gebleven zijn, 
en zoo ja, daarvan boek houden om de marktgelden des
wege verschuldigd, ten behoorlijker tijd van den kooper of 
verkooper in te vorderen, 

Bij ruiling van ter 5. In geval dat ter markt gebragte goederen niet ver· 
markt gebragte goe- kocht, maar tegen andere geruild ziJ'n zal de kooper zoo-
deren moet markt- · ' d 
geld worden betaald. veel kontanten aan den verkooper u1tkeeren, dat deze aar-

mede het marktgeld kan betalen. 
Marktgelden bij de 6. De Marktmeesters zullen hunne ontvangene markt-
Landdrosten te gelden ten behoeve van den Staat wekelijks overstorten bij 
worden gestort. l dd h d' · ' d b k h ( e Lan rosten unner 1stncten, en e oe en unner 

administratie aan de naziening en goedkeuring hunner 
I -anddrosten ondenverpen. 

1) Zie V.R.B. 22 Sept. 1859, art. 75; V.R.B. 5 Nov. 1868, art. 241; 
V.R.BB. 27 Nov. 1868, arts. 319-20. 

2) Dit artikel herroepen door V.R.B. 21 Sept. 1859, art. 68. Zie ook 
de Wet op edele metalen, enz., No. 8, 1885. 

3) Zie nu Wet No 5, 1883. 
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7. De Mar ktmeesters zullen van den ver kooper niet 1 pC. door Marktm. 
meer mogen vorderen dan l percent, dat is Rds. 1 in het te worden gevorderd 

honderd. 
8. Bij pligtverzuim van art. 6, zullen de Marktmeesters Boete voor pligtver-

vervallen in eene boete van Rds. 5. zuim van artikel 6. 

9. De Marktmeesters zullen in persoon niet mogen bieden Marktmeester mag 
voor zichzelven op de markt, bij overtreding zullen zij ver- n~et voor zich zelf 

11 · b t Rd 5 b1eden. va en 1n eene oe e van s. . 
10. De Marktmeesters zullen gebonden zijn zich aan Marktmeesters ge

Artikels 25 en 26 der Dorpsregulatien te houden bij het houden aan e?. 2~-26 
· h l' d k der Dorpsregulat1en. u1toefenen van unne p 1gten op e mar t. 

Gegeven onder mijne hand te Potchefstroom den 25sten 
October 1858. 

Op last, 

C. MOLL, Gou v. Secretaris. 

GOUVERNEMENTS BERIGT. 

NADEMAAL het noodig geoordeeld is de lijn van het yeldco.rnetschapp~n 
distrikt Pretoria, tusschen de distrikten Potchefstroom en m 't distr. Pretona 

Rustenburg, en van de Veldcornetschappen in hetzelve, te 
bepalen: zoo wordt bij deze tot algemeen narigt kennis ge-
geven, dat de Uitvoerende Raad de volgende lijnen van het 
distrikt Pretoria en van de Veldcornetschappen in hetzelve, 
bepaald en vastgesteld heeft, t.e weten : 

AFDEELING DER VELDCORNETSCHAPPEN IN HET DISTRIKT 

PRETORIA. 

West van Pretoria, van de plaats van M. Scheepers, 
den oorsprong der Krokodilrivier, tot naar den 
oorsprong der Kliprivier, de plaats genaamd 
Rietvallei; van daar in eene regte lij n tot naar 
de plaats van P. Dietrichsen; van daar met eene 
regte lij n af tot naar de algemeene drift van 
Natal aan Kliprivier en Kliprivier af tot aan 
Vaalri vier; en van daar de V aalri vier op tot aan 
de W atervalri vier; van daar naar den oorsprong 
der Suikerboschrandsri vier en Suikerboschrands
rivier af tot waar dezelve zich in Kliprivier ant
last; van daar in eene regte lijn tot naar de 
scheidingslijn van de distrikten Potchefstroom en 
Pretoria,-een Veldcornetschap. 

Van de dorpslijn van Potchefstroom en Pretoria op het 
hoogeveld van Witwatersrand, en zoo voort tot 
naar den oorsprong der Suikerboschrandsrivier; 
van daar Suikerboschrandsrivier af tot waar 

8 
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dezelve zich in Kliprivier ontlast,-een Veld
cornetschap. 

Van den oorsprong van Blesbokspruit op het hoogeveld 
af tusschen de afloopwaters der Krokodil- en 
Rhenosterpoortsri vieren, met hetzelfde hoogeveld 
tot aan den oorsprong van Elandsrivier, en dezelve 
af tot waar deze zich in de Olifantsrivier ontlast· 
van daar de Olifantsrivier op tot naar dezelve; 
oorsprong; van daar in eene regte lijn tot naar 
den oorsprong der Watervalrivier,-een Veld
cornetschap. 

Van waar Elandsrivier zich in de Olifantsrivier ont
last met eene regte lij n tot waar Pienaars- en 
Apiesrivieren zich vereenigen; van daar met eene 
regte lij n over de plaats van Eduard Swarts naar 
de plaats van Michiel Horn; van daar met eene 
regte lijn, tusschen de dorpslijn en de plaats van 
Barend Badenhorst, tot aan \Vitwatersberg, voorts 
oost op tot op de plaats van Jacobus Rademeyer; 
van daar tot naar Swaluwpoort; van daar tusschen 
de plaatsen van Louw Erasmus en Jan Joubert 
in eene regte lijn op het hoogeveld tot aan den 
algemeenen weg,-een Veldcornetschap. 

West van Pretoria, het Veldcornetschap van Krokodil
rivier, van af den Vliegenkop met eene regte lijn 
door den wijden nek tusschen de plaatsen van 
Albert Smit en Johannes Roos aan Krokodil
rivier; van daar Krokodilrivier op tot naar de 
bovenzijde der plaats van M. Schoeman; van 
daar door den voetpadnek van Magaliesberg met 
cene rcgte lij n naar Scheerpoort, de plaats van 
Ferdinand Pietorsen; van daar tot aan \Vitwaters
berg, oost op tot naar de dorpslijn:-een Veld
cornetschap. 

Van \Vitwatersberg in eene regte lijn naar den oorsprong 
der Krokodilrivier, de plaats van M. Scheepers 
aan \Vitwatersrand; van daar met het hoogeveld 
van \Vitwatersrand tot naar den oorsprong van 
Blesbokspr\].it,-een Veldcornetschap. 

De Landdrosten en Velclcornetten zullen zich stiptelijk 
aan bovenstaande bepalingen der lij nen moeten houden. 

Gouvernementskantoor, 
Potchefstroom, den 10den November 1858. 

Op last van den Uitvoerenden Raad, 

C. MOLL, Gouv. Secretaris. 
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1859. 
VOLKSRAADSBESLUIT, 5 MEI 1859. 

ART. 18 "Het wetsontwerp over dubbel huwel~jlc lui- Besluit aangaande 
dende als volgt: -Nademaal het gebleken is dat sommige dub bel huwelijk. 
personen buiten het grondgebied van dezen Staat in den 
band des huwelijks zijnde, zich niet ontzien hebben in deze 
Republiek op nieuw te trouwen, zoo heeft de Volksraad der 
z. A. Republiek, op voordragt van den Uitvoerenden Raad, 
het noodig geacht de volgende bepalingen te maken, die bij 
deze worden vastgesteld :..--

1. "Al wie, in den band des huwelijks z\jnde, Strafbepaling voor 
hetzij dat zoodanig huwelijk binnen of wel buiten de hoofdmisdadiger. 

grenzen dezer Republiek is gesloten, een tweede hu-
welijk aangaat, v66r de ontbinding van het vorigo, 
zal met drie jaren harden arbeid en Rds. 1,000 boete 
worden gestraft. 

2. "De ambtenaar (of leeraar) die, kennis heb- Strafbepaling voor 
bende van het bestaan van het huwelijk, zich b1j de med~pligtigen. 
sluiting van het volgende heeft laten gebruik.en, zal 
tot dezelfde straf veroordeeld worden. 1) 

19. "De Hoog-Ed. Uitvoerenden Raad der Z. A. Repu- Commissie van on
bliek benoorden de Vaalri vier stelt vast: Dat er eeno Cum- derwijs benoemd. 
missie van Onderwij s zal benoemd worden voor de Z. A. 
Republiek. 

"Tot leden van die Commissie worden benoemd de 
WelEd. hoer D. van der Hoff, Predikant te Potchefstroom; 
P. A. C. van Heyningen, Predikant te Lijdenburg; de WelEd. 
beer B. C. E. Proes, Staatsprocureur, en de beer van der 
Linden, Gouvernements onderwijzer te PotchefRtroom. 

20. "Tevens wordt het reglement voor de Gou verne- Reglement voor 
ments onderwijzers in de Z. A. Republiek goedgekeurd en Gouv:~rnements on
bepaald dat hetzelve afzonderlijk in de Staatscourant zal derwiJzers. 

worden gcpubliceerd. 2) 

BIJLAGE No. 1. 

NADEMAAL het gebleken is dat, ofsohoon in art. 31 Inleiding. 
der Drie en Dertig Artikelen in de Instructie van de W ees
meesters en in verschillende andere wetten en raadsbesluiten 

1) Zie Wet No. 3, 1871, art. 10. 
2) Zie nu Wet No. 4, 1874, en Wet No, 2, 1882, waardoor dit Regle· 

ment vervangen is. 
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naar de Hollandsche wetten 1) verwezen wordt, en nogtans 
gedurig onzekerheid bestaat welke Hollandsche wetten wor
den bedoeld: en nademaal deze onzekerheid tot groot nadeel 
voor de burgers en moeite en twijfel voor de Rogters ver
strekt, zoo heeft de Volksraad der Zuid Afrikaansche Repu
bliek, op voordragt -van den Uitvoerendcn Raad, het noodig 
geacht de volgende bepalingon te maken, die bij deze worden 
vastgesteld, tot zoolang er nadere voorzicningen in zijn 
gemaakt. 

Wetboekv.d.Linden ART. 1. Het \Vetboek van Van der Li.nden blijft(voor 
wetboek in dezen zoover zulks niet strijdt met den Grondwet, andero wetten 
Staat. of Volksraadsbesluiten), het \Vetboek in dezen Staat. 
Wetboek vans. van 2. Wanneer in genoemd boek over eenige zaak niet ge
Leeuwen en Inleirling noegzaam duidelijk of in het geheel niet wordt gehandeld, 

bv~ndH.dde Groot ver- zal het W etboek van Simon van Leeu wen en de Inleiding 
m en · d G b' d d .. van Hugo e root ver 1n en ZIJn. 

Overeenkomstig art. 3. Bij het gebruik dezer drie wetboeken zal altijd ge-
31 der 33 artikelen handeld worden op de wij ze bij art. 31 der Drie en Dertig 
te handelen. Artikelen bepaald. 
In werking treden 4. Deze \Vet zal van kracht zijn na drie maanden aan 
van deze wet. het publiek bekend te z~jn gemaakt. 

Inleiding. 

Goedgekeurd in de V olksraadszi tting van 19 Septem
ber 1859, art. 52, te Pretoria gehouden. 

(Gd.) D. A. BOTHA, 
Voorzitter. 

" 
J. H. M. STRUBEN, 

Secretaris. 

BIJLAGE No. 2. 

N ADEMAAL het gebleken is dat er voortdurend onze
kerheid bestaat van welke zaken de Geregtshoven kennis 

X mogen nemen en uitspraak ~C)J.~_.,en art. 143, in verb~~d 
met art. 219 der Grondwe(.~_ni~t h'altijd op dezelfde WIJZe 
wordt uitgelegd, waardoor. tot groot nadeel van den Staat, 
het eigendom van verschillende burgers onzeker is, zoo heeft 
de Volks.caad der Zuid Afrikaansche Republiek, op voor
dragt van den Uitvoerenden Raad, het noodig geacht de 
volgende bepalingen te maken, die bij doze worden vast
gesteld. 

Uitleg van hangende AR~ 1.1. . ;Rangendc zaken, bedoeld in art. 219 der 
zaken. 'I Grondwe~zifti&'de zoodanige waaromtrent geen Volksraads· 

besluit is genomen. 
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2. Ieder Hof zal alle Volksraadsbesluiten als Wet eer- Volksraadsbesluiten 
biedigen geene aanmerking of beoordeeling er over kunnen beslissend en. niet 

' d d V lk d . b 1' f d k d aan verandermg maken, en wat oor en o sraa IS es 1st o goe ge eur onderworpen. 
zal niet meer aan de kennisneming van eenig Geregtshof 
mogen onderworpen worden. 

3. Wanneer over dezelfde zaak verschillende Volks- Het Iaatste besluit 
raadsbesluiten zijn genomen, zal het laatste besluit als Wet wet. 
door ieder Geregtshof moeten geeerbiedigd worden. 

4. Deze wet is onmiddelijk van kracht. 
Aangenomen en goedgekeurd in de V olksraadszitting In werking treden. 

gehouden te Pretoria, van 19 September 1859, art. 53. 

(Gd.) D. A. BOTHA, 
Voorzitter. 

" 
J. H. M. STRUBEN. 

Secretaris. 

B IJ L A G E No. 3. 

REGULATIEN V AN DE WIJZE V AN PROCEDEEREN VOOR 
HET HooG GEREGTSHOF. 1) 

AFDEELING I. 

CRIMINEELE ZAKEN. 

Art. 1. Crimineele zaken kunnen op tweederlei wijze Wijze van behan-
voor het Hooge Geregtshof behandeld worden :- delin~. 

a. In eersten aanleg. 
b. In appel. 

HOOFDSTUK I. 

OVER ZAKEN IN EERSTEN AANLEG. 

2. W anneer eene zaak is aangeklaagd en onderzocht Hoe in eersten aan
voor het Hof van Landdrost en Heemraden, waartegen eene leg te handelen. 
straf is bedreigd volgens art. 163 van de Grondwet, waar-

1) Het Hoog Geregtshof zooals door de Grondwet, art 143, zamen
gesteld is door Bijlage tot de Grondwet, No. 3, 1881, Hoofdst. II, afge
schaft. Zie verder aangaande de m ani er van procedeeren Wet No. 5, 
1866; Wet No. 1, 1874, en de Regels van het thans bestaande Hoog 
Qeregtshof. 
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over het Hoog Geregtshof uitspraak moet doen, en de Staats
procureur oordeelt dat er genoegzame gronden zijn om de 
zaak voor te brengen, zal de zaak op de volgende wijze 
worden behandeld. 

Kiezing van Voor· 3. De Landdrosten zullen uit hun midden een tot hun 
zitter van 't Hoog Voorzitter kiezen, op wien de verpligting rust de orde en 
GeregtHhof. rust te bewaren, overeenkomstig artt. 3, 4 en 5 der 33 Ar-

tikelen, en het regt heeft ioder rustverstoorder het Hof te 
Boetc voor rustver- doeu verlaten, met geweld te doen uitzetten en te beboeten 
stoorders. met eene som van Rds. 5 tot 100, naar den aard der zaak. 
Lan<ldrostklerk zal 4. Wanneer hierin door den Uitvoerenden Raad geene 
Grifiier zijn. andere voorziening is gemaakt zal de klerk van den Land

drost van de plaa.ts w::tar het Hoog Geregtshof zitting neemt 
Griffier van het Hoog Geregtshof zij n. 

Opening der zitting. 5. De Voorzitter opent de crimineele zitting van het 
Hoog Geregtshof. 

Oproeping van ge- 6. De Voorzitter zal de gezworenen, die volgens artt. 131, 
z:vorPnen en ~eboe- 132 en 133 van de Grondwet opgeroepen zijn, bij namen 
hng der afwez1gen. d 1 G 'ffi d t d' d' · t oor nen n er oen opnoemen. en me 1egenen 1e me 

tegenwoordig zijn handelen volgens art. 138 der Grondwet. 
Lijst van zaken. 7. De Voorzitter doet door den Griffier de lijst oplezen 

van de zaken die moeten voorkomen. 
Eerste zaak aan de 8. De Voorzitter doet door den Bode de eerste zaak van 
orde. de lijst oproepen en den beschuldigde voorkomen. 
Gezworenen uit- 9. De Voorzitter laat door het lot beslissen welke 12 der 
geloot. aan wezige geJ.worenen moeten zitti.ng nemen. 
Staatspr~cureur en 10. De V oorzitt;t)r vraagt aan den Staatsprocureur of 
bescbuldigde heb- zijn vertegenwoordio-er en aan den beschuldigde of zijn 
ben regt van 1 tot A 0 . ' .. • 
3 leden der jury van gent, overeenkomst1g art. 140 der blJ Raadsbeslu1ten van 
de hand te wiJzen. 23 September 1858 veranderde Grondwet, welke een, twee 

of drie person en der Juries zij wensehen van de hand te 
wijzen; 1) de uitvallende personen worden door het lot uit 
de overige aanwezende .Juries tot 12 weder aangevuld end~ 

Hoe ontbrekende Jurie-raad daardoor vast geconstitueerd. Indien daar geen 
getal voltallig te genoegzaam gotal Juries tegenwoordig ziJ'n om de van dJ 
maken. 

hand geweJ.ene Juries te vervangen, zal voor het ontbrekende 
getal een dubbel tal opgemaakt worden uit de aanwezige 
personen, die aan het vereischte der wet voldoen. Het lot 
zal daaruit beslissen wie van hen dien Jurie-raad zullen 
voltallig maken. 

Inzweering der jury. 11. De J urie-raad wordt door den V oorzitter van het 
Hof ingezworen. 

Voorlezen v. klagte. 12. De Voorzitter van het Ho£ doet de klagte oplezen, 
en vraagt aan den beschuldigde: Zijt gij schuldig of on
soh uldig hieraan ? 

1) Zie art. 140 der Grondwet zooals gewijzigcl door V.R.B. Sept. 1858, 
art. 23c. 
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13. De Staatsprocureur of zijn vertegenwoordiger draagt Acte van beschuldi
zijne· beschuldiging voor, ondervraagt de getuigen zoo er ging voorgedragen. 
eenige zijil en legt zijne bewijsstukken over. 

14. Nadat de Staatsprocureur of zijn vertegenwoordiger Ondervraging van 
een getuige ondervraagd heeft zal de Voorzitter aan ieder ?etuigen door de 
der leden van het Hof der Ju~ie-raad en aan den beschul-Jury of het Hof. 
digde, of zijn agent vragen of zij aan de getuigen iets te 
vragen hebben, de Voorzitter zal in zoodanig geval de vra-
gen aan de getuigen doen. 

15. Nadat de getuigen door den Staatsprocureur of zijn Getuigenverhoor 
vertegenwoordiger voorgebragt zijn gehoord, warden de ge- van beschuldigde. 
tuigen door den beschuldigde of zijn agent voorgebragt en 
ondervraagd, waarbij hen eens de Staatsprocureur, de J urie-
raad en leden van het Hof het regt zullen hebben om te vragen. 

16. De Voorzitter van het Hof vraagt daar aan of den Sluiten van getui
Staatsprocureur of zijn vertegenwoordiger aan de leden van genverhoor. 
het Hof, aan den beschuldigde of zijn agent, of iemand nog 
eenige getuigen heeft voor te brengen, of aan een der voor-
gebragte getuigen wenscht nog eenige vragen te doen, bij 
ontkennend antwoord verldaart de Voorzitter het getuige-
verhoor gesloten. 

17. De Voorzitter van het Hof vraagt den Staatsprocu- Verdere toelichting 
reur of zijn vertegenwoordiger of hij de zaak verder wil toe- van Staatsprocureur 
lichten. 

18. Wanneer de Staatsprocureur of zijn vertegenwoor- Beschuldigde ofzijn 
diger hieraan heeft voldaan of zulks niet noodzakelijk acht agent draagt zijne 

'verdediging voor. 
geeft de Voorzitter aan den beschuldigde of zijn agent ge-
legenheid Dm zijne verdediging voor te dragen. 

19. De Voorzitter vraagt na afloop van doze verdedi- Beschuldigde het 
ging aan den Staatsprocureur of zijn vertegenwoordiger oflaatste woord. 
hij wenscht te antwoorden, zoo hieraan wordt voldaan, heeft 
de beschuldigde of zijn agent het regt het laatste woord te 
voeren. 

20. De Voorzitter van het Hof verklaart de behandeling Sluiting der behan
voor gesloten en legt met eene aanspraak aan den J urie- deling en opsommen 
raad d 1 d door den Voorzitter. e vo gen e vragen voor. 

De andere leden van het Hof kunnen zulks verkiezende 
den Jurie-raad ook aanspreken. 

21. De eerste vraag moet bevatten: Is de beschuldigde Vragen aan de jury 
schuldig of onschuldig aan . . . . . . . . . ; hier moet wor- te worden gesteld. 
den ingevuld de klagte zooals zij in de dagvaarding is ge-
steld, is er meer dan een part in de dagvaarding opgenoemd 
dan zal van ieder derzelve eene afzonderlijke vraag moeten 
gesteld warden; ten tweede zijn er verschoonende omstan- Verschoonende om-
digheden aanwezig. standigbeden. 

22. De Jurieraad begeeft zich met deze vragen op papier Juryverwijderd zicb 
gesteld naar een afzonderlijk vertrek. 

23. In dat vertrek wordt door den J urieraad een tot Juryleden mogen 
hun V oorzitter gekozen. Het is aan de gezworenen met eene met niemand buiten 
b gezworenen spreken. 

oete van Rds. 100 verboden, voor datal de gestelde vragen 
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door hen zijn beantwoord en geteekend met iemand buiten 
de gezworenen te spreken of briefwisseling te voeren. 

Antwoord der Jury 24. Alle vragen warden door de Juries met algemeene 
moet eenparig zijn. stemmen beantwoord. 
Schriftelijk ant- 2.5. De Juries beraadslagen over de vragen: die hen 
woord der Jury. zijn gesteld, elk afzonderl\jk en beantwoorden die schriftelijk 

met de woorden schuldig of onschuldig, ja of neen. 
Teekenen van ant- 26. W anneer al de voorgestelde vragen door de Juries 
woord. zijn beantwoord, wordt dat papier door alle Juries geteekend. 
Jury geeft kenni3 27. De J urieraad do et daarop door den bode aan den 
dat zij tot. conclusie Voorzitter van het Hof weten dat zij gerecd zijn, waarop 
gekomen 18

• de Voorzitter hen doet binnen roepen. 
Voorzitter vraagtde 28. De Voorzitter doet aan den Voorzitter van de Juries 
Jury puntvoor punt de vragen een voor een, waarop deze antwoorden en tot 
hun antwoord. bewijs de geschrevene beantwoording der vragen overlevert, 

die door den Griffier warden opgelezen. 
Juryraad en publiek 29. De Voorzitter doet daarop den J uriera'ld en het 
verwijderen zich. publiek naar buiten gaan en het Hof beraadslaagt over de 

uitspraak. 
Hof kan ad vies van 30. Het Hof heeft het regt, wanneer een der leden zulks 
Staatsprocureur in- verlangt, den Staatsprocureur of zijn vertegenwoordiger uit 
roepen. te r..oodigen hen in de beraadslaging bij te staan. 
Na opmaken van de 31. Nadat de uitspraak van het )Hof op schrift is gesteld 
uitspraak word~ de en de kostenrekening opgemaakt en daaronder is gesteld en 
Jury en 't pubhek d · .. d d 
wed er toegelaten. door al de le en en den Gnffier ZIJ n geteekend, wor t e 
Griffier leest uitspr. J urieraad en het pu bliek wed er binnen geroepen waarop de 

uitspraak door den Griffier wordt voorgelezen. 
Ontslag van be- ~2. \Vanneer de beschuldigde wordt vrijgesproken vraagt 
schuldigde indien de Voorzitter aan den Staatsprocureur of zijn vertegenwoor
vrijgesproken. diger of er eenige andere aanklagte of beschuldiging tegen 

Hoe gehandeld 
indien schuldig 
verklaard. 

den beschuldigde bestaat; in geval van neen, wordt de 
beschuldigde onmiddelijk op vrije voeten gesteld. 

33. \Vanneer de beschuldigde schuldig wordt bevonden 
wordt hij gesteld ter beschikking van den Staatsprocureur 
of zijn vertegenwoordiger, of wanneer deze zulks het ver
langen, aan den Landdrost van het District. 

Tweede zaak aan de 34. De Voorzitter van het Hof doet daarop door den 
orde. Griffier de zaak, die op de lijst in orde volgt, aflezen en 

op dezelide wijze als boven bepaald is wordt voortgegaan. 
Hierna word en ap- 3.5. \V anneer alle op de lij st staande zaken zij n afge
pelzaken behandeld. handeld zullen de crimineele zaken in appel warden behandeld. 

HOOFDSTUK II. 

OVER ZAKEN IN APPEL. 

JurisdictievanHoog 36. Het Hooge Geregtshof kan ingevolge Artikel 163 
Ger. in appelzaken. der Grondwet alleen over die zaken in appel uitspraak 
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doen, waarin door het Hof van Landdrost en Heemraden 
de beschuldigde is schuldig bevonden. 

37. Wanneer door den appellant aan Artikelen 1.51 en Voortzetten en ver-
153 der Grondwet is voldaan, is hij verpligt de zaak bij de val van appel. 

eerstvolgende zitting van het Hoog Geregtshof overeenkomstig 
Artikel 144 voor te brengen. B~j niet voldoening is het 
appel voor altijd vervallen en is het uitgesproken vonnis 
onmiddellijk uitvoerbaar. 

38. De appellant of zijn agent is verpligt minstens 20 Tij-:1. binnen welkP
dagen voor de zittin()' van het Hoog GereO"tshof aan den gronden van appel 

o. . 0 moeten worden 
Landdrost van het D1stnct waar het Hoog Geregtshof zal ingezonden. 
zitting houden, eene schriftelijke memorie in te dienen be-
vattende de gronden van appel, dat is de bezwaren tegen 
het vonnis; bij niet voldoening hiervan·is het appel vervallen. 

39. De Landdrost is verpligt deze memorie onmiddellijk Toezending van 
aan den Staatsprocureur of zijnen vertegenwoordiger toe te memorie aan Staats-
zenden. procureur. 

40. De behandeling der zaken zal op dezelfde wijze Behandeling der 
geschieden als die welke in eersten aanleg voor het Hooge zaken. 
Geregt.shof behandeld worden met het volgende onderscheid. 

41. Nadat ingevolge artikel 12 de klagte zal zijn op- Wijze van behan
gelezen, zal door den Griffier al de verklaringen der getuigen deling. 
en het vonnis worden voorgelezen, ten slotte de memoriQ 
van appel; hierop volgt het getuigenverhoor, zooals in 
Hoofdstuk I beschreven is. De Voorzitter vraagt hierop aan 
den appellant of zijn agent, wat hij verder tot zijne ver-
schooning heeft in te brengen; de Staatsprocureur of zijn Staatsprocureur 
vertegenwoordiger wordt daarop gelegenheid gegeven daarop heeft het laatste 
te antwoorden; wenscht de appellant of zijn agent nogmaals woord. 
het woord te voeren, dan za.l de Staatsprocureur of zijn 
vertegenwoordiger nogmaals hierop kunnen antwoorden en 
het laatste het woord voeren; vervo]gens zal worden gehan-
deld volgens Artikel 20 en volgende. 

AFDEELING II. 

CIVIELE ZAKEN. 

42. Wanneer de crimineele zaken zijn afgehandeld zal Civiele zaken aan de 
de Voorzitter aan den Griffier vragen of er eenige civiele or.de. na afloop der 
zaken op de lijst voorkomen, en de eerste daarvan aflezen. crmuneele. 

43. De appellant in civiele zaken van de uitspraak van Appel vervaltindien 
een Hof van Landdrost en Heemraden na voldaan te hebben niet gedagvaard nl
aan de bepalingen van Art. 151 en 153 der Grondwet zal gens Grondwet. 

zijne tegenpartij op die wijze bij de Grondwet bepaald 
moeten hebben gedagvaard. Bij niet voldoening hieraan 
vervalt het appel. 

Art. 44. De Voorzitter vraagt aan den appellant en Getuigenverhoor. 
vervolgens aan den verweerder of hij eenige getuigen in 
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zijne zaak wenscht te hooren, de namen der getuigen warden 
opgegeven en opgelezen, het getuigenverhoor heeft daarop 
plaats even als in crimineele faken. 

Appellant en ver- 45. Nadat het getuigenverhoor is gesloten geeft de Voor
;~~~~~r hebben het zitter het woord aan den appellant of zijn agent, vervol

gens aan den verweerder of zijn agent, daarna weder aan 
den appellant of zijn agent, en ten slotte nogmaals aan den 
verweerder of zijn agent. 

Pleidooi geslotin. 46. Vervolgens wordt door den Voorzitter hec pleidooi 

Beraa:lslaging met 
de Jury. 

Vonnis opgemaakt. 

Uitspraak. 

geeloten en het Hof blijft met den Juryraad alleen. 
~~ 7. Het Hof beraadslaagt met den J uryraad even als 

de Landdrost met zijne Heemraden doet. 
48. Het vonnis wordt opgemaakt bij meerderheid van 

stem men, geschreven en door het Hof en de J urys geteekend, 
daaronder wordt kostenrekening gesteld. 

49. Partijen en het publiek warden binnengeroepen en 
de uitspraak door den Griffier voorgelezen. 

Goedgekeurd in de Volksraadszitting gehouden te Pre
toria van 20 September 1859, art. 58. 

(Gd.) D. A. BOTHA, 

Voorzitter. 

( , ) J. H. M. STRUBEN, 
Secretaris. 

Zonder toelating 50. Het zal niemand geoorloofd zijn op boete van R.ds. 
ma~ niemand titel 100 den titel te voeren van procureur, tenziJ' hiJ' overlegt 
Procurenr voeren. 

eene acte van toelating door den Uitvoerenden R.aad aan 
hem gegeven. 

Schrif~elijk aanzoek 51. Eenig persoon die zoodanige acte van toelating 
aan Uitv. Raad. wenscht te verkrijgen, moet zich schriftelijk wenden aan 

den Uitvoerenden Raad, met overlegging: 1. Van zijn attes
Bevoegdheid van tatie als Udmaat der N ederduitsche Gereformeerdo Gemeente; 
applicant. 2. Van bewijzen van bekwaamheid. 1) 
Advies van Staats- 52. De Uitvoerende Raad vraagt het gevoelen van den 
procureur. Staatsprocureur alvorens de acte van toelating te verleenen. 2) 
Acte van toelating. 53. Wanneer de Uitvoerende Raad de overgelegde stuk-

ken voldoende acht, wordt de acte van toelating door den 
President en Secretaris van den Uitvoerenden Raad, alsmede 
door den Staatsprocureur geteekend en aan den verzoeker 
tegen de betaling van Rds. 100 uitgereikt. 

1) Zie Regels van 't Hoog Geregtshof, Regel 75. 
2) De toelating geschiedt nu door het Hoog GeJegtshof. Zie Regel 

75 en Proclamatie, 9 Augustus 1881. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1859] 123 

Goedgekeurd in de Volksraadszitting, gehouden te Pre
toria, van 20 September 1859, art. 58. 

(Gd.) D. A. BOTHA, 
V oorzitter. 

(,) J. H. M. S'fRUBEN, 
Secretaris. 

BIJLAGE No. IV. 

OVER DE JUSTITIE KOSTEN. 

ART. 1. Voor zoo verre omtrent de geregtskosten in de Inleiding. 
Grond wet niets bepaald is, zal het volgende tarief gelden. 1) 

2. Aan getuigen in crimineele zaken wordt niets toe- Reiskosten aan ge
gekend, behal ve voor reiskosten Rds. 1, 2, 4 per u ur te paard tuigen in crim. zaken 

afstand. 
3. In ci viele zaken zal aan iederen getuige, behal ve de Reis- en verblijf

reiskosten, volgens art. 2, Rds. 4 per dag verblijfkosten kosten in civ. zaken. 

worden toegekend. 
4. Ieder die getuigen in civiele zaken wenscht te doen Reiskosten aan ge

hooren, zal verpligt zijn de reiskosten volgens opgave van tuigen vooruit te 
d L dd t k t . t . f b'' d d d' worden betaald. en an ros , overeen oms 1g ane , IJ e agvaar 1ng 
door den bode aan den getuige te doen komen. 

5. Ieder lid van het Hof geniet, voor reis- en verblijf- Reis- en verblijf-
kosten Rds. 10 per dag per schoft met ossenwagen. kosten van leden 

van 't Hof. 
Goedgekeurd met de wijziging in art. 62 dezer notulen 

vervat in de V olksraadszitting, gehouden te Pretoria, van 
21 September 1859. 

(Gd.) D. A. BOT HA, 
V oorzi tter. 

(,) J. H. M. STRUBEN, 
Secretaris. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 21 SEPTEMBER 1859. 2) 

ART. 64. Wordt besloten met eenparige stemmen, dat Landcommissie 
er eene Landcommissie voor elk district zal bestaan, zamen- daargesteld. 
gesteld uit ten minsten drie leden, en wordt het verder aan 

1) Zie Wet No. 8, 1883. 
2) Zie Landcommissie Instructie. 18 Maart 1860. Zie Wet No. 4. 

1870, Wet No. 4, 1875 en Wet No. 6, 1885, art. 1. 
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den Hoog Ed. President en Uitvoerenden Raad opgedragen 
om in hunne wijsheid zulke regulatien tarieven voor hun 
daar te stellen, als meest tot voordeel en nut der inge
zetenen kan strekken. 

GOUVERNEMENTS BERIGT. 

Instructie voor de Ingevolge artt. 63 en 64 der besluiten van den Hoog 
Landcommissie be· Ed. Achtbaren Volksraad, in dato Pretoria, September 1859, 
paalJ. worden de regulatien voor de Landcommissien, welke voor 

Zamenstelling der 
Landcommissie. 

Bevoegdheid der 
Landccmmissie. 

Bijeenkoming der 
Landcommissie. 

de onderscheidene districten van deze Republiek zullen 
worden benoemd en aangesteld, gepubliceerd. 

Op last, 

A. F. SCHUBART, 
Gou vernements Secretaris. 

Gouvernements Kantoor, 
Potchefstroom, 7 December 1859. 

INSTRUCTIEN VOOR DE LANDCOMMISSIE. 1) 

ART. 1 Er zal in ieder district eene Landcommissie 
zijn, bestaande uit drie leden. 

2. Deze Commissie is belast met het onderzoeken en 
beslissen van alle kwesties van plaatsen. 

3. Deze Commissie is verpligt op verzoek van iederen 
burger bijeen te komen en zal altijd uit drie leden moeten 
bestaan. 

Diskwalificatie van 4. W anneer een der led en belang bij eene kwestie heeft, 
een der leden van of een ziJ'ner bloed- of aanverwanten tot in den derden 
de Landcommissie. 

graad, zullen de beide overige leden eenen verstandigen 
burger kiezen om zoolang onder deze instructie in zijne 
plaats te handelen. 

Scbriftelijk verzoek 5. Als iemand de Commissie verlangt, zal hij zich 
om bijeen te komen. schriftelijk tot de Commissie moeten wenden. 
VoorzitterderLand- 6. De Commissie kiest uit hun midden een tot hunnen 
commissie. Voorzitter, waarvan aan het publiek, door middel der Gou-

vernements-Courant, kennis wordt gegeven. 
Commissie houdt 7. De Commissie is verpligt eene lijst te houden van 
lijst van ingezonden dag en datum der verzoeken die bij hen 1:ijn ingekomen, 
verzoeken. l l''k d d · d 1·· t t 1 dat en zoo vee moge IJ e or e 1n e IJS e ve> gen, , 

die het eerst aanzoek heeft gedaan, ook het eerst geholpen 
wordt. 

1) Zie gewijzigde Instructie, 18 Maart 1860, Wet No. 4. 1870, Wet 
No. 4, 1875, en Wet No. 6, 1885. art. 1. 
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8. De Commissie is verpligt te onderzoeken of er ook Vroegere schikkin
vroegere schikkingen bestaan, en zal zich daaraan moeten gen geobserveerd. 

houden. 1) 
9. In kwestiezaken, waarin eene uitspraak van eenig In zaken voor het 

Hof is zal de Commissie alleen de zaak nauwkeuria onder- Hof dienende zal de 
, • 

0 commissie onder-
zoeken en nasporen en rapport u1tbrengen en verslag doen zoek en rapport <.loen 
aan het Hoog Geregtshof, hetwelk dan uiteindelijk beslissen aan 't H. Geregtshof. 
zal ingevolge art. 143 der Grondwet. 2) 

10. De Commissie is verpligt alle verklaringen door Verklaringen tewor
partijen aangeboden of die door hen verlangd worden dat den afgen_oll_len door 
' ll d t h t b · · de COffiilllSSle. mgewonnen zu en wor en, e ooren en op e se rlJ ven, 
en op verzoek van een der partijen te doen bezweren. 

11. Indien het vereischt wordt, zal de Commissie de Commissie zallijnen 
lijnen van eene plaats afgaan volgens Inspecteurs Instructie eener plaats afgaan. 

en zorg dragen dat de gang der paarden, zoo die gebruikt Gang der paarden. 
worden, zal zijn van drie honderd Rhijnlandsche voeten in 
eene minuut. 

12. De leden van de Commissie worden benoemd voor Diensttijd der corn-
den tijd van twee jaren. missie. 

13. Elk der leden van de Commissie zal genieten Rds. 4 Vergoeding aan 
per dag, gedurende den oponthoud zijner bezigheden, en leden dercommissie. 

Rds. 1 2 4 reiskosten voor elk uur te paard afstand die 
hij moet afleggen om ter bestemder plaatse te komen. 3) 

14. De onkosten der Commissie worden door de ver- Onkosten der com-
liezende partij gedragen. 4) missie. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 21 SEPTEMBER 1859. 

ART. 68. Wordt besloten, art. 29 der Raadsbesluiten 
van 22 September 1858 af te schaffen en de ontginning 
der mijnen in deze Republiek open te zetten voor particu
liere maatschappijen onder bescherming en aanmoediging 
van den Hoog Ed. Uitvoerenden Raad, aan wien tevens is 
opgedragen voldoende voorzorgen to nemen in het belang 
van den Staat. 5) 

AANLEG V AN W AKKERSTROOM. 

VOLKSRAADSEESL UIT, PRETORIA, 21 SEPTEMBER. 

ART. 69. Ingekomen een voorstel van ZHEd. den Inleiding. 

1) Zie Bakenwet, 1866, arts. 8, 10 en 13. 
2) Zie Wet No. 6, 1885, art. 7. 
3) Zie Wet No. 2, 1875, art. 20 .. 
4) Zie Wet No. 2, 1875, art. 21, 
5) Zie Wet No. 8, 1885. 
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President omtrent het district Wakkerstroom, om den aan
leg van een nieu w dorp van W akkerstroom. 

70. Art 1 van dit voorstel met aanparige stemmen 
aangenomen en goedgekeurd, dit artikel luidt a1dus: 

Er zal zijn een district van Wakkerstroom. 
GrensliJn van distr. De grenzen zullen zijn de Britsche lijn, de lijn van 
Wakkeretroom. den 0. Vrijstaat tot waar dezelve loopt in Kapok Rivier 

en van daar Kapok Rivier op tot aan de bovenste drift 
waar Lijdenburg's wagenpad door gaat, en van daar in eene 
regte lijn naar naar de ronde kop tusschen de spruiteu van 
Pongola en van daar langs de Randbergen tusschen de 
waters die afioopen na \Vakkerstroow, en de spruit van 
Wakkerstroom, en de waters die na Utrecht afioopen tot 
aan Buffels Rivier, en vervolgens de Britsche lijn. 

Naam van district. 72. Besloten, dat het nieuwe dorp de naam zal dragen 
van Marthinus Wessel Stroom. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 22 SEPTEMBER 1859, ART. 75. 

W ordt besloten, dat art. 28 der V olksraadsbesluiten, 
gehouden te Pretoria in September 1858, van heden aan 
wordt uitgelegd, namelijk: 

Bepaling van eigen- "Dat aan elken burger dezer Republiek een plaats als 
domsplaatsen. eigendom zal toegekend warden. De eigenaar daarvan be

taalt 's jaarlijks tien shillings sterling tot bescherming en 
Taxatie van waarde in stand houding van Kerk en Staat. En verder, dat alle 
door Veldcornetten. mondige pcrsonen welke geen grond of plaats bezitten, zon

der onderscheid, zullen betalcn van Rds. 4 tot Rds. 25, 
welke taxatie door de Veldcornetten in hunne wijken zal 
opgenomen en dan door hun aan den Landdrost van bun 

Appel teg0n taxatie. district overhandigd warden; doch elken burger welke ver
meent dat deze taxatie niet wettig geschicd is, zal de vrij
heid h~bben zich daarover bij den Landdrost te beklagen, 
welke Landdrost zal gehouden zijn die zaak door onpar
tijdige personen te doen ondcrzoeken en daarna uitspraak 

Opgaaf van I~ee- doen. De Leeningsplaatsen blijven onder de opgaaf van 
ningsplaatsen. tien tot dertig shillings per jaar." 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 23 SEPTEMBER, ART. 88. 

Herroeping van Wet W ordt beslotcn dat de Wet van algemeene Rust. voor-
8 Oct. 1858. komende in de Staatscourant van 8 October 1858, No. 46, 

en geteekend: Op last, C. Moll, Gouvernements Secretaris, 

1) Zie V.R.BB. November 1868, arts. 318-319. 
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als nooit bestaan hebbende wordt beschouwd, daar alle Wetten vereischen 
Volksraadsleden verklaren, dat dit stuk nooit aan de goed- bekrachtiging des 

Volksraads. 
keuring van den V olksraad is onderworpen geweest. 1) 

WET 
TER REGELING V AN HET POSTWEZEN IN DE Z. A. 

REPUBLIEK. 

(Goedgelceurd door V.B.B., 24 Sept. 1859, a1·t. 100. Vervangen 
door Wet No. 1, 18G6, en latere vVetten op 't Postwezen). 

AANLEG V AN MIDDELBURG. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 25 OCTOBER 1859. 

ART. 24. In behandeling genomen art. 3 der Uitv. 
Raadsbesluiten, van dato 3 October 18S9, en daarbij het 
verslag der Uitv. R.'s Commissie na Pretoria (in September 
1858) betreffende hot voorstel om een dorpsplaats te be
noomen en aan te leggen tusschen de plaatsen van de he01·en 
Ocker Jansen van Vuuren en M. J. Herbst bij de eerste 
spruit van Olifantsrivier. 

En wordt dat besluit en het verslag en de gedane ver
rigting der WelEd. Commissie in die zaak eenparig goed
gekeurd. 

\Vordt eenparig besloten, om een dorpsplaats te be- Dorp te worden aan
palen en een dorp aan te leggen op den eersten of tweeden gelegd ~an de. s:pruit 
b lt d d "d d Kl' 't d ''d d van Ohfantsnv1er. u aan e an ere ZlJ e er 1 psprm , aan eze ZlJ e er 
eerste spruit der Olifantsrivier, en welke twee bulten ge-
scheiden worden door de kleine vleij of laagte. 

En wordt verder bepaald, dat indiEJn het aldaar moge- Regt op. water. 
l~jk is om een dorp aan te leggen, zorg gedragen en belet 
moet worden dat de waterloopen, de Klip- en Keerom-
spruiten niet aan de bovenzijde de aan plaatsen afgegeven 
worden om het water aan de bovenzij de weg te keeren, 
omrede die waters alsdan voor het dorp gebruikt moeten 
worden, en vooraf blijken moet of aan die waters na de 
bovenzijde nog plaatsen kunnen komen. 

V erder wordt bepaald, dat, daar de grond van het dorp Bepaling aangaande 
geen genoegzaam brandhout heeft, dat daarvoor ook zorg brandhout. 

1) Zie Wet No. 1, 1877. 
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moet en zal gedragen warden, en dat daarom bij het in
specteeren van plaatsen aldaar en langs die spruit van 
Olifantsrivier af, voor brandhout voor het dorp, al het bout 
dat volgens regt tusschen die plaatsen kan uitvallen door 
de inspecteurs moeten uitgehouden warden ten behoeve der 
bewoners van het dorp. 

Grootte van dorps- W ordt ook vastgesteld, dat de grootte van de dorps
grond. grand zal zijn twee plaatsen, dus, volgens inspectie, van af 

de plaats waar het middenpunt voor het dorp genomen 
wordt. een uur na elkerzijde. 

Is besloten om een commissie te benoemen om die 
dorpplaats te gaan bezigtigen, en waar het beste schijnt 
waar de aanleg het beste begonnen kan warden, en dus 
ook vooral te zien waar het water uit die spruiten het 
beste of sterkE:te op een van die twee bulten gebragt kan 
warden. 

Naam van 't dorp Wordt besloten, om met de eerstvolgende vergadering 
later ,te bepalen. des Volksraads de naam te bepalen voor dit nieuwe dorp. 1) 

W at de verdere bepalingen aangaat, betreffende het op
meten en uitgeven of verkoopen van erven, uithaling der 
watervoor, en.z., hiervoor zal later een commissie benoemd 
en aangesteld warden om zulks volgens orde ten uitvoer 
te brengen. 

GOUVERNEMENTS BEKENDMAKING. 

WATER REGULATIEN VOOR DE PLAATSEN V AN SCHOONSPRUIT 

EN INSTRUCTIEN VOOR DEN WATER·FISCAAL TE 

KLERKSDORP. 2) 

Inleiding. N ademaal het op menigvuldige klagten der bewoners 
van Schoonspruit en Klerksdorp noodzakelijk geworden is, 
dat de verdeeling van het water aldaar geregeld wordt, zoo 
heeft ZHEd. de President goedgedacht ter voorkoming van 
moeijel~jkheden, de volgende bepalingen te maken, en den 
Water-Fiscaal van Klerksdorp met de volgende instrucW~n 
te voorzien :-

Elke p1aats slechts ART. 1. Elke plaats aan de Schoonspruit gelegen, ma? 
regt op eene voor. niet meer dan eene voor tot waterleiding uit de sprmt 

afleiden. 
Dammenniet~o?ger 2. Geen dam mag hooger gemaakt word(;n dan d~ wal 
dan wal der nvier. der rivier is, opdat het water niet buiten de spruit m de 

1) Zie V.R.B., 29 Maart 1860, art. 29. . 
2) In Staatscourant 5 Junij 1884 zijn vo1ledige "Concept-Re~ulatle~ 

voor de plaatsen aan Schoonspruit, en Instructie voor den Water-F1scaal 
gepubliceerd. Gt.melde Concept-Regulaties zijn echter nog niet voor den 
Volksraad ter bekrachtiging gelegd. 
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valeijen afloopt. De overtreder van dit artikel of van Boete. 
artikel 1 zal eene boete van vijftig rijksdaalders verbeuren 
voor de eerste maal, en voor de tweede maal met verdub-
belde boete, naar den aard der zaak en de bevinding van 
den Regter gestraft worden. 

3. Het nachtwater moet precies met zons-ondergang Inkeer van nacht
met eene voor in de spruit worden ingekeerd, ten gebruik water. 
van de onderste plaatsen. De overtreder zal met eene boete 
van Rds. 5 tot 50 gestraft worden, naar den aard der zaak Boete. 
en de bevinding van den Regter. 

4. Ieder bezitter of bewoner van eene plaats aan Watervoor moet 
Schoonspruit moet naauwkeurig zorg dragen dat geene digt zijn en niet 

• "i' • 't .. t t t d l d d lekken. u1tSIJ1ermgen u1 ZIJne wa ervoor o na ee voor e on er 
hem liggende plaatsen uitloopt, op boete van Rds. 5 tot 50, Boete. 
naar den aard der zaak en bevinding van den Regter. 

(Get.) M. W. PRETORIUS, 
President. 

Gou vernementskantoor, 
Potchefstroom, 28 October 1859. 

PROOLAMATIE. 

N ADEMAAL de gronden gelegen aan den zuid-oost 
kant dezer Republiek onder de Drakenbergen, bij besluit van 
den Hoog-Ed. Achtb. Volksraad, in dato September 1859, 
te Pretoria, tot een nieuw District zijn verheven geworden 
onder den naam van 

UTRECHT. 

Zoo proclameer en maak ik bij deze bekend de lijnen Lijnen van het 
waardoor genoemd district wordt ingesloten, en dat binnen distrikt Utrecht. 
die lijnen de gronden ter aanteekening yoor de burgers der 
Republiek zijn opengezet, te weten :-

Van waar Bloedrivier in Buffelrivier loopt en langs 
Bloedrivier op tot aan de lijnspruit, en noord
waarts onder het gebergte langs tot aan den 
ronden kop, tusschen de twee spruiten van Pon
gola, en van dien ronden kop met eene regte 
lijn naar de Randbergen die loopen tusschen de 
waters, die naar W akkerstroom en de spruiten 
van W akkerstroom afloopen en de waters die 
naar Utrecht afloopen en met dien Randberg 

9 
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tot aan de Britsche lijn en verder langs de 
Britsche lijn Buffelrivier af, tot waar de Bloed
rivier in Buffelrivier inloopt. 

Verder maak ik bekend dat de tijd tot het verkrijgen 
van transport voor de aangeteekende plaatsen nader zal 
worden bekend gem~akt. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernementskantore 
te Potchefstroom, 6 November 1859. 

Op last, 

M. W. PRETORIUS, 
President. 

A. F. SCHUBART, 
Gou v. Secretaris. 

1860. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

NADEMAAL het noodig geoordeeld is de lijn van het 
distrikt Pretoria eenigzins te veranderen, zoo wordt bij dezen 
die wijziging aldus bekend gesteld :-

"De lijn van het Veldcornetschap West van Pretoria," 
van de plaats van M. Scheepers den oorsprong 
van Krokodilri vier tot naar het oog van J{lip
rivier, over de plaats van J. P. Maree, Pz.; van 
daar in een regte lijn naar de plaats Doornkuil 
van A. Brits, en van daar in een regte lijn af 
tot naar de Algemeene Drift van Natal aan Klip
rivier en Kliprivier af tot aan Vaalrivier. 

Op last, 

B. C. E. PROES, 
Fung. Secretaris. 

Potchefstroom, 25 Januarij 1860. 

GOUVERNEMENTS BERIGT. 

Verandering van de NADEMAAL het noodig geoordeeld is de lijn van het 
lij~ Veldcornetschap Veldcornetschap van Suikerboschrand aan de oostzijde te 
Smkerboschrand. wijzigen, zoo wordt bij dezen die wijziging aldus bekend 

gesteld:-
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De lijn zal zijn van waar Suikerboschrandsrivier in 
Vaalrivier loopt, Suikerboschrandsrivier op tot 
aan de drift van N. van der Westhuijzen, en 
van daar met eene regte lij n tot aan Lagers
poort en verder Suikerboschrandsri vier op. 

Op last, 

B. C. E. PROES, 
Fung. Secretaris. 

Potchefstroom, 2J Februarij 1860. 

GOUVERNEMENTS K~NNISGEVING. 

Bij deze wordt tot algemeen narigt bekend gesteld, dat Wijziging van Land
de instructie voor de Landcommissie, aldus gewijzigd, thans commissie-Instr. 
verbindend is. 

INSTRUCTIE VOOR DE LANDCOMMISSIE. 1) 

ART. 1. Er zal in ieder distrikt eene Landcommissie Zamenstelling der 
zijn, bestaande uit drie leden. Commissie. 

2. Deze Commissie is belast met het onderzoeken en Jurisdictie. 
beslissen van alle kwesties van plaatsen. 2) Partijen zijn Partij.en moeten z~?h 
verpligt zich te voorzien met alle vereischte bewijsstukken voorzien van bewlJS· 

d t d. d C . . l stukken, em:. en ocumen en en 1e aan e ommiSSie over te eggen. 
3. Deze Commissie is verpligt op verzoek van iederen Bijeenkomen der 

burger bijeen te komen en zal altijd uit drie leden moeten Commissie. 
bestaan. 

4. Wanneer een der led en belang bij eene kwestie Diskwalificatie van 
heeft, of een zijner bloed of aanverwanten, tot in den der- een der leden. 
den graad, zullen de beide overige leden eenen verstandigen 
burger kiezen om zoolang onder deze instructie in zijne 
plaats te handelen. 

Art. 5. Als iemand de Commissie verlangt, zal hij zich Bijeenkomst der 
schriftelijk tot de Commissie moeten wenden. Commissie. 

6. De Commissie heeft uit haar midden een tot hun- Voorzitter der Corn· 
nen Voorzitter, waarvan aan het publiek door middel dermissie. 
Gouvernements Oouran t · kennis wordt gegeven. 

7. De Commissie is verpligt eene lijst te houden van Lijst te worden ge
dag en datum der verzoeken, die bij hen zijn ingekomen, houden van ingeko
en zooveel mogelijk de orde in de lijst te volgen, dat die men verzoeken, enz. 
het eerst aanzoek heeft gedaan, ook het eerst geholpen 
wordt. 

1) Zie Wet No. 4, 1870; Wet No. 4, 1875, Instructie voor de Land
commissie. 

~) Zie Wet No. 6, 1885, art. 7. 
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Vroegere scbikkin- 8. De Commissie is verpligt te onderzoeken of er ook 
gen te respecteeren. vroegere schikkingen bestaan en zal zich daaraan moeten 

houden. 1) 
Zakendienendevoor 9. In kwestiezaken, waarin eene uitspraak van eenig Hof 
e.en Hof kunnen is zal de Commissie alleen de zaak naauwkeurig onderzoe-
ooor de Landcom- ' t 'tb 1 
missie worden on- ken en nasporen, en rappor Ul rengen en vers ag doen 
derzocht en rapport aan het Hoog Geregtshof, hetwelk dan uiteindelijk beslis
gedaan aan 't H: G. sen zal ingevolge art. 143 der Grondwet. 2) 
Commissiemoetver- 10. De Commissie is verpligt alle verklaringen door 
klaringen afnemen. partijen aangeboden, of die door hen verlangd worden, dat 

ingewonnen zullen worden, te hooren en op te schrijven en 
Aanscbrijven van op verzoek van een der partijen te doen bezweren. Getui
getuigen. gen zullen worden aangeschreven door de Commissie. Bij 

niet verschijning van eenige getuige geeft de Commissie 
hiervan kennis aan den Landdrost van het district, die dan 
verpligt is zoodanige onwillige getuige te doen dagvaarden. 

I~ijnen te worden 11. Indien het vereischt wordt, zal de Commissie de 
afgereden. lijnen van eene plaats afgaan, volgens Inspecteurs-instruc-
Gang der paarden. tie, en zorg dragen dat de gang der paarden, zoo die ge-

bruikt worden, zal zijn van drie honderd Rhijnlandsche 
voeten in eene minuut. 

Termijn van dienst. 12. De leden van de Commissie worden benoemd voor 

Delooning aan de 
commissieleden. 

den tijd van twee jaren. 
13. Elk der leden van de Commissie zal genieten 

Rds. 4 per dag gedurende den oponthoud zijner bezigheden; 
en Rds. 1,2,4 reishosten per uur te paard afstands, die hij 
moet afieggen om ter bestemder plaatse te komen. 3) 

Onkosten betaald 14. De onkosten der Commissie worden door de ver-
verliezende partij. liezende partij gedragen. 4) 

Gou vernementskantoor, 
Potchefstroom, 18 Maart 1860. 

B. C. E. PROES, 
Fung. Gouv. Secretaris. 

AANLEG V AN MIDDELBURG EN DISTRICTSLIJN. 

VOLKSRAADSBESLUIT, LIJDENBURG, 29 MAART. 

Naam van 't dorp. ART. 29. Naam van het nieuw aan te leggen dorp aan 
Olifantsrivier zal zijn Middelburg. 

1) Zie Dakenwst, 1866, arts. 10, 13. 
2) Zie Wet No. 6, 1885, art. 7. 
3) Zie Wet No. 2, 1875, art. 20. 
4) Zie Wet No. 2, 1875, art. 21. 
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De scheidingslijn voor het Regtsgebied tusschen het dorp Scheidingslijn tus
IX denburg en het dorp Middelburg is bepaald als als volgt: scher:. Middelburg 

J d 01·..: t · · h t t d . en L1Jdenburg. Onder aan e 11an snv1er waar e wa er er spru1t 
van Korenkoppie in de Olifantsrivier loopt en dan met Koren
koppiesspruit op tot deszelfs oorsprong, en dan van daar 
met eene regte lijn tot op de plaats van wijlen Jacobus 
Hamman op de Magneetsberg, en van daar weer met eene 
regte lijn tot aan de Steelpoorts rivier naar de Steekspruit 
bij Jacob de Clerq, de oude zijn plaats Lagersdrift in die 
rivier loopt, en van daar met het midden der stroom van 
de SteelpoQrts Rivier op tot waar de algemeene wagenweg 
na Vaalrivier op de plaats van Lodewijk Botma de oude 
door de Spruit gaat, en· dan met die algemeene wagenweg 
tot aan de V aalri vier, en dan de V aalri vier af tot aan de 
groote kop bij de bovenste wagenweg die van Potchef
stroom door de Vaalrivier gaat, zijnde ook de baken der 
grenslijn van Lijdenburgs grondgebied en dan ~ltijd met 
die grenslijn af tot de Rhenosterpoorts Rivier, en die af, 
en verder tot de Olifants Rivier, en die af tot bij de eerst
gemelde spruit van Korenkoppie. 

BIJLAGE 

TOT DE BESLUITEN V AN DEN HOOG-ED. ACHTB. VOLKSRAAD, 
GENOMEN TE PRETORIA V AN DEN 3D EN TOT 1 0DEN 
APRIL 1860. 

Overeenkomst tusschen het Gouvernement van de Zuid
Afrikaansche Republiek en de Republiek Lijdenburg, tot 
vaststelling der vereeniging van beide Staten, aangevangen 
26 Februarij, en geeindigd te Rustenburg, 23 November 
1859. 

ART. 1. Betreffende de kwestie der limietscheiding, is Scheidingslijn tus
besloten dat de scheidingslijn der Z. A. Republiek en der schen Lijdenbur~ en 
Republiek Lijdenburg zal zijn de Olifantsrivier, op tot waar de z. A. Repubhek. 

de Rhenosterpoortsrivier inloopt, en de Rhenosterrivier op 
tot derzelver oorsprong, en van daar met eene regte lijn 
tot naar den kop aan Vaalrivier, waar de bovenste wagen-
weg van Potchefstroom doorgaat naar Buffelrivier. 

De v66r datum dezes (28 Februarij 1859) ter weers- Aangeteekende 
zijden van die lijn reeds genomen en aangeteekende plaatsen, p}aatsen blijven 

zullen het eigendom der eigenaren blijven, en dat wel vol- ~~~~~~~:rs.der aan
gens den datum van derzelver aanteekening; verder gaat 
de lijn van dien kop aan Vaalrivier langs de spruit van 
Vaalrivier (Kapokrivier) op tot waar de groote algemeene 
wagendrift van den weg van Lijdenburg naar Natal door 
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die rivier gaat; en van daar met een regte lijn naar den 
ronden kop we1ke tusschen de spruiten van de Pongo1o. 
rivier ligt aan de lijn van Utrecht, benoemd in de bes1uiten 
genomen te Utrecht in dato 13 Augustus 1859. Deze lijn 
is benoemd en vastgesteld op 20 September 1859, te Pre-

Scheidingslijn ver- toria. N a de vaststelling dezer vereeniging door den! ver
a.t;derd in districts- eenigden V olksraad, zal de bovengemelde lij n districtlijn 
hJn. warden. 
Bepalingbetreffende 2. Betreffende de kwestien in het district Utrecht, zie 
kwestien in 't dis- men de beslissing daarvan in de besluiten tot vereeniging 
trict Utrecht. van Februarij en Maart 1859, alsmede de vereenigde Uitv. 

Raadsbesluiten, in dato Utrecht, .Julij en Augustus 1859, 
alles goedgekeurd door de V olksraad van beide zij den, 
volgens hunne besluiten, in dato Pretoria, September, en 
Lijdenburg, October, 1859. 

Vonnis der commis- 3. Aangaande de zaak in kwestie wegens het bes1uit en 
sie Volksraadsleden vonnis der commissie Volksraadsleden van Lijdenburg in 
Lijdenburg als nietN b 18r:4 '1d k d · d V lk d voorgevalien te _ ovem er o , verme en voor omen e 1n e o sraa s-
den beschouwd~or besluiten te Pienaarsrivier, in dato September 1855, is be-

sloten dat de geheele zaak als niet voorgevallen te zijn wordt 
beschouwd, met dien verstande dat al de daarin betrokken 
personen in hun volle eer en karakter hersteld en daarin 
gehandhaafd warden, en dat niemand omtrent die zaak in 
kwestie aan eenig ander, wie ook, verwijtingen, beleedigin.
gen of vervolgingen, van welken aard ook, zal mogen aan
doen, op boete naar den aard der zaak. 1) 

Lijdenburg behoudt 4. Wordt bes1oten dat Lijdenburg, zoo ver zijn tegen· 
zijn eigen bestuur woordig grondgebied strekt, zijn eigen vrij plaatselijk bestuur 
en wetten 1 b h d d h 1 · d d · en wetten za e ou en; en at oewe vereemg on er 

eene algemeene wet en bestuur ten allen tijde het regt 
blijft behouden, om zoover het plaatselijke wetten aangaat, 
tot regeling der zaken en belangen van de districten in dat 

Regt een districts- grondgebied en deszelfs inwoner~S een Districtsraad te hebben, 
raad te hebben. die de tot dat einde benoodigde wetten en regulatien za1 
Goedkeuring van maken en uitvaardigen; al zulke wetten zullen echter tcr 
Volksraad .vereischt goedkeuring van den Uitv. Raad en Volksraad gelaten wor-
voor beslmten van d I' I' d t ·· 1 bl" d D' t · t tt k d 11 den districtsraad. en, voor a ZlJ as IJVen e IS ne swe en er en zu en 

warden. 
Staatspresident kan Indien de Staatspresident Lijdenburgs grondgebied komt 
zoodan.i.ge districts- bezoeken zal hij het regt en de kracht hebben dien District.s-
raad biJeenroepen. ' . 

raad tot het houden van vergadermgen op te roepen en 
hun aldan verslag van hunne gedane verrigtingen te laten 
doen. 

In algemeene .. lands· In de algemeene lands zaken zullen Lijdenburgs districten 
zaken staat L1Jden- en inwoners echter onder de algemeene landswet staan en 
burg onder landswet . · 1 even als alle 1nwoners 1n alle regten deelen en den age-

meene staat moeten dienen en in standhouden volgens de 
algemeene landswetten. 

1) Zie aanteekening onder de jaren 1856-7, bl. 32. 
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Verder kan de President dit verkiezende gedurende zijn Pre~ident tegen
verblijf in Lijdenburgs grondgebied dien district~Sraad oproe- woord!g zijnde is 

d . · · t d" t · · d Voorz1tter van den pen om ver er In ZIJne egenwoor 1g en me ZlJne me e- districtsraad. 
werking alle plaatselijke belangen van die districten te re-
gelen, alsdan zal in dien distriktsraad de President als Voor-
zitter van dien raad plaats kunnen nemen. 

Verder zal v66r de zitting van den vereenigden V olks- Register van inlich
raad een register met deszelfs inlichtingen van beide zij den tingen. als. leiddraad 

· Id d d d · voor dlli>trwtsraad. ingedwnd en vastgeste wor en oor en eersten vereemg-
den V olksraad, inhoudende en vaststellende wat verstaan 
en begrepen onder de woorden plaatselijk bestuur en wetten, 
opdat de districtsraad volgens dat register wete welke zaken 
door hun behandeld mogen worden. 

5. W ordt besloten dat alle wetten en besluiten van af Reeds bestaande en 
1 Augustus 1845 tot den datum der vaststelling van deze verkregen regtQn op 

· · d 'a V lk d h d b grond gewaarborgd. vereemgmg oor en o sraa en et ver er estu ur van 
het toenmalige en tegenwoordig nog bestaande bestuur van 
Ohrigstad en Lijdenburg, betreffende het uitgeven, koopen 
en verkoopen van gronden en alles wat daarop betrekking 
heeft, in deszelfs volle kracht en waarde zullen blijven en 
daarin geen verandering gemaakt zal mogen worden ten 
nadeele der tegenwoordige ingezetenen of regthebbenden; 
dat echter wegens het uitgeven van de gronden en alles 
wat daarop betrekking heeft behoorende aan Lijdenburgs 
Staat van af vaststelling dezes ten behoeve van later inko-
mende inwoners zoodanige veranderingen en verbeteringen 
kunnen en mogen gemaakt worden, als tij d en omstandig-
heden noodig zullen maken, echter zullen zulke veranderin-
gen of verbeteringen niet gedaan en vastgesteld mogen 
worden zonder de medewerking en goedkeuring van den 
bestaanden distriktsraad vermeld in art. 4, en verder met 
goedkeuring der ingezeten van Lijdenburgs tegenwoordig 
grondgebied volgens het regt van goed of afkeuring het-
welk zij volgens de algemeene wetten hebben. 

6. Wordt besloten dat de openliggende gronden van Lij- Openzetten van 
denburg voortdurend stuksgewijze ter algemeene bewoning openliggende 
zullen opengezet worden, dat zulks op voordragt van de in gronden. 
art. 4 benoemde districtsraad of den vereenigden Uitv. Raad 
gedaan zal worden, in elk geval echter bij besluit van den 
Uitv. Raad; en besluit de districtsraad het regt om des- Aanteekeningen te 
zelfs inlichtingen of aanmerkingen daaromtrent in te zen- worden ged~an bij 
den; indien er reeds plaatsen zijn in zulk eene streek LdendpdlaatstehJken 

d . . d f an ros . gron s voor 1ngezetenen van L1jdenburg aangeteeken o 
waarover door het Gouvernement reeds beschikt is, zal 
zulks staande blij ven en zullen zulke streken grond alsdan 
openstaan voor aanteekening van plaatsen voor alle per-
sonen in en buiten Lijdenburgsgrond woonachtig, voor lands-
regten welke zij nog hebben voor plaatsen te nemen. Deze 
aanteekeningen geschieden ten kantore van den Landdrost 
van het district waar die grond onder behoort.-En zal als-



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

136 [1860 

dan bij de openzetting bepaald worden, binnen welken tijd 
zulke plaatsen bewoond moeten wordm!, of de eigenaren in 
Lijdenburgs g:rondgebied woonachtig zijn. En daar niet aan 
voldaan wordende zonder buitengewoon gegeven uitstel door 
den Uitvoerenden Raad, zullen zulke plaatsen weder voor 
volgende verzoekers op dezelfde voorwaarden toegekend 
warden en op deze wijze voortdurend gedeelten grond ter 
aanteekening en bewoning voor het algemeen der geheele 
Republiek opengezet warden. 

Uitv. Raad kan een Indien de Uitv. Raad zulks nuttig oordeelt kunnen zij 
of twee plaatsen eene of meer plaatsen uithouden ten behoeve van het district 
uithouden. d b h waar die grond on er e oort en waarvoor zulks ook ver-

eischt wordt. 
Lijdenburg kieat 9 7. Is vastgesteld, dat het district Lijdenburg geregtigd 
Ieden v. Volksraad, is om 9 leden voor den Volksraad te kiezen van welke 9 
waarvan 6 zitten. led en, volgens wet, 6 de V olksraadsvergad~ringen zullen 

bijwonen. 
Godsdienst en be- 8. W ordt besloten, dat de N ed. Duitsche Hervormde 
stuur der Lijden:. Gereformeerde Gemeente thans in Lijdenburgs grondgebied 
burgsche Kerk bhJft 
vrij. bestaande, of later nog tot stand gebragt wordende, alle te 

zamen, zoowel als elk afzonderlijk in de zaken van Gods
dienst en deszelfs Kerkelijk bestuur vrij zullen blijven, en 
nimmer door de andere gemeenten buiten Lijdenburgs grond
gebied bestaande, gedwongen zullen mogen warden om hun 
kerkelijk bestuur over~enkomstig het hunne te moeten in
rigten. 

De gemeenten in Lij- Echter zullen gezegde gemeenten in Lijdenburg grond
d.enburg gedragen gebicd verpligt zijn zich te bliJ'ven gedragen overeenkomstig 
ziCh volgens plaatse- . . . 
lijke Grondwet. de bepalmgen vervat 1n afdeehng 15 en 16 der Grondwet, 

in dato Lijdenburg, 26 September 1853. 
\Vaarvan origineel en afschrift hier bijgevoegd is. 

Algemeene lands- 9. \Vordt besloten dat de behoorlijke betaling der in 
schulden gezamen- vroeger tijd door de gezamelijke Volksraad gemaakte alge
~~:ldt.e worden be- meene landsschulden gezamenlijk zullen betaald warden, 

naar evenredigheid. Wat Lijdenburg's schuld aangaat, vol
gens de daarover genomen besluiten door den Volksraad der 
Republiek Lijdenburg. Deze schulden warden door het dan 

Lijdenhur~,; betaalt vereenigde Gouvernement gewaarborgd om door Lijdenburg 
zijn eigen schuld. betaald te warden. Elke Staat of district zal zijn eigen 
Iedere st~at of dis- schuld moeten voldoen; maar geen gronden of gelden van 
trict moet zijn eigen de eene Staat of district zullen mogen genomen word en om 
schulden dragen. de schulden van de andere Staten of districten daarmede 

te betalen. 
In oorlogstijd moet 10. W ordt besloten dat elk ingezetene van den geheelen 
ieder ingezetene bij- Staat verpligt is om in tijd van oorlog den Staat in zulken 
stand verleenen. oorlog te dienen. 

Is bepaald dat indien enkele ingezetenen zonder wett!ge 
oorzaken moed willig eenen oorlog met de blanke bevolkmg 
van de naburige Staten verwekken, of door het plegen van 
onwettigheden in hun gebied, of aan hunne onderdanen, de 
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Gouvernementen van zulk een naburigen Staat of Staten Uitzondering hierop 
ettige redenen geven om onze Republiek met eenen oorlog w~a~ en.kele moed-w . · d . w1lhge mgezetenen 

te bedre1gen of dezelve aan te vallen, at dan 1n zulke ge- oorlog met naburige 
vallen de inwoners van den vereenigden Staat niet gedwon- staten verwekken. 
gen of genoodzaakt zullen worden om aan zulk eenen oorlog 
deel te nemen. 

De inwoners die zulk eenen oorlog verwekken of trach- Strafbepaling. 
ten te verwekken, of daartoe aanleiding geven, zullen volgens 
de wetten gestraft moeten warden. 

Maar in alle andere gevallen wanneer de gezegde na
burige Gouvernementen zulk een oorlog beginnen met het 
doel of oogmerk om onze Republiek te verdrukken of in te 
nemen, of dat ons Gouvernement om de verdrukking van 
deze Republiek of deszelfs ingezetenen verpligt wordt om 
eenen oorlog tegen de gezegde Staten te maken, dan zullen 
alle ingezetenen van de geheele Republiek verpligt zijn deel 
te nemen aan zulk een oorlog, overeenkomstig de lands
wetten. 

11. Wordt besloten om wat aangaat hetgeen door de IederGouvernement 
Gouvernementen van beide Staten van af 12 Maart 1856 blij.~t alleen aanspra-

. . . ' kehJk voor hetgeen 
tot op den dag der vaststelhng dezer vereen1gmg zoo wel het gedaan heeft se-
binnen als buiten 's lands, elk Gouvernement of partij voor dert 12 Maart 1856. 
hetgeen door hun verrigt is, zelve verantwoordelijk zal 
blijven. 

12. Wordt besloten dat al de landspapieren van Lijden- Landspapieren van 
burgs kantoor aldaar zij nde niet van daar weggenomen Lijdenburgs kantoor 

d ' ' niet verplaatsen. mogen wor en. 
Echter zullen ten alien tijde eopijen opgegeven moeten Copijeri kunnen ech

worden op aanvraag van het Gouvernement tegen betaling ter genomen worden 
volgens wet. 

13. Wordt besloten dat de schulden ten laste van Lij- Schulden van Lij· 
denburg volgens art. 9 ten kantore der districten van het denburg ~en ~an tore 

d b. d L"d b b ld k van de d1stncten gron ge 1e van IJ en urg etaa unnen of moeten van Lijdenburg te 
warden, en dat verder alle schulden, die volgens wet door worden betaald. 
die lands- of Landdrostkantoren gemaakt warden, ook door 
die landskassen of Landdrosten aldaar uitbetaald moeten 
warden, maar de gelden volgens regt aan de algemeene Gelden der alge
landskas toekomende voor het onderhoud van den geheelen meen~ landskas aan 
1 . Regermg des lands 

a gemeenen staat moeten voortdurend overeenkomst1g regtte worden betaald. 
en wet aan het Gouvernement of de algemeene landskas 
afgegeven warden. 

14. Wordt besloten, dat bij het tot stand komen der Pretoria de zetel van 
vereeniging, de zetel des Gouvernements te Pretoria geves- 't Gouvernement. 
tigd moet zij n. 

15. Wordt be111loten dat Lijdenburg het volle regt heeft om Lijdenburg kiest. 2 
twee leden voor den Uitvoerenden Raad te kiezen, waarvan leden voor den Ultv. 

h l. t l .. d d d d . Raad. een van un verp 1g za ZIJn voort uren e verga enng 
bij te wonen. 
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Oprigten van 16. Wordt besloten, dat zonder verzuim eene vaste 
brievenpost. brievenpost moet opgerigt worden. 

In dienst zijnde 17. W ordt besloten dat de Commandant-Generaal vol-
Comdt.-Generaal gens vroegere aanstelling voor Lijdenburgs grondgebied zal 
van Lijdenburg in bliJ"ven, en dat hij den ambtseed, overeenkomstig de Grond
dienst te blijven. 

wet moet afieggen ; en dat verder door den vereenigden 
Voor 't vervolg ~en Uitvoerenden Raad, na de vastsrelling der vereeniging po
Comdt.-Gen. vo?rde gingen zullen aangewend worden om met algemeene goed
gteheeledRepubkhek keuring van het publiek slechts een Commandant-Generaal e wor en ge ozen. . 

voor de geheele Repubhek te behouden. 

De Landdrost der 1 
zetelplaats te wor
den benoernd door 
den Uitv. Raad. 

Inbreuk op deze 
vereeniging te 
worden gestraft. 

18. De Landdrost van de plaats waar de zetel des Gou
vernements is, zal worden benoemd op voordragt van den 
Uitvoerenden Raad door den V olksraad. Om daartoe be
noembaar te wezen zal het geen vereischte zijn reeds eeni-
gen tijd burger van dezen Staat te zijn geweest. De vast
stelling van dit artikel wordt overgelaten aan het oordeel 
van den vereenigden V olksraad. 

19. Wordt besloten, dat indien eene vereeniging tot 
stand gebragt wordt, van wederzijde de verpligting bestaat 
om alle voorwaarden van deze vereeniging volkomen en 
getrouw na te komen. En indien door het Gouvernement 
of door aandrang der ingezetenen van een der beide tegen
woordig bestaande Republieken inbreuken op een of meer 
artikelen gemaakt. en dezel ve daardoor verbroken worden, 
dan zal daardoor deze vereeniging niet verbroken of ont
bonden worden, maar zullen zij die daarop inbreuk hebben 
gemaakt volgens wet gestraft worden ; de artikelen waarop 
inbreuk is gemaakt of die geschonden zijn blijven evenwel 
hun volle kracht behouden. 

Vonnis in zake J. A. 20. Wordt besloten, aangaande de zaak van den heer 
Smellenkamp opge- J. A. Smellenkamp, die gevonnisd is door den Volksraad op 
heven. den 17den Junij 1854 tot betaling van Rds. 500 boete, we-

gens beleedigende uitdrukkingen jegens den WelEerw. D. 
van der Hoff en kerkeraad gebezigd, dat, in aanmerking 
nemende, dat genoemd vonnis een der oorzaken is geworden 
dat er eene verwijdering in deze maatschappij is ontstaan, 
dat den genoemden heer J. A. Smellenkamp de Rds. 500 
teruggegeven zullen worden, en dat hij van af den dag van 
heden (23 November 1859) ontheven wordt van het vonnis 
van den Landdrost van Potchefstroom, in dato 11 J ulij 1854, 
waarbij hij is verbannen uit deze Re:publiek, en dat niemand, 
wie hij ook zijn moge, van heden af (23 November 1859) 
een dezer zaken in geschil of in proces mag brengen, De 
boete van Rds. 500 zal door beide Staten gemaatschappelijk 
worden betaald, volgens art. 9 dezer overeenkomst. 

Het lid H. Buhrmann heeft zich bij de behandeling 
van dit artikel van de stemming onthouden, op grond dat 
hij agent in de zaak van den beer J. A. Smellenkamp is. 
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21. W ordt besloten dat de Grondwet der Z. A. Republiek Grondwet der z. A. 
wordt aangenomen, voor zooverre die niet strijdig is met een Republiek aange
der bovenstaande en volgende voorwaarden van vereeniging. nomen. 

22. Wordt besloten, dat alle verbeteringen die in de Noodige verbeterin
Grondwet of in andere wetten nog gemaakt kunnen warden gen in de Grondwet 

. . ' te worden gemaakt. daarm zonder verzmm gebragt zullen warden. 
23. Wordt besloten, dat als algemeene Staatsvlag de Vlag der z. A. Rep. 

bestaande v lag der Z. ·A. Republiek wordt aangenomen; blijft de Staatsvlag. 

maar dat het district Lijdenburg eene districtsvlag, welke ~~jde~bu~g behoudt 
ook niet strijdig met de Staatsvlag is, blijft behouden, en ZIJn distnct~vlag. 
dat aan elk district van den geheele Staat, indien verkie- Ieder district mag 
zende, eene districtsvlag zal worden toegestaan, overeen- eigen vlag hebben. 

komstig de vereischten der Staatsvlag. 
24. Wordt besloten, dat het Gouvernement der Z. A. Deze vereeniging 

Republiek en der Republiek Lijdenburg zorg zal dragen dat aan 't publiek te 
d . . d' l''k h t bl' k b worden bekend ge-eze vereemg1ng zoo spoe 1g moge IJ aan e pu 1e e- maakt en den Volks-
kend gemaakt en aan den vereenigden V olksraad ter be- raad voorgelegd. 
krachtiging zal voorgelegd worden, bij welke bekrachtiging 
de vereeniging der Staten geheel tot stand gebragt is. 

2.5. Wordt besloten en vastgesteld, dat, daar deze ver- Storing der g?ede 
eeniging tusschen de Z. A. Republiek en Lijdenburg met verstandhoudmg en 

l ·· l''kh d d 1 kk' d b t · vrede te worden ve e moeiJ e IJ e en we er ge u 1g tot stan ge rag Is, gestraft. 
dat niet toegelaten of gedoogd zal warden dat door iemand, 
wie het ook zij, de nu bestaande vrede gestoord zal warden, 
en dat om zulks te voorkomen bepaald worde dat niemand 
het regt zal hebben om de voor deze bestaan hebbende 
kwesties en al wat daarop betrekking heeft op te halen, en 
wie op deze wijze de vrede tracht te verstoren gestraft zal 
worden met eene geldboete van Rds. 25 tot 500, of verder 
naar den aard der zaak· 

26. Besloten, om den vereenigden Volksraad op te roepen Dag van bepaling 
en deszelfs vergadering plaats zal hebben te Pretoria op voor 't ho~den van 
d t M d . . ' den vereemgden 
e~ eer.~ en aan ag 1n Apnl 1860, en zullen de leden van Volksraad. 

bmde ZIJden 's morgens ten 10 ure aan het Landdrostkan-
toor moeten tegen woordig zij n. 

Aldus gedaan overeenkomstig Volksraadsbesluiten van 
beide. zijden, en de notulen onzer vergadering alhier. 

Landdrostkantoor, Rustenburg, 24 November 1859. 

M. W. PRETORIUS, 
President. 

W. C. J. VAN RENSEBURG, 
J. H. GROBLER, 
H. T. BUHRMANN, G. s. 
P. J. COETSER, 
C. VILJOEN, 
A. F. SCHUBART, 

Gouvts. Secretaris. 
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Goedgekeurd en geteekend op heden, den 4den April 
1860, te Preteria, door den vereenigden Volksraad van de 
Z. A. Republiek en van Lijdenburg. 

D. BOTHA, Voorzitter, 
F. G. WOLMARANS, 
J. H. R. LEMMER, 
J. P. MARE, 
J. H. VENTER, 
J. H. W. PRETORIUS, 
J. H. DUVENAGE, 
D. S. D. DU PLESSIS, 
L. M. BRONKHORST, 
T. F. J. STEYN, 
J. H. GROBLER, 
G. SMIT, 
C. GROBLER, 
P. J. NAN STADEN, 
J. J. P. PRINSLOO. 

J. N. GROBLER, Voorzitter, 
P. J. D. STEENKAMP, 
J. J. MALAN, 
J. VAN DIJK, 
S. P. BOTHA, 
W. STEENKAMP, 
J. H. JACOBS, 
J. H. BREITENBACH, 
F. R. JANSEN VAN REN

SENBURG, 
J. M. DE BEER, 
A. B. JOUBERT, 
G. C. SCHOEMAN. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 9 APRIL 1860. 

Wijziging van art. 8~ ART. 42. Met eenparige stemmen besloten, dat daar, 
der Grondwet. door de bekrachtiging van de vereeniging met Lijdenburgs 

grondgebied, art. 85 der Grondwet wijziging behoeft, de 
woorden in dat artikel vervat, "twee stemgeregtigde bur
gers," voortaan zijn zal "van twee tot vier stemgeregtigde 
burgers." 

PROOLAMATIE. 
NADEMAAL bij proclamatie van ZHEd. M. W. Pre

torius, President, gegeven te Potchefstroom op 6 November 
1859, de lijnen van het district Wakkerstroom zijn bepaald; 
en nademaal er thans blijkt verschil te bestaan over de 
woorden in genoemde proclamatie, "de lijn van den Oranje 
Vrij staat." 

Grenslijn tusschen Zoo proclameer en maak ik bij dezen bekend, dat de 
den Oranje Vrijst~at wettige grenslijn tusschen de Z. A. Republiek en den Oranje 
~~r:ia!d.Repubhek Vrijstaat, op 17 Junij 1854 is vastgesteld te Rustenburg 

door den REd. Achtb. Volksraad van dezen Staat en de 
afgevaardigden van den Oranje Vrijstaat, te weten: 

"Van Vaalrivier op tot waar Kliprivier inloopt-en 
Kliprivier op tot naar de oorsprong; wel te ver~ 
staan, de Kliprivier die door de Zeekoevallel 
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loopt." En dat alle gronden gelegen binnen die 
lijn behooren tot het grondgebied van deze Repu
bliek, zullende alle inwoners binnen die lijn 
a:~tnspraak hebben op v0lkomen bescherming van 
persoon en goederen, terwijl alle diegene die 
inbreuk op genoemde grenslijn zullen maken, 
zullen worden beschouwt als handelende tegen 
de onafhankelijkheid van de Zuid-Afrikaansche 
Republiek. 

Gegeven onder mijne hand te Potchefstroom, op heden, 
den 25sten April 1860. 

J. H. GROBLER, 
Fung. President. 

Op last, 

J. H. M. STRUBEN, 
Gouvts. Secretaris. 

GOUVERNEMENTS BEKENDMAKING. 

Wordt bij dezen aan het publiek bekend gemaakt, dat Zetel van 't Gouver
volgens art. 17 onzer Grondwet en nader besluit (zie art. nemenpt vteq~laatstl 

' naar re or1a, vo -
45) door den Hoog-Ed. Achtbaren V olksraad genomen op gens art .. 17 der 
den 9den April ll. te Pretoria. Grondwet. 

De Zetel van het Gouvernement van 1 Mei 1860 te 
Pretoria zal gevestigd zijn, en dus alle geschriften als ander
zints aan den Hoog-Ed. Fung. President en Uitvoerenden 
Raad gerigt, van den 1sten Mei aanstaande te Pretoria 
moeten bezorgd worden. 

Op last, 

J. H. M. STRUBEN, 

Gou vernemen tskantoor, 
Potchefstroom, 26 April 1860. 

Gou vts. Secretaris. 

AANLEG V AN PRETORIA. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 27 SEPTEMBER 1860. 

ART. 144. Wordt besloten (betreffende aanleg van Pre- Besluit aangaande 
toria) : aanleg van Pretoria 

en transport van 
1 t D Z d gronden te worden 

s e. at HE . M. W. Pretorius transport zal ver- gegeven door en aan 
leenen aan het Gouvernement der Z. A. Republiek der M. w. Pretorius. 
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plaats Nooitgedacht, de halve plaats Daspoort en de halve 
plaats Elandspoort. 

2de. Dat het Gouvernement der Z. A. Republiek trans
port zal verleenen van de lap grond makende een deel van 
het dorp Pretoria, gelegen ten noorden van de Kerkstraat 
ten oosten begrensd door Du Toitsstraat, ten westen doo; 
de Potgieterstraat tot aan de steenoven-sloot, en met die af 
tot aan Aapiesrivier, en ten noorden door de Aapiesrivier 
met uitzondering van de gronden van de Wel-Ed. hee; 
J. J. P. Prinsloo, en de overige uitgehouden of verpachte 
gronden binnen die lijn gelegen, alsmede der erven Nos. 
348, 349, 3.50, 351, 378, 379, 380 en 381, en zulks aan 
den Hoog-Ed. heer M. W. Pretorius. 

3de. Dat de Hoog-Ed. heer M. W. Pretorius geene be
lasting zal betalen voor eenig erf aleer zulks verkocht of 
bebouwd is. 

4de. Dat alle vroegere gesloten verkoopen of giften van 
erven blijft bestaan als wettig. 

5de. De Hoog-Ed. heer M. W. Pretorius transporteert 
in volle eigendom aan het Gouvernement het blok erven 
gelegen aan de hoek van de Kerk- en Potgieterstraat. 

6de. Dat met dit besluit alle transacties of zaken tus
schen den Hoog-Ed. heer Pretorius en het Gouvernement 
finitief zijn afgedaan. 

VOLKSRAADSBESLUIT 28 SEPTEMBER 1858, ART. 149. 

Wordt voorgesteld door den Ed. Uitv. Raad een voorstel 
van wet betrekking hebbende welke personen geregtigd zijn 
twee plaatsen van het Gouvernement te kunnen aanvragen. 

W ordt besloten, "dat alle Emigranten in dezen Staat in
gekomen tot en met het einde van het jaar 1852 geregtigd 
zullen zijn voor twee plaatsen van het Gouvernement te 
ontvangen, en wel eene zaai- en eene veeplaats." 

No. 23. October. 1860. 

PROOLAMATIE. 
N ADEMAAL het noodzakelijk is gevonden om voor h~t 

vervolg eenen vasteren en beteren maatregel tot het wett1g 
aanteekenen van plaatsen in deze Republiek gelegen, daar 
te stellen, zoo is hierbij besloten en vastgesteld :-

Dat, indien iemand voor een ander persoon bij een 
daartoe bevoegd ambtenaar verschijnt om eene plaatl! voor 
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zulk een ander persoon, op een landsregt of anderzints ver-
zoekt en wil la ten aanteekenen, dat zulk een persoon dan Agenten. moeten 
verpligt zijn zal om aan die bevoegde ambtenaar eene schrif- procuratie toonen. 

telijke order, brief of procuratie te vertoonen, die hem als 
agent van de persoon magtigt. 

En zal die bevoegde ambtenaar bij de aanteekening van Procuratie te wor
zulk eene plaats daaronder moeten beschrijven op wiens ver- den gebo~kt bij de 

d. 1 t 1 t' d t k d . d d t aanteekenmg. zoek · 1e p aa s a s gemag 1g e aange ee en 1s en e a urn 
der order of procuratie daarbij moeten vermelden. 

Indien iemand voor een and er eene reeds aangeteekende Dezelfde bepalingen 

Plaats bedankt en op het Landsboek wil laten afschrijven gelden in geval van 
. . . ' opgeven of bedan-

zal hiJ ook als boven van eene volmagt voorz1en moeten ken eener plaats. 
moeten zijn, en zulks ook door de bevoegde ambtenaar op 
het Landsboek als boven vermeld bijgeschreven moeten 
worden. 

Dit wetsartikel is met algemeene stemmen door den Goedkeuring des 
Hoog Ed. Achtbaren Volksraad goedgekeurd in deszelfs zitting Volksraads verleend 

in dato Pretoria, 18 September 1860, art. 81 hunner HEd. 
notulen, met last om deze wet in de Gouvernements courant 
bekend te maken. 

Aldus gedaan op het Gouvernementskantoor 8 October 
1860. 

Op last van ZHEd. den fung. President, 

J. H. M. STRUBEN, 
Gou v. Secretarie. 

GOUVERNEMENTS BEKENDMAKING. 

No. 20.-1. Gepublicem·d in "Gouvernements Oourant," No. 22, 
van 26 October 1860. 

MAATREGELEN V AN VOORZORG TEGEN BEDROG EN MISLEIDING 

BIJ DE UITBREIDING V AN HET EV ANGELIUM ONDER DE 
HEIDENEN. 

ART. 1. Geen Zendeling onder de Heidenen zal binnen Geen Zendeling toe
het grondgebied van Z. A. Republiek worden toegelaten, gelaten dan ?P aan-
d k d H 'd l b" h G t zoek der He1denen. an op verzoe er m en en ze ven IJ et ou vernemen . 

2. Het Gouvernement zal eerst onderzoeken de wensche- Zendeling moet vol
lijkheid en in zoodanig geval eenen Zendeling beroepen die doen aan art. 21 der 

ld t d · h d d ' Grond wet. vo oe aan e vere1sc ten van art. 21 er Gron wet. 1) 

1) Art. 21 der Grondwet is buiten werking gesteld door V.R.B. 1 
Junij 1870, art. 151. 
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Plaats voor zende- 3. Het Gouvernement behoudt zich het regt voor de 
lingstatie door het plaats aan te wijzen waar een Zendelingstatie mag wo~de 
Gouvernement te · k lt"d h t b l d n worden aangewezen. opgengt en an a IJ , vyannee; e e ang van en Staat 

het vordert, eene Zendehngstatw doen verplaatsen of geheel 
doen vervallen. 

Geen zendelingstatie 4. Niemand zal het regt hebben op eenige grond bin
te worden gevestigd nen deze Republiek eene Zendelingstatie op te rigten zon
~e~~~rn;~rlof der der verlof der Regering verkr.egen te hebben, volgens art. 

38 der V eldcornets Instruct1en en dan nog volgens de 
boven vastgestelde regels. 

Zendelingen moeten 5. Ieder Zendeling zal verpligt zijn zich te gedragen 
zich volgens de volgens de Grondwet en alle bestaande en nog te maken 
'vetten ~edragan. landswetten. 

ritlevering van mis- 6. Ieder Zendeling of Kapitein is verpligt ieder per
dat~igers door. z~n- soon die door eenig ambtenaar der Republiek wordt opge
dehng of kapitem. eischt, terstond uit te leveren. 

Zendelingen verpligt 7. led er Zendeling is verpligt om naauwkeurig toe te 
b.ewegingen tegen 't zien, indien er eenige plannen of ondernemingen tegen den 
(.ouvernement be- St t f .. b d kl l' h t t' kt:nd te maken. aa o ZIJne ewoners, oor eur mgen van unne sa 1en 

of van de stam waaronder zij verblij ven, mogten gemaakt 
worden, hiervan onmiddelijk aan het Gouvernement of den 

Strafbepaling voor naasten ambtenaar kennis te geven, zullende zij bij verzuim 
niet voldoen hiervan als medepligtigen in die plannen of onderneming worden 

beschou wd en behandeld. 

Goedkeuring des Goedgekeurd en aangcnomen door den Hook-Ed. Acht
Volksraadsverleend baren Volksraad in art. 133 hunner notulen, in dato, Pre

toria, 26 September 1860, 1) en zullen deze maatregelen als 
wet worden vastgesteld nadat dezelve drie maanden lang 
in de "Gouvernements Courant" bekend gemaakt zullen 
zijn. 

Op last van Zijn Hoog-Ed. den 
Fungerenden President, 

J. H. M. STRUBEN, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 8 October 1860. 

1) Zie V.R.B. 9 Maart 1866, art. 307, 

Gou vts. Secretaris. 
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1861. 
1 Februarij 1861. 

INSTRUCTIEN VOOR DE INSPECTEURS V AN PLAATSEN 

NAAR DEWELKE ZIJ GEHOUDEN ZULLEN ZIJN ZICH TE 

REGELEN BIJ HET INSPECTEEREN DER PLAATSEN, GELE

GEN IN DE ZUID AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 1) 

ART. 1. Elke plaats is bepaald en toegelegd groot te Groottederplaatsen. 
zijn een uu·r gaans over kruis; doch indien eenige plaats 
niet in het vierkant gelegen zal zijn dan zal aan twee of 
drie kanten zooveel grond worder: bijgenomen tot dat dezelve 
over kruis gerekend een uur gaans uitmaakt. 

2. De plaatsen zullen niet langwerpiger mogen gemaakt Plaatsen niet Iang-
worden dan ! uur gaans in de lengte. werpiger dan i uur. 

3. Eene plaats aan drie kanten zijn volle veld heb- Grond te worden 
bende, zoolang veld omtrent in vierkant verkrijgbaar, en yerdeeld zo;)Q.at 

b "t t · k · 1· t 1eder plaats een van UI enom van wa er voorz1en, zoo unnen, 1nc wn wee fontein bekomt. 
daarin fonteinen een half uur van e1kander ge1egen zijn, de 
grond tusschen beide verdeeld worden. Is het oudste re- Oudste request 
quest dat van de naastliggende plaats, zoo zal die plaats heeft de voorkeur. 
zijn grond als bovengemeld het eerste moeten verkrijgen, de 
verzoeker zulks begeerende. De andere plaats of plag,tsen 
zullen, desver1dezende, de andere uitvallende gronden kun-
nen verkrijgen; doch indien klagten voorvallende, zullen 
dezelve dan dade1~jk verkrijgbaar moeten gesteld worden. 

4. Alle plaatsen door goede buitenwaters voorzien en Open aanliggende 
aan een rivier gelegen zijnde, zullen aan beide kanten van grodnd voor den 

d · 1 t · d" d · · d · · l l ou sten verzoeker zoc amge p aa sen, m 1en aar vnJe gron en Z1Jn, c eze ve verkrijgbaar. 
voor den oudsten verzoeker, indien zulks begeerende, ver-
krijgbaar zijn. 

5. Eene open plaats zal dadelijk voor den eersten ver- Eerste verzoeker ge
zoeker kunnen aan5eteekend en ge!nspecteerd worden ; do eh re,;tigl tot inspectie 
t k t 1 .. k 1 t . . d · l . van open grond. wee verzoe ers ,e ge IJ voor eene p aa s ZIJll e, za 111 
zoodanig geval het lot moeten beslissen, 

6. \Vanneer na een of twee kanten van eene plaats Aangrcnzer.do open 
open grond ligt, zoo zal er moeten gezegd wMden hoeveel grond. 
grond aan den eigenaar van zoodanige kant toekomt, ander-
zins zullen de vier hoekbakens moeten aangewezen worden. 

7. Wanneer het wegens boschachtigheid of anderzins Bakens kunnen 
moeijelijkheden het ondoenlijk moge bevonden worden den onder orustandig
afstand naar den een of anderen kant af te gaan, zoo zullen heden gegist worden 
de bakens naar gissing kunnen aangewezen worden. 

8. Het zal niet noodig wezen het kenmerk in het uit- Uittrekstol behod't 
treksel voor eene plaats opaeaeven het rniddelpunt te doen niet.~letmiddenpunt 

· t k 1':> 
0 

' te ZlJ n 
UI ma en, tot zes honderd treden kan het kenmerk opge- · 
geven geheel of gedeelte1ijk naar goedkeuring der Inspecteurs 

1) Zie de Instructie voor de inspecteurs van plaatsen1 Wet No. 3, 1869, 

10 
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verzet worden; zulks zal echter altijd in den grond der 
plaats moeten vallen. 

PlaalE:en kunnen 9. Ofschoon de distantie tusschen elke plaats hierin
opgemeten warden. tevoren niet bepaald is, zoo kunnen nogthans de plaatsen 

mits de partijen overeenkomen, opgemeten worden met 
dien verstande echter, dat de oudste verzoeker altijd het 
regt behoudt om de plaats, als te voren bepaald, te doen 
kunnen opmeten zoo er geen verdrag bestaat. 

Jeder kan zijn plaats 10. Het zal aan ieder vrij:::taan, wanneer zijne plaats 
latcn vervallen. hem niet gevalt, dadelijk te kunnen laten vervallen. 
Inspecteurs moeten 11. De Inspecteurs zullen wel moeten toezien, zoo veel 
gelijk regt doen. als mogelijk is, aan de partijen gel~jke regt te geven. 
Uitvalgrond mag 12. Wanneer er tusschen plaat:::en eenigen grond moge 
~~sC:e~~:!r~o.;~;d~~~ uitvallen, dan kan dezelve 1) waarvan een rapport aan 

den Uitvoerenden Raad zal moeten worden gemaakt, die 
alsdan een besluit nemen zal; wanneer een of meer buren 
afzien, zoo zal die grond kunnen vervallen aan een of meer 

Kosten der inspectie person en die er aanspraak op maken. De koste der inspectie 
zal 'bedragen naar mate de grootte van den grond. De 
Inspecteurs zullen langs de publieke wegen op de geschikste 

Uitspanningen te plaats uitspanningen bepalen tot de grootte van een duizend 
worden bepaald. morgen, en wanneer er aan zoodanige plaats open grond 

mogt liggen, kan dezel ve wed er aan den anderen kant voor 
den eigenaar aangemeten worden tot de grootte van een 
duizend morgen. 

UHspanningen langs De Inspccteurs zullen aan de groote wegen die van de 
de groote wegen. binnenlanden naar den Drakensberg, alsmede naar de Ma· 

galiesberg loopen, die uitspannigen, indien vereischt, de 
grootte van eene volle plaats geven. 

Een der Inspecteurs. 

EED DER INSPECTEURS. 

Wij ondergeteekenden, zweren in onze betrekking 
van inspecteurs met getrou w heid en opregtheid en 
naar ons beste vermogen en regt en geregtigheid te 
zullen handelen naar de voorschriften onzer instruc· 
tien, zonder aanzien van personen, noch door om· 
kooping, giften of gaven, noch door partijdigheid, 
het gewigt van onze betrekking uit het oog te ver· 
liezen, doch volgens ons geweten en regtvaardigheid 
naar onze instructien te zullen handelen. " Zoo 
waarlijk help mij God Almagtig." 

Aldus gedaan te op dezen 
dag van 

1) Hier ontbreekt iets in de text; waarschijnlijk de woorden "voor 
het Gouvernement geinspecteerd worden." Vergelijk de Inspecteurs In· 
structie 1869. art. 11. · 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 22 MEI 1863. 

ART. 23. In behandeling genomen art. 6 van de Aan- Verandering van art. 
spraak van den Fung. President, inhoudende memorie van 32 der Grondwet. 
S. J. P. Kruger en anderen, of de leden der gemeente van 
Ds. Postma stemgeregtigde burgers zijn. Met algemeene 
stemmen geantwoord van ja. 

REGULATIEN 

VOOR DE MUNICIP ALITEIT OF HET DORPSBESTUUR V AN DE 

STAD POTCHEFSTROOM, 21 JUNIJ 1863. 

[Vervallen door Wet No. 16, 1880, "Tot het oprigten van 
Municipale Corporatien, en ter regeling van de magt er 
van in de Provincie Transvaal, § 1-2." Wet No. 11, 
1883, en Regulatien voor de Gemeente Potchefstroom, 
4 November 1884.] 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

NADEMAAL het ter kennis van den Fung. PresidentDuellen of tweege
is gekomen, dat enkele personen, inwoners dezer Republiek, vechten verboden. 
zich verstout hebben om hunne medeburgers op een duel 
of tweegevecht uit te dagen, waaruit ruoord kan voort-
spruiten. 

Zoo wordt hiermede aan alle inwoners dezer Republiek 
bekend gesteld, dat, bij besluit van den Hoog-Ed. Uitvoe
renden Raad, alle duellen of tweegevechten ten strengste zijn 
verboden; wie het ook zij, die een and er op tweegevecht 
uitdaagt en dit aan hem voor een Hof kan bewezen word en, 
zal beboet worden met niet minder dan Rds. een duizend, Strafbcpaling. 
of gevangenstraf naar gelang van zaken, en een ieder, wie 
hij ook zij, die aan zulk een uitdaging gevolg geeft, zal 
onder dezelfde boete gestraft worden als de uitdager. 1) 

EEN IEDER ZIJ GEW AARSCHUWD. 

Aldus gedaan op het Gouvernementskantoor, Pretoria, 
den 23sten Julij 1863. 

(Get.) W. C. J. VAN RENSEBURG, Fung. President. 

[V oor ware copij.] 

(Get.) J. H. VISAGE, Fung. Gouv. Secretaris. 

1) Goedgekeurd door V.R.B. 19 October 1863, art. 83. 
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LEIDRAAD VOOR EENEN DISTRICTS-PROCUREUR 
IN CRIMINEELE ZAKEN. 

Vastgesteld bij Volksraadsbesl~tit 22 Oct. 1863, a1·t. 105.1) 

[Vervangen door Ordonnantie No. 7, 1864, later No. 5, 1866 
bekend als de "Crimineele Procedure." Zie ook In: 
structien voor den Staatsprocureur en Publieke Aan
klagers in de Z. A. Republiek. Goedgekeurd door Uitv. 
Raadsbesluit dd. 22 Dec. 1869, art. 23, Staat.-;courant 
No. 307, 4 Januarij 1870. 

H 0 UT B 0 SS CH EN. 

Volksraadsbesluit 22 Octobe1· 1863, art. ] 11 aangaande 
de H01.dbosschen. 

[Vervangen door 'Vet No. 8, 1870; en zie Wet No. 15, 1880.] 

REGLEMENT VOOR DE NED. HERV. KERK EN PEN
SIOEN VAN PREDIKANTEN. 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 24 OCTOBER 1863. 

Reglement der Ned. ART. 127. Ingelwmen Reglementen voor de Ned. Her-
Herv. Kerk goed- vormde Kcrk in de Z. A. Repu bliek. 
gekeurd. N a deze Reglementen met derzel ver veranderingen door 

de Algem. Kerkvergadering gemaakt, naauwkeurig nagezien 
en overwogen te hebben, kcurt de V olksraad dezel vo goed 
en worclt bij deze bekrachtigd. 2) 

128. I ngekomen de volgende verzocken van de Algem. 
Kerkvergadering der Ned. Herv. Gomeente :-

1ste. Elk Predikant der Ned. Herv. Gemeente, die on
geschikt wordt voor zijn dienstwerk, zal jaarlijks 
tot pensioen twee-derde van zijn traktement ont
vangen. 

1) Bij V.R.B. 27 September 1864 is de betrekki.ng van Districts-Procureur 
opgcheven, het ambt te worden waargenomen door de Landdrostklerk_en, 
als "klerken van het vrederegt." Zie de Crimineele Procedure 1866. 

2. De Reglementen bier bedoeli zijn blijkbaar de "Kerkelijke Wetten 
en Reglementen voor de Ned. Gereformeerde Gemeenten in de Z. A. 
Repubfiek," in Februarij en December 1857 opgesteld door de Vereenigde 
Kcrkera~dsvergaJeringen. Zie Staatscourant 28 Mei 1858. In 1863, art. 
127. door den Volksraad goedgekeurd zijnde, worden gemelde Kerk~lij~e 
Wet ten en Reglementen onder de wetten van 1863 geplaatst. Z1e Ill 

verband hiermede het Reglement op de Vacaturen 18GG en Jatere Kerk· 
wetten. 
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2de. Indien een Leeraar der Ned. Herv. Gemeente vijf
en-twintig jaren zijn dienstwerk in de Z. A. Repu
bliek heeft waargenomen, waarborgt de Regering 
hem tot zijn jaarlijks pensioen zijn volle traktement. 

3de. De Regering waarborgt aan den Predikant der 
Ned. Herv. Gemeente het pensioen voor hunne 
weduwen of minderjarige weeskinderen eene jaar
lijksche som van een-derde van het Predikant's 
t:::aktemen t. 

Met algomeene stemmen wordt het eerste punt aange
nomon en gewaarborgd, het tweede van de hand gewezen 
en het derde: aan de weduwe of de minderjarige kinderen 
zal hot een-derde van het Predikants traktement toegekend Pensioen aan Pre
worden doch als de weduwe tot een ander huwelijk mogtdikanten en hunne 

' 1 h d d d 1 h t weduwen toegekend. komen over te gaan, verva t et een- er e ge ee te van e 
Predikants traktement weder aan het Gouvernement. 

BEKENDMAKING 
AAN DE 

Nederduitsch Gereforrneerde Gerneenten 
IN DE 

Zttid ~frikmut~cltc Jtcpublieh. 

De genade Gods in Ohristus ~Jd met u ! 

Bij het openbaar maken onzer kerkelijke wetten, in 
naam en op last van vereenigde kerkeraadsvergaderingen, 
gehouden te Pretoria, den 24sten Febrnarij 1857, en te J;>ot
chefstroom, den 22sten December 1857, zij u het volgende 
ter kennis gebragt :- 1) 

le. Deze kerl{elijke wetten zijn geheel en al gevolgd 
naar de kerkelijke wetten der Kaapkolonie, met eenige uit
latingen van voor onzen toestand overtollige bepalingen, en 
met eenige veranderingen, die wij biddend hopen dat ver
beteringen zij n mogen. 

2e. Ofschoon deze kerkwotten reeds van het begin dozes 
jaars zijn in werking getreden, zoo blijven zij echter nog een 
geheel vol jaar na deze bekendmaking ter beoordeeling aan 
de gemeente overgelaten; en wordt mitsdien elk en een 
iegelijk die lidmaat der gemeente is uitgenoodiad ziJ'ne aan-

1 . d ' b mer nngen ie hij op dezelve mogt willen maken, schriftelijk 

1) Zie V.R.B. 24 October 1863, ~rt. 127. 
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met onderteekening van zijn naam, bij miJ In te zenden, 
in den loop van dit jaar, 1858, zullende al zulke aanmer
kingen die op Gods Heilig W oord gegrond zij n, in dank 
ontvangen en bij de eerstkomende vereenigde kerkeraads
vergadering overwogen en beoordeeld worden. 

3e. ·Bij de eerstkomende zitting van den Eclel Achtbaren 
Volksraad dezer Republiek, zullen deze kerkelijke wetten ter 
sanctie of goedkeuring voorgelegd worden; en zoo er na 
clien tijd veranderingen in gemaakt worden, zal zulks op 
nieuw ter goedkeuring aan bovengenoemden Volksraad wor
den toegezonden. 

De Heer der gemeente geve op dezen arbeid zijnen on
misbaren zegen. 

U w dienaar en broeder in Christus, 

D. VAN DER HOFF, Predikant, 

Prreses en Scriba van bovengenoemde vereenigde 
ker keraadsvergaderingen. 

Potchefstroom, gezegd Mooirivier, 
den 28sten Mei 1858. 

KERKELIJKE WETTEN EN REGLEMENTEN VOOR DE NEDER

DUITSCH GEREFORMEERDE GEMEENTEN IN DE 

ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Art. 1. Tot de N ederduitsch Gereformeerde Kerk alhier 
behooren allen die op belijdenis des geloofs tot ledematen 
zij n aangenomen; dezulken die in de N ederduitsch Gere
formeerde Kerk gedoopt zij n en degenen die in and ere 
landen als tot de Gereformeerde Kerk behoorende erkend, 
zich hier te lande ter nederzetten: mits door behoorlijke 
bewijzen van hunnen doop of lidmaatschap buiten 's lands 
hebbende doen blijken. 

2. Deze alien blijven tot de Nederduitsch Gereformeerde 
Kerk behooren, zoolang zij niet vrijwillig en duidelijk ver
klaard hebben zich daarvan af te scheiden, of om wettige 
redenen daarvan afgescheiden z~jn. 

3. Het bestuur der kerk wordt uitgeoefend gemeentelijk 
en door vereenigde kerkeraden. 

4. Al wat doo:- den kerkeraad van eene gemeente niet 
kan uitgemaakt of beslist worden, komt voor de vereenigde 
kerkeraden. 

5. In alle kerkelijke vergaderingen wordt het volgende 
reglement van orde in acht genomen; 
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1. Alle vergaderingen warden met opene deuren ge
houden. 

2. De vergadering zal geopend warden met gebed en 
gesloten met dankzegging. 

3. Men begint precies op een te bepalen uur. 
4. Al de led en zij n verpligt, tenzij door wettige red e

n en verhinderd, de vergadering bij te wonen, en 
niet verschij nende, in geschrifte daarvan kennis te 
geven. 

5. N a het open en geeft de Voorzitter kennis van het
geen zal verhandeld warden. 

6. In het voorbrengen der zaken neemt de Voorzitter 
die orde in acht welke hem de geschiktste voor
komt en brengt over alle zaken het eerst zij n ge
voelen uit. Hij draagt de zaken ter behandeling 
duidelijk voor, geeft daarbij de noodige inlichtingen 
en zal het laatste zijne stem uitbrengen. 

8. Men besluit bij meerderheid van stemmen; doch 
zal op aanklagten of geschillen geen uitspraak wor
den gedaan tenzij ten minste twee-derde der leden 
tegen woordig zij n. 

9. Bij staking van stemmen beslist de Voorzitter. 
10. Ieder lid kan op zijne beurt spreken. 
11. Wanneer twee of meer leden gelijk opstaan, beslist 

de Voorzitter wie het eerst zal worden gehoord. 
12. Het siaat ieder lid vrij om, bij aanteekening en 

zonder opgave van redenen, te doen blijken dat 
hij met eenige uitspraak niet heeft ingestemd, 
evenwel aan zich het regt voorbehoudende om 
onder zijne naamteekening zijne redenen, ook in 
geschrifte, aan de vergadering op te geven. 

13. Eens genomen besluiten mogen niet warden be
twist. Indien men eenige aanmerkingen heeft, 
moet men die in tijds maken, en niet nadat het 
besluit reeds behoorlijk is ter neder gesteld. 

14. In elke vergadering, v66r dat zij uiteengaat, zullen 
alle besluiten en notulen geteekend warden. 

· 15. Bij eene volgende vergadering geeft de Voorzitter 
verslag van hetgeen sedert de laatste bijeenkomst 
is voorgevallen. 

1G. Een ieder zal zich, zoowel bij schriftelijke als mon
delinge voordragt moeten onthouden van alle be
leedigende, hatelijke of onbehoorlijke uitdrukkingen, 
gelijk mede van alles wat geacht kan worden te 
strijden met de achting aan eene kerkelijke verga
dering verschuldigd. 

17. De Scriba is verpligt alles aan te teekenen wat er 
voor'valt en besloten wordt, de notulen uit te brei-
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den, en nadat dezelve geteekend zijn, de daaruit 
voortvloeijende verzendingen te doen en de stukken 
te teekenen. 

18. Niemand zal zich staande de vergadering kunnen 
verwijderen clan met verlof van den Voorzitter. 

19. Voor het einde der vergadering vraagt de Voorzitter 
aan ieder lid of hij nog iets heeft voor te dragen. 

6. Het hoogste bestuur omtrent kerkelijke zaken berust 
bij de vereenigde kerkeraden der onderscheidene gemeenten, 
Predikanten en ouderlingen zijn verpligt dezel ve bij te 
wonen. 

7. De vereenigdo kerkeraad komt to zamen zoo uikwijls 
als het noodig is. Over het noodige komen de ouderlingen 
der onderRcheidene gemeenten met elkander overeen en be
palen onclerling tijd en plaats. De predikant of predikanten 
moeten hieromtrent geraadpleegd worden en de bijeenroeping 
moot z~jne of hunne goedkeuring wegdragen, uitgezonderd 
clan alleen niet als de b~jeenroeping geschiedt met het doel 
om cen aanklagt tegen den predikant of predikanten te on
derzoeken. 

8. Bezwaren tegen de leer, de ambtsbediening of den 
wandel van predikanten, ouderlingen en diakenen moeten 
voor deze vergadering gebragt warden. 

9. Beschuldigingen tegen de leer van een predikant 
zullen inhouden duidelijke bewijzen dat hij de leer welke 
volgens Gods Heilig \V oord vervat is in de aangenomen 
formulieren van eenigheid der Gereformeerde kerk, heeft 
wedersproken of bestreden. 

10. \Vanneer nogthans de misdaad waarover de beschul
diging gaat van een ernstiger aard en tevens geruchtmakend 
mogt z\jn, zoo zal de commissie uit de vereenigde kerke
raden, indien dezel ve voor de gegrondheid der aanklagt 
aan vankelijk gewigtige redenen vindt, den aangeklaagde 
provisioneel in zijne dienst kunnen schorsen, en zoo spoedig 
mogelijk den vereenigden kerkeraad bijeenroepen. 

11. De bcstraffings-middelen van welke hij gebruik kan 
maken zijn :-

1. Omtrent Predikanten. 

a. Schorsing in de dienst voor eenen bepaalden 
tijcl, zonder verlies van traktement. 

b. Dergelijke schorsing in de dienst, met geheel of 
gedeeltelijk verlies van traktement. 

c. Schorsing in de dienst voor een onbepaalden' 
tijd, met of zonder verlies van traktement. 

d. Geheele afzetting. 

2. Omtrent ouderlingen en diakenen, 
a. Scborsing in d~ dienst, 
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b. Geheele ontzetting van dezel ve, met verbeuring 
van de regten en voorregten aan die bediening 
verbonden. 

12. De kerkeraad, berigt van de schorsing of ontzetting 
bekomen hebbende, zal terstond zorgen dat inmiddels de 
dienst door eenen daartoe bevoegde worde waargenomen. 
Bij de schorsing of ontzetting van eenen ouderling of diaken, 
zal een der laatst afgetredene ouderlingen of diakenen, ter 
vervulling van den d.iensttijd des geschorsten of ontzetten, 
door den kerkeraad worden geroepen. 

13. Iemand alzoo om zedelijk wangedrag in zijne be
diening geschorst of van dezelve ontzet zijnde, moet tevens 
geacht worden als lidmaat van het gebruik des Heiligen 
A vondmaals ontzet te wezen; doch deze laa.tst genoemde 
ontzetting za.l, op voldoende blijken van berou w en beter
schap, worden opgeheven. 

14. In geval een predikant, wegens ingebragte of be
wezen beschuldiging in zijne dienst wordt geschorst, zal ten 
zij nen koste de dienst in de gemeente word en waargenomen, 
en de ·vereenigde kerkeraad zal bepalen hoeveel van zijn 
traktement hij tot da.t einde zal moeten afstaa.n 

15. In geva.l van schorsing van een predikant za.l da.ar
van terstond kennis worden gegeven aan den kerkeraad 
dier gemeente, met bekendstelling der maa.tregelen welke 
ter vervulling der dienst genomen zijn. 

In geval van schorsing, met verlies van traktement, 
za.l aa.n het Gouvernement terstond kennis worden gegeven. 

16. Er zal eene commissie uit den vereenigden kerke
raad gekozen worden die de bela.ngen der kerk zal waar
nemen, wanneer de vereenigde kerkeraad niet bijeen is. 

17. Die commissie zal besta.an uit vijf leden. 
18. In alle gemeenten zal een afzonderlijke kerkeraad 

zijn, bestaande uit de dienstdoende opzieners en diakenen 
der gemeente. 

19. De zamenstelling en werkzaamheden des kerkeraad8 
zijn op de volgende wijzen bepaald en omschreven :-

1. De opzieners zijn of predikanten of ouderlingen. 
2. De leden van eenen kerkeraa.d houden jaarlijks 

vier gewone vergaderingen. Zij houden buitenge
wone vergaderingen zoo dikwijls voorkomende zaken 
zulks vorderen. 

3. Het Voorzitterschap wordt waargenomen door den 
predikant, die tevens Scriba is. 

4. Als er geen predikant is, wordt hetzel ve waarge
nomen door een der ouderlingen. 

5. Al de vergaderingen worden door den Voorzitter 
belegd; de buitengewone met opgave der redenen. 
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Hij is verpligt dezel ve zaam te roe pen zoodra een 
of meer led en des kerkeraads, met opga ve der re
den en zulks schriftel~jk vorderen. 

6. Elke kerkeraad bestaat ten minste nit een predikant 
uit twee ouderlingen en vier diakenen. ' 

7. Als de meerderheid der kerkeraadsleden afwezig is 
zal er niets mogen worden besloten. 

8. Elke kerkeraad heeft tot leden tweemaal zoovele 
ouderlingen als er predikanten zij n. V oor elk en 
ouderling, het getal van twee te boven gaande, zal 
het getal der diakenen met een worden vermeerderd. 

9. Hot kiezen van kerkeraadsleden is gesteld in handen 
der gemeente. 

10. Tot ouderlingen en diakenen worden gekozen de 
godsdienstigste, kundigste en aanzienlijkste leden 
der gemeente, niet beneden de vijfentwintig jaren 
oud voor diakenen en vijfendertig voor ouderlingen. 

11. De ouderdom van zestig jaren, zoomede eene kerke
dienst van twaalf jaren, in welke betrekking ook, 
hetzij ouderling of diaken, of beide te zamen, zal 
genoegzaam worden beschouwd voor zoodanig per
soon om zich van verdere dienst te verschoonen ; 
ook zal een zes-j arige dienst als diaken eene ge
noeg:zame verschooning zijn van verdere waarneming 
van die betrekking. 

12. Terstond na de kiezing worden de gekozene daar
mede bekend gemaakt en zoo spoedig mogelijk 
ingezegend. 

13. Terstond na die inzegening treden zij in dienst en 
de aftredende leden worden bedankt. 

14. De diensttijd van elken ouderling en diaken is be
paald op twee achtereenvolgende jaren, waarna hij 
zal moeten aftreden, tenzij hij herkozen wordt. Bij 
nieuw benoemde kerkeraden wordt door het lot 
beslist, wie in het eerste jaar na de kiezing zullen 
aftreden, en wier diensttijd, uit hoofde van deze 
bepaling, voor twee jaren zal worden berekend. 
Herkozene kerkeraadsleden zullen op nieuw worden 
ingezegend. 

20. De ambtspligten der leden van den kerkeraad zijn: 

1. Zorg te hebben voor hetgeen de openbare godsdienst 
aangaat. 

2. De gemeente te leeren en op te leiden tot een beter 
dan het aardsche leven. 

o. Acht te hebben op het leven en de zeden van de 
leden en de kweekelingen der gemeente; de dwa· 
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lenden terug te brengen, de trageh op te wekken, 
de ergerlijken vaderlijk te bestraffen en de tucht 
omtrent dezelve te beoefenen. 

4. Voor de armen en weduwen te zorgen. 
5. De zaken der gemeente te behartigen en te zorgen 

dat alles ordelijk en behoorlijk in de gemeente 
geschiede. 

6. Zooveel mogelijk toe te zien dat niemand van eene 
and ere gemeente het N achtmaal vi ere, zonder vooraf 
van zijn voornemen kennis te hebben gegeven aan 
en toestemming te hebben verkregen van den 
leeraar of een der opzieners der gemeente. 

7. In geval van vacaturen van voorlezers, kosters en 
aansprekers geschikte personen aan te stellen, en 
ter goedkeuring aan het Gouvernement voor te 
dragen dezulken, die tractement van het Gou ver
ment genieten. 

21. De kerkeraad bestemt de uren der gewone gods
dienstoefening; houdt aanteekening van deszelfs handelingen; 
zorgt voor de behoorlijke bewaring der kerkelijke boeken 
en papieren, enz. mitsgaders voor naauwkeurige aanteeke
ning van gedoopten, van aankomende en vertrekkende 
ledenmaten. 

22. De kerkeraad blijft belast met de zorg en het be
stuur van kerk- en armengoederen, de pastorie en alle kerk
gebouwen, penningen en fondsen. Er zal geen verkoop of 
belasting van kerkelijke eigendommon kunnen plaats hebben 
dan op autorisatie van het Gouvernement. 

23. Pligten van predikanten: 

a. Zij zorgen op de beste wijze, met voorkennis 
en raadpleging van den kerkeraad, voor het 
herdelijk werk in de gemeente. 

b. Zij zijn gehouden gezettelijk te prediken, inzon
derheid ook over den Cathechismus, en de 
l~j densgeschiedenis van onzen Heer ; van tij d 
tot tijd belijdenis- leerredenen te houden, en 
de gewone voorbereidings- en nabetrachtings
leerredenen v66r en na het Heilig A vondmaal. 

c. Zij houden katechisatien voor ouden en jongen 
die nog geen belijdenis gedaan hebben, zoo 
over de Bijbelsche geschiedenis als over de 
Christelijke geloofs- en zedeleer, en, indi?.n moge
lijk, over de kerkelijke geschiedenis. 

d. Zij zijn gehouden, gezet en behoorlijke gods
dienstige huisbezoeking te doen. 

e. Zij zijn verpligt om, buiten wettige verhindering, 
geroepen zij nde, de kranken te bezoeken en de 
bezoeken zooveel mogelijk te herhalen. 
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f. Artn hen is opgcdragen de regcling der plegtig
heden bij de openbare godsdienst, met voor
kennis en raadpleging van den kerkeraad. 

2. Pligten der ouderlingen : 
a. Zij zijn gehouden zooveel mogelijk door onder

rigt, vermaning, voorbeeld en vertroosting, het 
welzijn der leden te bevorderen. 

b. Zij zijn verpligt, daartoe verzocht zijnJe, de 
predikanten bij te staan bij het herderUjk werk. 

3. Pligten der diakenen: 
a. De diakenen zorgen voor de inzameling van de 

aalmoezen en voor de ondersteuning van de be
hoeftige leden der gemeente. 

b. Zij behartigen hetgeen tot vindiug, uitbreiding 
of bevordering kan strekken van de fondsen en 
middelen tot onderhoud der behoeftigen. 

c. Een der diakenen, namelijk de kassier van het 
kerkefonds, is gehouden zich te gedragen over
eenkomstig de navolgende instructie voor den 
diaken kassier. 
1. Hij zal geen rekening betalen zonder toe

stemming van den kerkeraad, tenware dat 
dezelve reeds te voren ware gecontracteerd. 

2. Hij zal geen rekening betalen, zonder zich 
van de nuodige kwitantien te voorzien, de
welke hij op de eerste vergadering in het 
jaar, bij het sluiten der kerkelijke rekening 
za.l moeten vertoonen. 

3. Deze kwitantien zullen alsdan bijeengevoegd 
en afzonderlijk bewa'lrd warden. 

4. Geen gelden mogen op renten warden uit
gezet, zonder genoegzamen waarborg. 

5. Het uitzetten van geld op renten moet voor 
een onbepaalden tijd geschieden. 

6. Het zal hem niet vrijstaan aan iemand geld 
op rente te geven, clan na vooraf verkregene 
toeste:::nming des kerkeraads. 

7. Hij blijft aansprekelijk voor alle gelden die 
hij buiten voorkennis en toestemming van 
den kerkeraad uitzet of uitgezet heeft. 

8. Hij zorgt dat er altijd eenc genoegzame 
hoeveelheid gelds ter beschikking van den 
kerkeraad in de kas aanwezig blijft. 

9. Hij houdt ook het groat of schuldboek, en 
zorgt dat de verloopene renten behoorlijk 
betaald warden, zoowel door hem zelven aan 
de crediteuren, als door de debiteuren aan 
de kerk. 
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d. De uiaken kassier of een lid des kerkeraads 
zijnentwege vaceert in de consistoriekamer der 
kerk, waar aan hij verbonden is, gedurende 
twee dagen in de laatste week van J anuarij 
van elk juar, ten einde inzage te verleenen van 
kerkelijke rekeningen en deswege gehouden 
boeken, uan de leden der gemeente: de uren 
waarop hij zitten zal, worden vooraf, door aan
kondiging aan de gemeen to, bekend gemaakt. 

e. Omtrent het onderhoud der armen nemen dia
kenen in acht, dat iemand die met kerkelijk 
attest van elders komt, ten minste een jaar en 
zes weken lidmaat van de gemeente zal moe
ten zijn, voordat hij aanspraak zal kunnen 
maken op eenige ondersteuning uit het armen
fonds van zoodanige gemeente; en dat aan ar
m en tot andere gemeenten overgaande, ingeval 
van noodzakelijkheid, nog een jaar en zes we
ken, na hun vertrek, de toegestane ondersteu
ning moet worden verleend, en dat bij het 
overlijden der armen in acht genomen worde 
het besluit van den Volksraad. Indien de ker
keraad tegenwerking mogte ontmoeten in de 
nitvoering van gezegd besluit, aan den kant 
van belanghebbenden, zullen zij, indien het 
armenfonds van belang beschouwd wordt, daar
omtrent behoorlijk regtsgeleerd advies kunnen 
r.emen en volgens hetzel ve handelen. 

24. Elke kerkeraad heeft het regt bijzondere huishou
del\jkc reglementen te ontwerpen, mits dezelve niet strijden 
met de bestaande kerkel\jke wetten en verordeningen. 

25. In zoodanig reglement zal elke kerkeraad de bepa
Hng mogen maken, ciat hij het regt heeft om te zorgen, 
dat door geen persoon hoegenaamd, gedurende de openbare 
godsdienst, aanstoot of ergernis aan de gemeente gegeven 
worde, met inachtneming van art. 9 van 's lands Grand
wet; terwijl de personen, die de kerkeraad veronderstelt dat 
ergernis zouden kunnen geven, door den kerkeraad zullen 
aangeduid worden aan den koster, met last om dezelve uit 
de kerk te verwijderen. 

26. Geen leeraar zal, vooral op den dag des Heeren, 
in de parochie van eenen anderen prediken, Lenzij met ken
nisgeving aan den leeraar dier parochie, of bij deszelfs af
wezigheid, aan den kerkeraad, en penningen bij die gele
genheid gecollecteerd wordende, zullen worden overgemaakt 
aan de kerkekas van zoodanige parochie; doch aanschrij
ving ontvangende van daarin niet voort te gaan, zal hij die 
aanschrij ving moeten gehoorzamen. 

27. Het doopen van kinderen en volwassenen, of het 
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tot lidmaat aannemen van iemand uit eene andere gemeente 
zal, zonder schriftelijk verlof van den leeraar dier gemeente,' 
niet mogen geschieden. \Vanneer een leeraar bij de aan
bieding van een kind ten doop, om gewigtige redenen het 
gevoelen van zijn kerkeraad, voor de toediening van het 
bondzegel, begeert te hebben, zal hij zulks aan hem ofhaar 
die het kind ten doop aanbiedt, mededeelen, den doop uit
stellen en zoo spoedig mogelijk eene kerkeraadsvergadering 
beleggen. 

28. In vacante gemeenten zal het bovenstaande alsmede 
niet mogen geschieden, zonder dat daarvan vooraf zal zijn 
kennis gegeven aan en verlof bekomen van den kerkeraad 
of commleut van zoodanig eene gemeente, 'terwijl men, na de 
vcrrigting aan denzelven, daarvan verslag zal behooren 
te doen. 

29. \Vanneer ouders van onechte kinderen van de 
kerkelijke censuur ontheven zijn, kan de doop aan hunne 
kinderen, zonder andere doopgetuigen, worden bediend; 
doch zoo dit, wegens hunne voortdurende onchristelijke 
levenswij ze niet geschieden kan, en zij gee ne anderen tot 
doopgetuigen bekomen kunnen, zullen deze kinderen alsdan 
ongedoopt moeten blijven, tot dat zij in staat zullen wezen 
om belijdenis van hun geloof te doen, en alzoo tot het ont
vangen van den doop geregtigd zullen zijn. 

30. Kinderen boven de zeven jaar zullen niet worden 
gedoopt, maar moeten ongedoopt blij ven, tot dat zij be
lijdenis van hun geloof zullen hebben afgelegd, en hier
omtrent zal geen discretie aan de leeraren worden toege
staan. 

31. In geene, dan in zeer dringende gevallen, zal men 
buiten de openbare Godsdienst doopen, en de bepaling der 
geldsom, bij het buitengewoon doopen te betalen, blijft aan 
den leeraar overgelaten. Aan armen zal het gratis ge
chieden. 

32. Aan de leden eener nieuw gestichte gemeente zal 
het verleenen van kerkelijke attesten gratis geschieden, 
doch alleen door zulke kerken tot welke zij voor de stich
ting der nieuwe gemeente behoord hebben. 

33. Het inzegenen van huwelijken zal des Zondags bij 
de openbare godsdienstoefening in de kerk geschieden. In
dien echter belanghebbenden verlangen dat de inzegening 
geschiede op een anderen tijd of op eene andere plaats 
kan zulks door den leeraar toegestaan worden, mits men 
den leeraar Rds. 26 extra betale en drie lidmaten der kerk 
ats getuigen tegenwoordig zijn. 

34. De kerkeraad in elke gemeente zorgt voor eene 
behoorlijke woning voor den predikant. 

35. Het onderwijs der jeugd staat onder het toezigt 
der kerk. 

36, Het afnemen van belijdenis is alleen den leeraren 
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aanbevolen, die daarbij zuilen vergezeld worden door eenen 
of meer der ouderlingen, zonder wier toestemming de predi
kant geen lidmaat mag aannemen. In geval predikant en 
ouderling hieromtrent niet met elkander kunnen overeen
komen, kan de predikant zulks door zijn geheele kerkeraad 
laten beslissen. 

37, De bevestiging of voorstelling der ledematen zal 
in het openbaar geschieden. Deze voorstelling zal daarin 
bestaan, dat de predikant, in tegenwoordigheid der gemeente, 
van den predikstoel de na volgende vragen aan de aange
nomenen voorstelt: 

1. Gelooft gij van harte de leer, welke gij beleden hebt. 
2. Hebt gij voorgenomen om door Gods genade bij 

die leer te blij ven, de zonde te verzaken en een 
christelijk leven te leiden. 

3. Onderwerpt gij u aan het kerkelijk opzigt, en, in
dien gij u mogt ontgaan, aan de kerkelijke tucht? 
Waarop de bevestiging plegtig en met gepaste aan
spraken geschiedt. 

38. Aan ledematen, naar elders verhuizende, zal hun, 
op verzoek, het navolgende attest worden ter hand gesteld: 

H. d. L. 

"\Vij dienaren des goddelijken W oords en ouderlingen 
der gemeente van J ezus Christ us te ............................. . 
getuigen bij deze dat N.N. lidmaat is der ware Gerefor
meerde Ch~istelijke Kerk, gezond in het geloof, onbespro
ken van leven, immers zooveel als ons bekend is. Het zal 
dan de Eerw. broederen en opzieners der gemeente des 
Heeren te .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . wien dit onze getuigenis 
zal worden vertoond, gelieven onze gez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . als 
zoodanig te erkennen, onder hun christelijk opzigt aan te nemen 
en ook tot de gemeenschap van het Heilig A vondmaal 
toetelaten. 

Gegeven in onze kerkvergadering op den ................ .. 

Uit naam en last des Eerw. kerkeraads, 

N. N. 

In gevallen waar er zwarigheden bestaan tot het ver
leenen van bovengenoemde attestatie, zal eene. attestatie 
van lidmaatschap worden verleend van den volgenden in
houd: 

H. d. L. 

Ik ondergeteekende predikant bij de Ned. Gerefor-
meerde kerk te ........ ! .............. , verklaar bij deze, dat 
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het uit het ledenmatenboek van gemelde gemeente blijk, 
dat, dat . . .. . . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. na voorafgaande geloofs
belijdenis, tot lidmaat van gemelde gemeente aangenomen 
is den ...................... : ............ . 

N N. 

39. Op de aftegevene attestatie zal worden gezet dat 
men verpligt is dezelve binnen zes maanden intedienen in 
de gemeente naar welke men zich begeeft, en dat dezelve 
na een jaar en zes weken niet meer geldig z~jn zal. 

40. Telkens na de eerste bekendmaking der aanstaande 
viering van het Heilg Avondmaal, zal openl~jk worden 
herinnerd, dat degenen, die van elders zijn ingekomen, 
hunne attestatien behooren in te leveren. 

41. In geval geval van langdurige of buitengewone af
wezigheid uit de gemeente, zal elk leeraar moeten zorgen 
dat zijn dienstwerk ten genoege van den kerkeraad worde 
waargenomen; doch zal dit geen betrekking hebben op eenen 
leeraar die krank is, en uithoofde van zijne krankheid 
verlof van afwezigheid heeft bekomen ; in welk geval de 
kerkeraad voor de behoorlijke vervulling der dienst zor
gen zal. 

REGIJEMENT VOOR DE VOORLEZERS. 

ART. 1. Voorlezers worden door de meerderheid des 
kerkeraads benoemd, op voordragt van den Predikant. Zij 
moeten leden der Gereformeerde kerk zijn. 

2. De voorlezers zullen gehouden zij n om zoo menig
maal er in de kerk gepredikt of gekatechiseerd wordt, voor
telezen en te zingen datgene wat door den leeraar opge
geven wordt. 

3. Om hiervan de noodige kennis te krij zen, zullen zij 
op e<:men door den predikant te bepalen tijd zich in per
soon bij den leeraar moeten vervoegen, of, indien de predi
kant begeert dat zulks door den koster geschieden zal, 
zullen zij zich daaraan moeten onderwerpen. 

4. Met het tweede gelui moeten zij in de kerk tegen
woordig wezen en met het lezen beginnen, zoodra er toe· 
hoarders zijn . 

• 5. Bij afwezigheid of ziekte van den leeraar, zullen zij 
des Zondags eene predikatie en formulier-gebed, volgens 
opgaaf van den leeraar of ouderling, moeten voorlezen. 

6. W anneer zij door ziekte of and ere omstandigheden 
verhinderd worden om hunne pligten bij de openba.:.e gods
dienst uit te oefenen, en geene medehelpers hebben, zullen 
zij vm·pligt zijn om te zorgen dat er een ander, onder goed
keuring van den leeraar, da.a.rtoe worde aangesteld. 

7. De voorlezers, wenschende voor hunnen post te be
danken, zullen ten minste drie maan1den te voren daarvan 
moeten kennis geven aan den kerkeraad. 
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8. De kerkeraad wordt het regt toegekend om den voor
lezer, wanneer hij zijnen pligt niet behoorlijk waarneemt, 
in zijne dienst te schorsen. 

9. De kerkeraad zal, indien zulks noodig ~zij, deze regu
latien kunnen vermeerderen. 

10. De voorlezers zullen de stad of het dorp niet mogen 
verlaten, zonder daartoe bekomen verlof van den predikant 
of in vacante gemeenten van een der ouderlingen. 

11. Bij de aanvaarding van zijne bediening verbindt 
zich de voorlezer, door onderteekening van dit reglement, 
tot de getrouwe nakoming van hetzelve. 

REGLEMENT VOOR DE ROSTERS. 

ART. 1. De kosters worden door de meerderheid des 
kerkeraads benoemd, op voordragt van den predikant. Zij 
moeten leden der Gereformeerde Kerk zijn. 

2. De kosters zullen verpligt zijn de Kerk wekelijks te 
reinigen, de stoelen, banken, enz., schoon te maken, en de 
kerk en consistorie tenminste eenmaal in de week te laten 
luchten; ook zal hij den weg van den ingang tot aan de 
kerkdeuren moeten schoon houden. 

3. Zoo kerkeraden mogten goed vinden de kerkgoederen, 
van welken aard die ook zijn mogen, na te zien, zal de 
koster verpligt zij n de vertrekken, waarin die goederen gebor
gen zijn, te openen, en de noodige hulp daartoe te verleenen. 

4. De kosters zullen geene kerkgoederen mogen uitlee
nen, onder welke benaming ook, zonder voorkennis en toe
stemming van den kerkeraad. 

5. De kosters zullen den kerkeraad in alle kerkelijke 
zaken ten dienste staan, b~j elke kerkvergadering tegen
woordig moeten zijn en al derzelver bevelen ten uitvoer 
brengen. Als er vergadering belegd wordt, zulks aan de 
leden moeten aanzeggen; ook zullen zij verpligt zijn ieder 
lid van den kerkeraad ten dienste te staan, wanneer het den 
kerkeraad betreft. Voorts zullen zij als kerkboden, ten uit
voer brengen de bevelen hun door bearnbten van hoogere 
kerkelijke vergaderingen gegeven. 

6. De kosters zullen gehouden zijn om personen die in het 
huwelijk bevestigd zullen worden, eene behoorlijke zitplaats in 
de kerk aan te wijzen; zij zullen ook moeten waken tegen 
alle disorde gedurende de openbare godsdienst, inzonderheid 
acht geven op de jeugd, en de wederspannigen, na het ein
digen van de godsdienst, aan den kerkeraad bekend stellen, 
ten einde eene bestraffi.ng te ondergaan. 

7. De inkomsten van den koster zullen blij ven voort
duren, zooals dezelve thans bij elken afzonderlijken kerke
raad bepaald zijn of zullen worden. 

8. De koster zal verpligt zijn des Zaturdags. morgens1 

of op zoodanigen tijd als het den preclikant zal goeddunken, 
11 
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zich in persoon bij den leeraar te v~rvoegen, om de noodige 
orders af te vragen en uit te voeren. 

9. Het zal den koster niet vrijstaan de stad of het 
dorp te verlaten zonder voorkennis en toestemming van den 
predikant, of bij afwezigheid van denzel ve en bij vacature 
van des kerkeraads Voorzitter. 

10. Als klokkenluiders zullen zij zich moeten schikken 
naar het gewone kerkgebruik door driemalen te luiden op 
den bepaalden tijd en wijze gebruikelijk of nog te bepalen. 

11. V oor h u nnen post wenschende te bedanken, zullen 
zij ten minste drie maanden te voren daarvan kennis moeten 
geven aan den kerkeraad. 

12. De kerkeraad heeft het regt den koster in zijne 
dienst te kunnen scho;rsen en de8 noods af te zetten. 

13. De koster zal ve:rpligt zijn, wanneer men hem 
vraagt om zijne hulp te verleenen bij het begraven der lijken, 
en datgene te doen wat hierbij gebruikelijk is. Hij zal voor 
een lijk niet hooger belooning mogen vorderen dan van vijf 
tot een Rijksdaalder, blijvende het verder aan een ieder 
vrijgelaten hoogere belooning te geven. Armen zullen gratis 
geholpen warden. De koster zal verpligt zijn bij Volksraads
zittingen of algemeene kerkvergaderingen, of andere buiten
gewone omstandigheden, al de zitplaatsen twee rijen achter 
uit te schuiven of zoo ver dat er nabij den predikstoel be
hoorlijke zitplaatsen ter beschikking zijn. 

14. De kerkeraad behoudt het regt dit reglement zoo
danig te vermeerueren als dezel ve naar omstandigheden zal 
noodig oordeelen. 

15. De kosters verbinden zich, bij de aanvaarding van 
hunne bediening, dour onderteekening van dit reglement, 
tot deszelfs getrou we nakoming. 

REGLEMENT OP DE UITOEFENING V AN KERKELIJK OPZIGT EN 

TUCHT. ALGEMEENE BEPALINGEN. 

ART. 1. Het kerkelijk opzigt wordt uitgeoefend door den 
kerkeraad van elke gemeente en door vereenigde kerkera
den. 

2. Behal ve dat deze onderscheidene vergaderingen zich 
tot hoofddoel stellen de handhaving van de godsdienst, bij
zonder der Gereformeerde leer, en de zui verheid van zede_n 
welke haar is aanbevolen, zoo nemen zij daarenboven kenms 
van daden en handelingen die strij den tegen de kerkelijke 
wetten en verordeningen. 

3. Iemand zich wegens de uitspraak van eenen ge
meentelijken kerkeraad bezwaard achtende, kan zich op de 
vereenigde kerkeraden beroepen; geen verder beroep zal er 
kunnen plaats hebben. 

4. Kerkelijke vergad~ringen zich zorgvuldig onthoudende 
van alles wat tot het burgerlijk bestuur of regtspleging be-
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hoort hebben vooral te letten op de ambtsverrigtingen en 
wandel dergenen wier leer en gedrag, als kerkelijke ambte
naren, op de gemeenten eenen meer regtstreekschen invloed 
uitoefenen. 

5. Daar de uitoefening van kerkelijk opzigt en tucht 
moet bestaan in een godsdienstig en zedelijk toezigt, zoo 
moeten kerkelijke vergaderingen daarbij den toon en de 
houding der burgerlijke regtspleging, zooveel mogelijk, ver
mijden, en moeten derzelver leden zich meer als vaderlijke 
-opzieners, dan als regters beschou wen. 

6. De kerkelijke vergaderingen zullen in geschillen, 
welke voor dezelve worden gebragt, alle pogingen aanwen
den om dezelve op eene minnelijke wijze uit den weg te 
ruimen, en de twistenden te bevredigen, tenzij het belang 
van de godsdienst of het welzijn der gemeente daardoor 
zou komen te lijden. 

7. De kerkelijke besturen houden in het oog dat der
zelver toezigt gaat, niet slechts over zooda:nige wanbedrij
ven welke de burgerlijke overheid straft, maar ook over 
allerlei ander wangedrag, alles dat aanloopt tegen de be
lofte bij den doop, het lidmaat worden, en de huwelijks
verbindtenis zoo plegtig gedaan, dat alles wat de goede 
orde in de kerk kan verstoren, en vergrijpingen van opzie
ners der gemeente in hunne ambtsbediening, nalatigheid in 
hun gewigtig dienstwerk, misbruik van magt en knevelarij, 
bijzonder strafbaar zijn; gelijk ook, dat vooral onderscheid 
moet gemaakt worden tusschen enkele misstappen en door
gaande onzedelijkheid en hebbelijke verkeerdheden, en ein
delijk dat in alien gevalle bijzonder moet gelet worden op 
verzwarende en verzachtende omstandigheden; alsmede op 
de hardnekkigheid in het ontkennen of tegenstreven, of ook 
de ootmoedigheid in het belijden en onderwerpen dergenen 
die gestraft moeten worden. 

8. Elk lid der gemeente heeft het regt tot het doen 
van aanklagte, en de leden van kerkel~jke vergaderingen 
zijn, ambtswege, verpligt ter kennisse hunner vergaderingen 
te brengen, zoodanige ten deze bij hen bekende zich ver
spreidende geruchten, welke, gegrond bevonden zijnde, voor 
hunne vergaderingen in de eerste plaats zouden moeten 
worden behandeld, zonder dat zij daartoe het regt verliezen 
om als leden der vergadering daarover te oordeelen. Bij 
zoodanige aangifte zal de vergadering beoordeelen of er 
redenen zij n om zoodanig aezwaar nader te onderzoeken, 
hetzij ter bestraffing van den schuldige of ter handhaving 
van de eer der onschuldige. 

9. Elk die voor eene kerkelijke vergadering zijne be
langen wil bevorderen, zal, even als alle kerkelijke verga
deringen, verpligt zijn zich daarbij naar de kerkelijke wet
ten en dit reglement te moeten rigten. 

10. Het zal de kerkelijke vergaderingen vrijstaan te 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

164 [1863 

bepalen, of de zaken, voor hen gebragt, bij rnonde, dan wel 
schriftelij k zullen word en behandeld. 

11. Niemand, de praktijk bij eenig hof van justitie of 
regtbank uitoefenende, zal, in die betrekking, als zaak
gelastigde voor kerkelijke vergaderingen toegelaten, noch 
bij dezel ve eenige stukken aangenomen worden, welke door 
burgerlijke praktizijns, als zoodanigen onderteekend zijn, 
maar ieder is verpligt zijn ingediend stuk zelf te onder
teekenen. 

12. Commissien aan welke het onderzoek eener zaak 
is opgedragen, zullen, behalve in kerkeraads-vergaderingen, 
schriftelijk verslag opmaken, waarbij, ben evens eene duide
lijke opgave en ontwikkeling der zaak, de bewijzen voor en 
tegen in derzelver gewigt moeten word~n voorgesteld, zonder 
echter hunne gevoelens wegens de eindelijke beslissing der 
zaak eenigzins uittedrukken. 

13. Tot het bezorgen van stukken of ontbieden van 
personen, gebruiken kerkelijke vergaderingen hare gewone 
bedienden (zijnde de kosters) of ook, zoo zulks met mindere 
kosten en zonder schadelijke openbaarmaking geschieden 
kan, den bediende van de kerkelijke vergadering der plaats 
waar zoo iets moet verrigt worden. Zoodanige bedienden kun
nen kerkelijk bestraft, in hunne bediening geschorst of van 
dezelve ontzet worden, wegens nalatigheid of ontrouw in 
hunne verrigtingen; zij z~j n daaren boven aansprakelijk voor 
al de kosten en nadeelen door bun verzuim en ontrouw 
veroorzaakt. . 

14. Bij de behandeling van zaken voor kerkelijke ver
gaderingen, zal elk zich moeten onthouden van alle belee
digende, hatelijke of onbehoorlijke uitdrukkingen, gelijk 
mede van alles wat geacht kan worden te strijden met de 
achting aan eene kerkelijke vergarlering verschuldigd. 

15. In de kerkelijke vergaderingen wordt over alle, op 
het kerkelijk opzigt betrekking hebbende zaken, bij vol
strekte meerderheid van stemmen, door de tegenwoordig 
zijnde leden besloten; zullende echter geen uitspraak wor
den gedaan, tenzij ten minste twee derden der leden tegen
woordig zij n. 

16. De uitspraken der kerkvergaderingen zullen kor
telijk moeten inhouden de gronden, waarop dezelve rusten, 
en de artikelen der kerkelijke verordeningen, waarop de
zel ve steunen. 

17. Het zal alleen in bij zondere gevallen en om .ge
wigtige redenen moeten zijn, dat de kerkelijke vergadermg 
voor welke eene zaak is aangebragt, verlenging zal mogen 
toestaan van de bij dit reglement vastgestelde tijdsbepalingen. 

18. Leden van kerkelijke vergaderingen mogen niet oor
deelen over zaken waarin of zij zelve, of personen, welke 
bun in de twee eerste graden van bloedverwantschap of 
zwagerschap bestaan, zijn betrokken; noch over zaken, om-
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trent welke zij reeds als leden eener mindere vergadering 
uitspraak hebben gedaan. In de genoemde gevallen moeten 
zoodanige leden, gedurende de behandeling der zaak afwezig 
zijn. Zoo de vergadering hierdoor tot beneden twee-derden 
van derzelver mogt verminderd warden, zal de zaak tot 
eene volgende bijeenkomst verschoven worden. Bij kerke
raden zal uit de laatst afgetredene leden des kerkeraads, 
het ontbrekend getal door de vergaderingen tot dezel ve 
warden geroepen 

19. Kerkelijke vergaderingen kunnen de voor haar ver
schijnende getuigen hunne getuigenissen bekrachtigen door 
een toestemmend antwoord te vorderen op de navolgende 
vraag: 

Belooft gij, als in de tegenwoordigheid van den hei
ligen God, dat gij ondubbelzinnig en opregt de 
waarheid zult spreken, hetzij in de verklaringen 
die gij affegt, hetzij in de antwoorden die gij 
geven zult. 

2J. Als een geroepen getuige niet verschijnt, of onge
negen is zijne getuigenis behoorlijk af te leggen, dan zal 
hij (indien een lid der kerk) zich aan kerkelijke censuur 
kunnen schuldig maken. 

21. Elk die voor een kerkelijke vergadering geroepen 
wordt, moet, buiten wettige verhindering, in persoon zich 
voor dezel ve stellen. 

22. Indien iemand, wegens bezwaar tegen hem, voor 
eene kerkelijke vergadering wordt geroepen, zal hem daar
van schriftelijk kennis gegeven, en de dag en het u ur be
paald worden, waarop hij moet verschijnen, en zoo hij, na 
twee malen tot twee onderscheidene zittingen te zijn opge
roepen, niet verschijnt, of geen wett.ige redenen voor zijne 
afwezigheid inbrengt, zal geene verdediging worden afge
wacht en over het ingebragte bezwaar naar bevinding war-
den geoordeeld. . 

23. De onvermijdelijke kosten, welke de behandeling 
eener zaak voor eene kerkelijke vergadering mogt veroor
zaakt hebben, zullen nadat derzelver berekening door de 
vergadering is nagezien en goedgekeurd-komen ten laste 
van dengene, die bij de uitspraak schuldig is gekeurd, of 
in het ongelijk is gesteld, tenzij er gewigtige redenen mog
ten bestaan om de twistenden wederzijds hunne kosten te 
doen dragen. Iemand als klager in eene kerkelijke verga
dering optredende, zal, op derzelver vordering, verpligt zijn, 
ten genoege dier vergadering, borg te stellen voor de beta
ling der kosten, ingevalle hij, bij de eindelijke uitspraak, 
tot de betaling mogt verwezen warden. 

24. Iedere kerkelijke vergadering zal op aanvraag der 
hoogere moeten overzenden al de stukken of afschriften van 
dezelve, welke gediend hebben in eene voor haar behan
delde zaak, waaromtrent hooger beroep gedaan is, zulks 
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verkiezende, met bijvoeging eener nadere ontwikkeling van 
de gronden der door haar gedane uitspraak. 

WIJZE V AN HANDELEN VOOR DEN XERKERAAD. 

ART. 25. Voorwerpen van kerkelijke tucht bij de ker· 
keraden, zij n alle led en der gemeente, uitgezonderd predi· 
kanten, ouderlingen en diakenen. 

26. De bestraffings·middelen waarvan zich de kerkeraad 
bij de uitoefening van kerkelijke tucht bedient, bestaan :-

1. In eene, naar de omstandigheden ingerichte be· 
straffing door den predikan t, in naam des kerke
raads, of in het bij zonder' of in tegen woordigheid 
van een of meer der ouderlingen. 

2. In eene zoodanige bestraffing van den vollen 
kerkeraad. 

3. In eene ontzetting van het Heilig Avondmaal voor 
eenen bepaalden tij d. 

4. In eene zoodanige ontzetting voor eenen onbe
paalden tij d. 

5. In eene geheele afsnijding, met het gebruik van 
het formulier. 

De drie laatste bestraffings-middelen worden (open bare, 
zware misdrijven uitgezonderd) niet aangewend voordat een 
der andere vruchteloos is gebezigd, en hebben tengevolge de 
schorsing of gemis van zoodanige regten en voordeelen als 
aan het lidmaatschap zij n verbonden. 

27. De kerkeraad zal de onbepaalde ontzegging van het 
gebruik des Heiligen A vondmaals, op voldoende bewijzen 
van beterschap, intrekken. 

28. Wanneer bij den kerkeraad tegen iemand eenig 
bezwaar wordt ingebracht of aangegeven, zal dezelve, daar· 
voor redenen vindende, eene commissie benoemen, om des
wege onderzoek te doen en hare bevinding aan den kerke
raad te berigten. 

29. Indien de kerkeraad na gehoord berigt of verslag 
der commissie, vermeent zich met de zaak verder te moeten 
inlaten, zal dezelve den beklaagde op vraagpunten hooren, 
en wanneer, door zijne bekentenis, de gegrondheid der be· 
zwaren blijkt, denzelve naar bevind van zaken vermanen of 
betraffen. 

30. Wanneer iemand, ook in geval van zware openbare 
misdaden, in art. 7 vermeld, de gegrondheid der tegen hem 
ingebragte bezwaren erkent, en met betuiging van leed· 
wezen, beterschap belooft, zal de kerkeraad alleen van de 
drie eerste bestraffingsmiddelen gebruik maken, tenzij de 
aard der gegevene ergenis eene zwaardere bestraffing roogt 
vorderen. 
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31. Wanneer iemand, over die tegen hem ingebragte 
bezwaren onderhouden zijnde, dezelve geheel of in eenig 
wezenlijk punt mogt ontkennen, zal hij kunnen vorderen, 
dat die bezwaren met de daarvoor aangevoerde gronden, 
hem binnen veertien dagen schriftelijk worden ter ha.nd 
gesteld. 

32. N a deze kennisgeving zal den bezwaarde een tijd 
van veertien dagen worden toegestaan, om zich bij den 
kerkeraad te verdedigen en de bewijzen in te brengen welke 
hij noodig mogt oordeelen, alsmede opga ven te do en van 
de getuigen welke hij vermeent dat ter zijner zuivering 
moeten gehoord worden. 

33. In geval, na de1e verdediging, de schuld of on
schuld van den bezwaarde blijkt, zal de kerkeraad onver
wijld uitspraak doen. 

34. Die uitspraak zal in geschrifte gesteld en in de 
notulen geboekt, den bezwaarde kennelijk gemaakt en aan 
hem, desbegeerende, daarvan een afschrift ter hand gesteld 
word en. 

35. Wanneer de kerkeraad, na de verdediging van den 
bezwaarde, een nader onderzoek noodig oordeelt, zal zulks 
door het inwinnen van verklaringen, het hooren van ge
tuigen, in tegenwoordigheid van den klager en den be
zwaarde, zoodra mogelijk plaats hebben. 

36. De Kerkeraad zal, in alle gevallen, de afdoening, 
der zaken steeds zooveel mogelijk bespoedigen. 

37. Wanneer iemand wordt bevonden eenig lidmaat, 
zonder grond, op beuzelachtige vermoeden, of uit partijdig
heid te hebben aangeklaagd, zal hij, naar bevind van zaken, 
ernstig worden vermaand en bestraft. 

WIJZE V AN H.A.NDELEN VOOR DEN VEREENIGDEN KERKERAAD. 

38. Iemand zich wegens de uitspraak des Kerkeraads 
bezwaard vindende, zal zich mogen beroepen op den ver
eenigden kerkeraad. 

39. Ten dien einde zal hij van zijn voornemer.. binnen 
veertien dagen moeten kennis geven aan den V oorzitter des 
kerkeraads bij een geschrift, op hetwelk de dag der indiening 
moet worden aangeteekend, met verzoek van copy van uit
spraak, zoo hij die niet reeds heeft ontvangen, en welke 
hem dan binnen · eene week daarna zal moeten worden ter 
hand gesteld. 

40. Binnen vier weken na deze kennisgeving of na het 
bekomen van copy der uitspraak, zal hij van zijn regt 
daartoe verstoken zijn. 

41. Hij zal ten dien einde bij den V oorzitter der ver
eenigde kerkeraden geschrift moeten indienen, behelzende de 
redenen van zijn bezwaar, en alles wat hij meent tot zijn 
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voordeel te kunnen strekken, met bijgevoegde copy der 
uitspraak. 

42. De Voorzitter dit geschrift ontvangen hebbende zal 
hetzel ve in handen van den kerkeraad doen stellen, om 
zonder onnoodig uitstel daarop te berigten, en de kerkeraad 
zal, bij deszelfs berigt, al de ter zaak dienende stukken 
voegen. 

43. Dit berigt en de stukken zullen door den Voorzit
ter, in de eerstvolgende vergadering van vereenigde kerke
:raden worden voorgelegd, terwijl in de bijeenroeping mel
ding van dezel ve zal worden gemaakt. 

44. In geval de Voorzitter van den vereenigden kerke
raad over punten van aanbelang nadere opheldering mogt 
verlangen, zal hij die, of van den kerkeraad, of van den 
bezwaarde, binnen eenen vast te stellen tijd, mogen vorde
ren, of ook beide partijen voor de vergadering kunnen doen 
oproepen. 

45. De uitspraak door den vereenigden kerkeraad ge
daan zijnde, zullen daarvan afschriften aan den kerkeraad 
en aan hen, wien de zaak betreft, bezorgd worden. 

Deze kerkelijke wetten zijn door ons ondergeteekenden 
op heden den vier-en-twintigsten dag van de maand Februarij 
des jaars Onzes Heeren Jezus Christus, 1857, goedgekeurd, 
aangenomen en vastgesteld. 

D. VAN 

J. F. SCHUTTE, 
N. J. 81\-IIT, 
P. H. S. SNIJJ\IAN, 
D. G. GROBLER, 
A. P. GROBLER, 
P. J. GELDENHUIS, 
W. SMIT, 
P. D. DUPREZ, 
W. GOUWS, 

DER HOFF, Predikant. 
N. J. SMIT, 
D. J. KRUGER, 
J. ERASMUS, 
J. J. POTG IETER, 
C. J. SMIT. 
C. \V. J. BOOIJSEN, 
P. A. MINNAAR, 
J. J. PRINSLOO, 

Onderlingen en Diakenen, als vertegenwoordigers van 
de gemeenten Potchefstroom, Rustenburg, Zoutpans
berg en Pretoria. 

OVER DE WEDERZIJDSCHE BE'l'REKKING TUSSCHEN KERK EN STAAT j 

ALSMEDE EENIGE BEPALINGEN OVER HE'r BENOEMEN VAN 

OUDERLINGEN EN DI.AKENEN EN HET BEROEPEN VAN LEERAREN 

VOLGENS BESLUIT IN DE ALGEMEENE KERKVERGADERING, GE

HOUDEN 'l'E PO'l'CHEFSTROOM IN DE MAAND DECEMBER 1857. 

ART. 1. Geen Gouvernement of wereldlijk bestuur heeft 
eenige magt in de kerk, maar wel om de kerk; dat is, het 
Gouvernement beschermt de kerk en bezoldigt hare leer
aren, wordende het geheel en al aan de opzieners der kerk 
overgelaten de inwendige zaken der kerk te besturen en al 
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datgene te doen wat duidelijk vervat is in de formulieren 
onzer kerk over de be-vestiging van ouderlingen, diakenen 
en predikanten. 

Geen Gouvernement of Gou vernements-ambtenaar heeft 
als zoodanig regt inzage te vorderen of te eischen van de 
inwendige kerkelijke zaken; alleenlijk als ledematen der 
kerk kunnen zij op den daartoe vastgestelden tijd en plaats 
daarvan inzage nemen. 

2. Het benoemen van ouderlingen en diakenen der 
gemeente wordt geheel en al gesteld in handen der mans
ledematen. (De wijze waarop dit geschieden zal, nader te 
bepalen.) 

3. Het beroepen van leeraren is gesteld in handen van 
kerkeraad en gemeente zamen. V oor dat zoodanige roe ping 
uitgaat, wordt hiervan aan het Gouvernement kennis ge
geven. (De wijze waarop dit geschieden zal, insgelijks 
nader te bepalen. 

D. VAN DER HOFF, Predikant. 

1864. 
GOUVERNEMENTS KJ!:NNISGEVING. 

WORDT aan het publiek bekend gemaakt art. 19 der 
Volksraadsbesluiten, dato Pretoria, 16 Februarij, 1864." 

Art. 19. De V olksraad neemt in behandeling de zaak Art. 15 der 33 Arti
vermeld in het besluit van den 15den dezer betreffende kelen buiten wer
art. 15 der 33 Artikelen, in verband met artt.' 30, 218 en king gesteld. 

220 der Grondwet. De Volksraad besluit eenparig dat art. 
15 der 33 Artikelen door artt. 30, 218 en 220 der Grond-
wet buiten werking gesteld is, en dat dus daardoor een lid 
des V olksraads niet belet of belemmerd kan word en om 
zaken van anderen voor Geregtshoven te verdedigen. Ook 
de Staatsprocureur stemt hiermede volkomen overeen. 1) 

Op last, 

H. VAN DER LINDEN, 

Gou vernemen tskan to or, 
Pretoria, 8 Maart 1864. 

Gou vts. Secretaris. 

1) Al:i:oo heeft de Volksraad in zijne wijsheid beslist. Men vergelijke 
echter art. 15 der 33 Artikelen met ee 30 en 318 der Grondwet. 
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.Artikel 26 der Voll(sraadsbeslu.iten, dato Pretoria, 
18 Februarij 1864. 

ART. 26. Bij deze wordt door den Volksraad der Zuid
Afrikaansche Republiek aan het publiek voorgesteld, dat tot 
nut geacht wordt om art. 78 der Grondwet op de volgende 
wijze te veranderen :-

Art. 7'8 der Grondwet: 

De President en een lid van den Uitvoerenden Raad 
zullen, zoo mogelijk, een maal in het jaar de 
steden en dorpen der Repu bliek, waar Land
drostkantoren zijn, bezoeken; den staat dier kan
toren opnemen, en het gedrag der landsambte
naren nagaan, en op die rondreize den ingeze
tenen gelegenheid geven, om gedurende hun op
onthoud, hunne belangen aan hen voor te dragen. 

Indien hiertegen geen bezwaren inkomen, volgens wet, 
zal deze verandering als goedgekeurd in werking treden, 
drie maanden na den datum, dat zulks in de Staatscowrant 
bekend gemaakt is. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 8 Maart 1864. 

H. VAN DER LINDEN, 
Gouvts. Secretaris. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

NADEMAAL de Uitvoerende Raad der Z. A. Republiek, de 
confiscatie van goederen alhier, volgens Art. 31 der 33 Ar· 
tikelen, en Volksraadsbesluiten van 12 tot 24 September 
1859, en in Bijlage No. 1 gepubliceerd, behoorlijk en rijpe-· 
lijk in overweging geriomen hebbende, heeft bevonden, dat 
volgens art. 31 der 33 Artikelen, de Hollandsche Wetten 
wel tot basis in onze Regering zullen genomen, maar op een 
gematigden stijlvorn en overeenkomstig het costuum van Zuid· 
Ajrika; en dat, dewijl door verbeurdverklaring van goede· 
ren niet alleen de veroordeelde misdadigers gestraft warden, 
maar tevens ook hunne vrouwen, kinderen en andere nabe· 
staanden-schoon onschuldiy, medepligtigen worden gemaakt, 
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daar zij onder zulke verbeurdverklaring van goederen, meer 
lijden dan de veroordeelden zelven. 

Redenen waarom de verbeurdverklaring van goederen 
in andere landen alsook in de Kolonie de Kaap de Goede 
Hoop, en wel op 23 April 1779, geheel is afgeschaft. 

Zoo is het, dat de Uitv. Raad der Zuid-Afrikaansche 
Republiek ten algemeene nutte voorstelt: 

Dat van nu af geen verbeurdverklaring van goederen Confiscatie en ver 
van eenig veroordeelden persoon in het geheel of ten deele beurdverklaring van 
als vonnis gelegd of uitgesproken zal mogen worden door goederen afgeschaft. 

eenig Hoog Geregtshof, of andere bevoegde Geregtshoven, 
Regter of Krijgsraad, in deze Republiek, om welke oorzaak 
het ook zoude mogen wezen, geene uitgezonderd, en zelfs 
niet om de misdaad van hoog verraad of schennis der 
hoogste magt, of dergelijke misdaden. 

En worden bij deze herroepen en te niet gedaan alle 
wetten dewelke met de bovenstaande wet in strijd mogten 
zijn, en wordt bepaald dat, van heden af zoodanige wetten 
en bepalingen niet meer ten uitvoer zullen gebragt worden 
en alleen volgens den aard der zaak, geldboeten en lijf
straffen, naar den aard der zaak, mogen genomen worden. 

En worden alle Regters, ambtenaren en officieren gelast 
om . overeenkomstig deze wet te handelen en dezel ve op te 
volgen. 

En wordt deze wet volgens art. 66 der Grondwet ter 
algemeene kennisgeving aan het volk der Z. A. Republiek 
gepubliceerd, en moeten alle tegenwerpingen bij den Uitv. 
Raad, binnen den tijd van drie maanden, ingebragt worden, 
en zal na dien tijd volgens art. 12 en art. 47 der Grondwet 
ter goed- of afkeuring voor den HoogEd. Achtb. Volksraad 
gelegd worden. 

(Get.) W. C. J. VAN RENSEBURG, 
President. 

Op last van den REd. Uitv. Raad, 

H. V AN DER LINDEN' 
Gouvernements Secretaris. 

Gou vernemen tskantoor, 
Pretoria, den 12den April 1864. 

BESLUIT VAN DEN UITV. RAAD DER Z. A. REPUBLIEK 
GENOMEN OP DEN 4 MEI 1864. 1) 

ART. 7. De Commandant-Gene:raal J. van Dijk legt een 
verzoekschrift voor, geteekend door den Commandant T. J. 

1) Goedgekeurd door V.R.B. 12 Mei 1864, art. 33. 
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Snijman, vroeger Fung. Commandant-Generaal, en den 
Commandant-Generaal J. van Dijk, inhoudende terugtrekking 
van confiscatie der goederen in boeten te veranderen, de 
vogelvrij-verklaring terug te trekken, en verder de opgelegde 
boeten te verligten of alleen de veroorzaakte kosten te laten 
betalen. 

N a deze zaak rijpelijk overwogen, en den toestand van 
het land in aanmerking genomen te hebben, en overtuigd 
zijnde, dat er geene buitenlandsche Regtbanken kunnen 
verkregen worden, besluit de Uitv. Raad dat, daar de con
fiscatie van goederen, volgens van der Linden, bladzij 215, 

Oonfiscatie van goe- sedert het jaar 1732 is afgeschaft: Zoo is het dat de straffen 
deren ~n vogelvrij- van confiscatie, vogelvrij-verklaringen, in burgeroorlogen, 
verklanng afge- 't d S t' t t b" d k ht schaft. u1 e taatsques 1en on s aan, IJ ezen van geene rac 

meer moeten beschouwd worden. De boeten, welke gevallen 
zij n, word en mede bij dezen teruggetrokken, op grond van 
Art. 83 der Grondwet en het Handboek van Mr. J. van 
der Linden, bladzij 273,-en de gelden der verkochte ge
confiskeerde goederen zullen zoo spoedig 's Lands kas zulks 
toelaat, aan de vorige eigenaren, volgens vendulijsten, worden 

Boeten en straffen terug betaald; zoodra echter die vorige eigenaars vermeenen, 
reeds uitgesproken dat hunne goederen, beneden de waarde, zijn verkocht, zal 
vernietigd. de Regering gehouden zijn om de waarde der verkochte 

goederen, te bepalen of t~ doen bepalen, en de boeten 
bovengemeld, zullen insgelijks zoo spoedig mogelijk is warden 
terug gegeven. 

Ieder ambtenaar, die in zijne betrekking vermeent be
leedigd te zijn, en zoo ook ieder persoon, die vermeent niet 
naar regt behandeld te zijn, zullen het regt hebben, om voor 
een binnenlandsch bevoegd Hof, hunne zaken voor te leggen, 
uitgezonderd die zaken, die reeds bij dit besluit zijn opge
heven, volgens gemelde artikelen, kunnen niet meer aan
geroerd worden. 

Personen, die vroegere ambtenaren geweest zijn, en door 
den opstand des oorlogs uit hunne posten zijn geraakt, 
zullen weder voor eenige betrekking verkiesbaar zijn, behalve 
die ambtenaren, die dadelijk weder in hunne posten hersteld 
zullen worden. 

Het land is echter in zware schulden door de verdeeld
heden gewikkeld, daarom eischen wij van het publiek, dat 
alle achterstallige bijdragen terstond betaald worden, en 
verzoekt de Uitv. Raad tevens van de weldenkenden vrije 
giften, opdat de Staatsschuld spoedig kan worden voldaan. 
Dit alles besluit de Uitv. Raad om de vrede onder de be
woners dezes lands weder tot stand te brengen, en verlangt, 
van het volk, dat zij nu de handen in een slaan, om onze 
eigendommen, vrouwen en kinderen te beschermen. 
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Dat de Heere de harten van het volk ten goede moge 
neigen, wenscht de Uitv. Raad der Z. A. Republiek. 

\V. C. J. VAN RENSEBURG, President. 
M. J. VILJOEN, Lid v. d. Uitv. Raad. 
D. E. ERASMUS, Lid v. d. Uitv. Raad. 
S. J. P. KRUGER, Lid en Comdt.-Genl. 
H. VAN DER LINDEN, Gouv. Secretaris. 

Door ons led en der Commissie van het V olkslager 
aangenornen en goedgekeurd. 

M. W. PRETORIUS, Voorzitter. 
T. F. J. STEYN. 
J. J. FOURIE. 
F. K. MARE. 

Dit besluit wordt door ons aangenomen en goedgekeurd, 
door en namens het publiek aan de zijde van het Yolks
lager, met uitzondering van vijf personen wier namen op 
een protest dato Pretoria, 10 Mei 1864, vermeld staan. 

Namens het publiek aan de zijde van het Volkslager. 

Pretoria, 10 Mei 1864. 

No. 18.-1864. 

H. A. PRETORIUS. 
J. J. STRYDOM. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

BESLOTEN bij. Uitv. Raadsbesluiten dato Pretoria, den Comt.-Generaal mag 
3 Junij 1864, dat~ ieder getrouw Ka:ffer-kapitein of Opper- zekere geschen.ke~ 
hoofd van de kralen in het bezit mag zij n van een paard aan Kafferkapitems 
en een schietgevi'eer, hem. door den Commandant-Generaal, geven. 

met toestemming van den Uitv. Raad gegeven. 1) 

Op last van den Uitv. Raad, 

H. VAN DER LINDEN, 
Gouvernernents Seer. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, den 12 Junij 1864. 

1) Zie V.B.B. 19 Sept. 1853, Art. 62, blz. 23 en de aanteekening aldaar. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 12 SEPTEMBER 1864. 

ART. 5. Het Ed. lid B. C. E. Proes maakt objectie tegen 
de Grond wet, die thans ten gebruike van de V olksraads
leden ter tafel ligt, als zij nde eene herdrukte en veranderde 
Grond wet en niet overeenkomstig het origin eel; ondersteund 
door het Ed. lid Badenhorst. 

De Grondwet, zooals 6. Het Ed. lid Smuts stelt voor, dat de Volksraad zal 
door T. Borrius ge- handelen volgens de voorschriften en bepalingen der Grond
drukt, aangenomen. wet, uitgegeven door den heer J. Borrius, gedateerd Pot-

chefstroom 1862, en bij gebreke van volledigheid daarvan, 
te refereren naar de Staatscouranten; ondersteund door het 
Ed. lid Proes. Algemeen aangenomen, met uitzondering van 

het lid Otto/ L , 6 ~ ~ 'ih- ~ l- . 
No. 1-/ ?o({ . .,.. f~ 
No. 2.-1864. 

ORDONN ANTIE, 

"Ter voorkoming van landlooperij, dieverij en andere onge
regeldheden der Kaffers, ter bescherming van personen, 
eigendommen en bezittingen, ter betere regeling en be
stiering der Kafferstammen, en ter daarstelling van eene 
belasting op de Kaffers en andere kleurlingen." 
[Deze Ordonnantie is door den Volksraad op 5 October 

1864, art. 207, algemeen goedgekeurd. In Maart, 1866, 
is zij door den Volksraad (arts. 573, 1885) weder behan
deld en gewijzigd. De Kafferwet aldus gewijzigd is onder 
de wetten van 1866 te vinden. Zie Wet No. 1, 1881.] 

No. 3.-1864. 
I ....... 0 R'D ON N ANT I E, 

"Betrekkelijk de oprigting van bakens of grenspalen van 
landerijen.'' 
[Deze Ordonnantie werd door den Volksraad in zijne 

zitting van September 1864, art. 221, goedgekeurd, doch 
in Maart 1866, art. 480, werd de Ordonnantie weder in 
behandeling genomen en eenige wij zigingen er in gemaakt. 
De aldus gewijzigde Ordonnantie is te vinden onder de 
wetten van 1866]. f' , 1-[f ~ 

~~~~~!!!!!!!!!' 

No. 4.-1864. 
ORDONNANTIE 

"Ter aanstelling en het gezag van V rederegters in de Z. A. 
Republiek.'' 

[Deze Ordonnantie, op 28 Sept. 1854, Art. 127, door 
den Volkraad algemeen goedgekeurd, werd op 22 Maart 
1866, Art. 520, weder afgekeurd]. 
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No. 5.-1864. 
0 R D 0 N N A N T I E, 

"Regelende de wij ze van Regtspleging in Criminele Zaken 
in de Zuid-Afrikaansche Republiek." 1) 

No. 6.-1864. 
ORDONNANTIE, 

"Regelende de betaling van Heerenregten op vaste eigen
dommen in de Z. A. Republiek." 

[Deze Ordonnantie wer!l door den Volksraad op 26 
September 1864, art. 88} goedgekeurd. Door Gouvernemente 
Kennisgeving, No. 163, (gepubliceerd in Sta,atscoura,nt, 21 
Maart 1865) werd voorgeschreven dat geene der wetten en 
regulatien door den Volksraad in zijne jongste zitting van 
September 1864 bepaald, in werking zal worden gebragt, 
alvorens zij nader zijn bekrachtigd. Deze kennisgeving is 
door den Volksraad, 10 Junij 1865, art. 36, goedgekeurd. 
De ordonnantie is niet weder door den Raad in September 
1865, noch in 1866, behandeld. Derhalve moet zij als ver
vallen beschouwd warden.] 

No. 7.-1864. 
ORDONNANTIE 

"Vastgesteld door den Hoog-Ed. Achtb. V olksraad in zij ne 
zitting, gehouden te Pretoria, Z. A. Republiek, op den 
19den September 1864." 

"Ter afschaffing van \Veesheeren in de de Z. A. Republiek, Betrekking van 
en het daarstellen van eene voorziening welke de pligten Weesheeren sfge-

1 · d nT 1 • h k d schaft en W ees-~oormaa s verngt oor rv eesneeren, 1n et toe omen e ml'ester benoemd. 
1n handen zal stellen van eenen Weesmeester. 2) 

NADEMAAL het noodig geoordeeld is dat de betrek
kingen van Weesheeren in deze Republiek zullen warden 

1) Op 5 October 1864, art. 216. besloot de Volksraad dat deze Or
donnantie onmiddelijk zou worden gepubliceerd als wet, en in de naast
volgende zitting zoodanige veranderingen en verbeteringen er in te maken 
als noodig mogten gevonden worden. Op 12 Junij 1865, art. 43, werden 
ee 61 en 62 der Ordonnantie buiten werking gesteld tot de aanstaande 
zitting van den Raad in September, en e 63 werd gewijzigd, In Septem
ber 1865 kwam deze Ordonnantie niet weder in behandeling. In Maart 
1866, art. 460, werd e 4 der Ordonnantie gewijzigd en door art. 480 wer
den al de nieuwe Wetten en Ordonnantii:in van 1864, met uitzondering 
van de Ordonnantie op het Registratiekantoor, de Kafferwet, de Ordonnantie 
op ~e Balcens, en die op de Vrederegters, uitgesteld tot de eerstkomende 
z~ttmg van den Volksraad in September 1866. Eindelijk werd de gewij
Zlgde Ordonnantie, algemeen bekend als "De Orirnineele Procedure," op 
30 October 1866, art. 605, definitief goedgekeuud. Zie de wetten van 1866. 

2) Deze Ordonnantie werd op 19 Sept. 1864, art. 46, na bebandeling 
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afgeschaft, en dat de pligten voormaals verrigt door W ees
heeren in het toekomende zullen worden uitgeoefend door 
een Weesmeester :-Zoo wordt het mits dezen vastgesteld 
door den Eel. Achtb. Volksraad der Z. A. Republiek, dat 
van en na den eersten dag van J anuarij 186.5, de betrek
kingen van Weesheeren in deze Republiek zullen ophouden 
te bestaan, met dien verstande nogthans, het in de magt van 
Zijn Hoog-Ed. den President der Z. A. Republiek zal zijn de 
betrekking van het bestaan der tegen woordige \V eesheeren 
bij proclamatie aan te houden en te verlengen, tot zulk 
eenen tijd als het bestaan daarvan moge noodig geoordeeld 
worden, ter vereffening, verdeeling en finale afsluiting van 
alle eigendommen, boedels, zaken of goederen, die voor den 
lsten dag van Januarij 1865 wettiglijk onder de admini
stratie van gezegde \V eesheeren gevallen zij n. En elk zulke 
betrekking, waarvan de afschaffing door Zij n Hoog-Eel. den 
President voormeld, moge uitgesteld worden, zal van en na 
den dag bepaald, beschou wd moeten word en als finaal te 
zijn afgeschaft en opgehouden hebben te bestaan, en het
welk zal worden: bekend gesteld bij Gou vernements adver
tentie in de Staatscourant, en de pligten van zulke betrek
kingen alzoo uitgesteld, in maniere voormeld, zullen warden 
verrigt door gemelde W eesheeren zoolang zulke betrekkingen 
zullen blijven bestaan, onder toevoorzigt en onderworpen 
aan het bestuur, bevel en onmiddelijk beheer van den Wees
meester, die zal worden aangesteld als voormeld. 

2. En zij het verder vastgesteld, dat van en na den 
eersten dag van Januarij 1865, de pligten vroeger door de 
gemelde Weesheeren uitgeoefend, voortaan (met uitzondering 
van datgeen, waarin door deze of eenige andere wet of 
ordonnantie voorziening is gemaakt) door den \Veesmeester 
in der tijd verrigt zal worden, met dien verstande echter, 
dat niets hierin vervat, strekken zal, of verstaan zal warden 
te verstrekken, hetwelk den gezegden \Veesrneester zal be
letten om eenige actie of actien in behoorlijke vorm te 
brengen, tegen eenig persoon of personen, waar zulks ver
eischt of noodzakelijk geoordeeld mogt worden, om de be
palingen dezer ordonnantie ten uitvoer te brengen, en ver
der te verstaan, dat alle acten of eenige bewijzen van schuld. 
betaalbaar aan de gezegde W eesheeren, of verschuldigd, be
taalbaar of toebehoorende aan eenig persoon of boedel, die 
onder de voogdijschap, zorg, of administratie van de ge
zegde Weesheeren geweest zijn, en uit kracht dezer ordon.: 
nantie onder de voogdijschap, zorg of administratie va? 
den gezegden W eesmeester geplaatst zij n, onder in ventans 

algemeen goedgekeurd. Door de Gouvernements Kennis~eving echter van 
12 Maart 1865 (goedgekeurd door Volksraadsbesluit 10 Junij 1865, Art. 
36) is zij buiten werking gesteld. Zie nu de Wet regelende de Wees
kamer en auministratie van boedels, No. 12, 1870. 
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overgeleverd zullen worden aan, en ontvangen door den 
gezegden Weesmeester, en welke inventaris door de per
sonen, van wien alle zoodanige acten of bewij zen worden 
ontvangen, zullen moeten worden onderteekend, en daarna 
op het kantoor van den Uitv. Raad moeten worden ge
deponeerd. 

3. En zij het verder vastgesteld, dat alle personen, Voogdijechap en 
,eigendommen, boedels of zaken en goederen, welke ten administratie door 

· t"d tt' l''k d d h d h Weesheeren bezeten eemgen IJ we 1g lJ oor e wees eeren on er en ge- berusten bij den 
nomen, of onder hen geplaatst, of onder de voogdijschap, Weesmeeater. 
zorg of administratie van gezegde weesheeren mogten geweest 
zijn voor den 1sten dag van Januarij 1865, zullen zijn en 
worden hiermede verklaard van en na dien dag te zullen 
zijn onder de voogdijschap, zorg en administratie van den 
weesmeester. 

4. En zij het verder vastgesteld, dat op den 1sten dag Boeken, rekeningen, 
van Januarij 1865 alle boeken, rekeningen, quitantien en documenten, enz., 

d d t ' lk d k lk d' onder zorg van den an ere acumen en, van we en aar oo , we e op 1en Weesmeester ge. 
dag mogten aanwezig zijn, en gehouden waren door de ge- plaatst. 
zegde weesheeren, en welke volgens wet door hen moesten 
gehouden warden en in hun bezit zijn, geplaatst zullen 
worden en blijven berusten onder de zorg, beheer en be-
waring van den gezegden weesmeester. 

5. En zij het verder vastgesteld, dat van en na den Weesmeester gelast 
1sten J anuarij 1865, de gezegde weesmeester verpligt zal alle eigendommen, 
· · h" d h' d t' d 1 t boeken, documen-ZlJ n, en IJ wor t 1erme e gemag 1g en ge as , om van ten enz. van Wees-

de gezegde weesheeren op te eischen en te onvangen en in he~ren op teeischen. 
zijn bezit te houden, alle eigendommen, boedels, zaken en 
goederen, boeken, rekeningen, quitantien en documenten 
die, onder de bepalingen dezer ordonnantie, onder zijne 
administratie, toevoorzigt, beheer of bewaring zullen geplaatst 
worden. En indien eenige zulke eigendommen, boedels, 
zaken, goederen of boeken, rekeningen, quitantien of docu-
menten door den gezegden weesheer of weesheeren van den 
gezegden weesmeester terug gehouden of onthouden worden, 
zal zoodanige weesmeester dadelijk, zonder proces, aanzoek De Weesheeren 
doen bij eenigen Landdrost die dadelijk zulk eenen last- kunnen summier ge
brief zal uitvaardigen als a~n hem mogt voorkomen regthd~ongentwordledn . . .. . . 1eraan e vo oen. 
en noodzakehJk te ZIJn, om de voorzwmngen dezer ordon-
nantie in werking te brengen. 

6. En zij het verder vastgesteld, dat op den 1sten dag G.elden. onder admi
van Januarij 1865 alle zoodanige sommen gelds een ge- mstrahe der Wees-
d lt f ' . ' . ' heeren aan Wees-ee a o geheel Uitmakende, van eemgen boedel of boedels, meester te worden 
of van eenige gelden onder de administratie van de gezegde overgegeven. 
'Y eesheeren, en die dan in bezit of onder bewaring mogten 
ZlJn van eenige dier W eesheeren, of van eenig' ander' amb-
tenaar, of ambtenaren, door zulke Weesheer, of Weesheeren, 
of zulk ambtenaar of ambtenaren aan den Weesmeester on-
der deze ordonnantie te warden aangesteld overhandigd zul-
len warden, die bij ontvangst daarvoor eene quitantie zal 

12 
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Kwitantie er voor te moeten verleenen, en elk zulke door den W eesmeester ge
worden verleend. geven quitantie zal een genoegzaam en voldoend ontslag 

zijn aan gemelden Weesheer of Weesheeren, ambtenaar of 
am btenaren voor eenige geld en door den gemelden W ees

Uitstaande, en den 
Weesheeren ver
schuldigde, galden 
aan Wee1meester 
te worden betaald. 

Bevoegdheid der 
W eesheeren aan 
Weesmeester toe
vertrouwd. 

meester van hem ontvangen, en alle zulke som of sommen 
gelds, uitstaande en verschuldigd aan of openstaande in de 
boeken van de Weesheeren op den 1sten dag van Januarij 
1865, zullen gehouden zijn, als verschuldigd aan den ge~ 
zegden W eesmeester en aan hem betaald en door hem moe
ten ontvangen worden. 

7. En zij het verder vastgesteld, dat van en na den 
1sten Januarij, 1865, dag van ........................ 186 ... de 
Weesmeester gehouden en verpligt zal zijn, en hij wordt 
bij dezen gemagtigd en gelast, om datgeen te doen en te 
behartigen, of te laten doen en behartigen, al hetgeen ge
zamenlijk of afzonderlijk, dat de voormalige \Veesheeren 
gehouden waren te doen en te behartigen. 

Weesmeester ge- 8. En zij het verder vastgesteld, dat van en na den 
msgtigd regterlijke 1sten dag van J anuarij 1865 het geoorloofd en wettig zal 
stappen te nemen of ziJ' n voor den W eesmeester, in ziJ. ne betrekking als zoodanig, 
te verdedigen. 

zonder eenige aanvraag, bij eenig hof of regter te doen, 
tegen eenig persoon te aan vaarden, voort te zetten, te ver
dedigen of te doen verdedigen, eenige actie, die door oftegen 
den gezegden W eesheeren mogt ge!nstitueerd zijn, met referte 
tot, of betrekking hebbende op eenig persoon, eigendommen, 
boedels, zaken of goederen onder de voogdijschap, zorg of 
administratie van de gezegde \Veesheeren, welke in eenig 
hof voor den 1sten dag van Januarij 1865 dienende, of 
hangende gebleven mogten zijn, als mede zoodanige actien 
of andere wettige proceduren aan te gaan, ten opzigte van 
of betrekking hebbende tot eenige personen, eigendommen, 
boedels, zaken of goederen, welke de gezegde W eesheeren 
mogten hebben kunnen aangaan, indien zij in hunne be
trekkingen waren gebleven, met voorbehoud echter, dat het 

Weesmeester niet niet in de magt staat van den \Veesmeester, om eenige 
geregtigd ?P eigen kapitalen of gelden op te zeggen of in te roepen, welke door 
gezag kapitaal of de voormalige \Veesheeren uitgezet zijn zonder vooraf met 
gelden op te zeggen, d b . ' · · d d 
enz. twee aartoe evoegde ambtenaren, die ten dien em e oor 

den President hierna benoemd zullen worden, geraadpleegd 
te hebben; en ingeval zij daarin niet overeen mogten komen 
zal de Uitv. Raad er over beslissen. 

Weesmeester ge- 9. En zij het verder vastgesteld, dat van en na den 
magtigd transport te 1sten dag van J anuarij 1865 de vVeesmeester bij dezen ge
passeeren e? acten magtigd en gelast wordt om alle wettige transporten van 
te vervaard1gen. . d . ' . .. 1 tst vaste e1gen ommen die te eemgen tiJd geweest, gep aa ' 

of genomen zijn onder de administratie van de gezegde 
W eesheeren, te passeeren of te doen passeeren als door de 
wet vereischt, aan al zulke personen, die wettige aanspraak 
daarop hebben, en in het algemeen al zulke acten te ver
vaardigen of te doen vervaardigen, of te doen en te laten 
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verrigten al zulke zaken en belangen, ten opzigte van en 
met betrekking tot eenige personen, eigendommen, boedels, 
zaken of goederen, welke uit kracht dezer ordonnantie onder 
de voogdijschap, opzigt en administratie van den gezegden 
W eesmeester zullen worden geplaatst. 

10. En zij het verder vastgesteld, dat van en na den Actien tegen Wees-
gezegden 1sten dag van Januarij 1865, het voor eenige meester, als plaats-

. · d . · · 1 . vervanger der Wees-personen, dw eemgen gron van actle tegen eemge c er heeren. te worden 
voormalige \Veesheeren vermeenen te hcbben, geoorloofd gebragt. 
zullen zijn, zulke actie tegrn den \Veesmeester, als plaats-
vervanger van de gemelde \Veesheeren in te -stellen, welke 
actie voor eenig Hof van Landdrost en Heemraden, of 
Hooggeregtshof gebragt kan worden; met dien verstande 
echter, dat indien het bewezen kan worJen dat de belang-
hebbenden nalatig zijn geweest, dezelve tegen de gezegde 
W eesheeren te brengen toen zij nog als zoodanig in hunne 
betrekkingen waren, zoodanige personen ontstoken zullen 
zijn zulke actien tegen den gemelclen vV cesmeester in te 
stellen, doch zal zoodanig persoon altijd het regt hebben Personen geregtigd 
voor eenig verlies, schade of nadeel op ee:;.1igen tij d, door tot vergoeding we-
zooda~ige personen g~leden door eenige onwettige ~iaad, ~~~~ ~~1~:e~~i~:l~~:~ 
verzmm of achtelooshmd van de gezegde Weesheeren 1n de of verzuim der 
uitoefening hunner pligten. En zij het verder vastgesteld, Weesheeren. 
dat niets hierin vervat zal strekken, of genomen zal warden 
te verstrekken om eenig persoon of de erfgenamen, execu-
teuren, of representanten van eenig persoon, die ten eenigen 
tijd in de betrekking van \Veesheer in de Republiek zal 
gediend hebben, vrij te maken, te ontslaan, of te ontheffen De aftredende Wees· 
van eenige verpligting, aanspraak of eisch, waaraan zoo- heeren, hun err.ge-
d · W h · h .. f t fnamen enz. bhjven amge ees eer z1c en ZlJ ne er genamen, execu euren o aanspr~kelijk voor 
representanten hebben blootgesteld, door pligtverzuim, op nalatigheid of pligt
het niet behoorlijk uitoefenen zijner pligten als \Veesheer. verzuim. 

11. En zij het verder vastgesteld, dat de \Veesmeester Weesmeester gelast 
zoo spoedig mogelijk na den lsten dag van Januarij 1865 zorg te dragen voor 

l d b 1 l"k · b 't · b h beheer onderhoud za zorgen voor e e.10or IJ e In ez1 nem1ng, zorg, e ee:·, en op~oeding van 
onderhoud en opvoedmg van al zulke personen als u1t personen onder zijn 
kracht dezer ordonnantie oncler zijne voogclijschap en zorg voogdijschap. 
zullen gesteld zijn, en verder alles te verrigten hetwelk uit 
kracht van deze ordonnantie des aangaandezal warden vereischt. 

12. En zij het verder vastgesteld, da.t met betrekking Weesmeester gelast 
tot al het eigendom, boedels, zaken en goederen, die uit boedels te admini-
k ht d · · d 0 d · d d d . streren en af te rac. er voorzwmngen ezer r onnantw on er e a m1- sluiten vol"'ens be-
stratie van den \Veesmeester moge gesteld worden, hij voort- staande re;'ulaties. 
gaan zal met de administratie, verdeeling en finale afsluiting 
daarvan, welke volgens de voorzieningen en regulatien 
overeenkomstig de wet door de \V eesheeren . alsof die be-
trekkingen nog in wezen waren, behoorden g~administreerd, 
verdeeld en finaal afgesloten te zij n geweest. En de gezegde 
W eesmeester wordt hiermede gemagtigd en gelast, van en 
na den lsten dag van J anuarij 1865, in te vorderen, op te 
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eischen, te ontvangea en te houden al zulke baedels, eigen
dom, zaken en gaederen, in alle leges (kantaarpenningen) 
bij de wet geeischt of gevorderd, of kan geeischt warden 
door de gezegde \Veesheeren, alsof zulk eigendam, boedels 
zaken of goederen nog onder de adminjstratie, verdeeling, of 
finale afsluiting van de Weesheeren waren berustende, en 
verder al de werkzaamheden welke ter vereffening van zulke 

Weesmeester ver- zaken behooren, te verrigten. En de gezegde Weesmeester 
pligt ~aauwkeurig zal eene duidelijke en naauwkeurige rekening hauden van al 
rekemng te houden lk 1 (k t · ) ld d h van alle door hem zu e eges an oorpenmngen a us aar em antvangen 
ontvangen kantoor- en gehouden,. en zal dezel ve overbetalen en verantwaarden 
penning.~n, en die aan den Ed. Uitv. Raad, met dien verstande echter dat het 
behtoorhJdk te ver- in alle gevallen wettig, en geoorloofd zal zijn vaor den ge-
an woor en. d · ll k · h h zeg en Weesmeester, In a e za en waann et em naodig 

zal vaarkomen, vaort te gaan in de administratie, verdeeling 
en finale vereffening van al zulke eigendom, baedels, zaken 
en goederen als voormeld, op zulk eene wij ze en avereen
komstig met en volgens de regelen en regulatien welke hem 
voorgeschreven zullen worden door de Ordannantien Nos. 2 
en 3, en van alle gelden welke aan den gezegden \Vees
meester betaald en door hem ontvangen zullen warden, toe
behoorende aan eenige personen of boedels onder de voog
dijschap van den gezegden Weesmeester, zal hij in ieder 
zulk geval onmiddelijk verpligt en gehouden zij n, behaarlijke 
en duidelijke aanteekeningen te houden; en verder am al 
zulke gelden te betalen, zaoals aan hem door den Ed. Uitv. 
Raad moge bevalen worden. 

Weesmeester ver- 13. En zij het verder vastgesteld, dat de \Veesmeester 
pligt borgtogt te gehouden en verpligt zal zij n borgtogt te stellen, ten ge
stellen. noege van den Ed. Uitv. Raad voor de behoarlijke uitoefe-

ning der pligten, onder de voorzegde ordonnantie aan den 
\Veesmeester verbonden volgens art. 184 der Grondwet. 

In werking treding 14. Dat deze ordonnantie kracht van wet hebben zal 
dezer ordonnantie. van af den 1sten Januarij, 1865, en zal op de gewane wijze 

in de Staatscou'l'ant volgens Grondwet warden gepubliceerd. 

Aldus gedaan en besloten in de Volksraadszaal te Pre
toria, Z. A. Republiek, 6 October 1864. 

Goedgekeurd namens den Volksraad, 

(Get.) J. P. KLEYN, Vaarzitter. 
B. J. PRETORIUS, Lid. 
G. C. SCHOEMAN, Lid. 

S. J. MEINTJES, Secretaris. 

Op last, 
H. VAN DER LINDEN, 

Gou vts. Secretaris. 
Gouvernementskantaar, 

Pretoria, 12 October 1864. 
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0 R D 0 N N A N T I E, 

Om de Registratie van Testamenten en de Administratie 
van Boedels en Eigendom van person en, met of zonder 
Testament, in deze Republiek overleden, te regelen. 1) 

N ADEMAAL het door Ordonnant.ie No. 1 vastgesteld 
is dat de betrekking van W eesheeren in deze Republiek 
z~l worden afgeschaft, en dat de pligten voormaals door de 
W eesheeren waargenomen, zullen worden vervangen door 
eenen W eesmeester; en nademaal de Registratie van Testa
men ten en de Administratie van zekere boedels van per
sonen die in deze Republiek komen te overlijden, voormaals 
een deel van de werkzaamheden der w eesheeren van deze 
Republiek, overeenkomstig zekere Instructien en Regulatien, 
hebben uitgemaakt; en nademaal de pligten aan de gezegde 
'Veesheeren opgelegd, nu door eenen W eesmeester uitge
oefend moeten worden en dezelve, dientengevolge, onvol
doende en ongepast zijn; en nademaal het nu noodig ge
oordeeld wordt de gezegde Regulatien-1.aet betrekking tot 
het registreren van Testamenten en de administratie van 
Boedels en eigendom van personen die in deze Republiek 
met of zonder Testament komen te overlijden,-te veran
deren en te verbeteren: Zoo wordt mits deze, door den 
Hoog-Ed. Achtbaren Volksraad der Z. A. Republiek vastge
steld, dat van en na den 1sten dag van J anuarij 1865, de 
genoemde Instructien en Regulatien voor 'Veesheeren, hier- Instructien en regu
boven vermeld, door dezen van geene kracht meer zal zijn latien voor Wees
en voor vervallen is verklaard, met uitzondering echter, en heeren herroepen. 

in zoo verre als het in Ordonnantie No. 1 bepaald wordt, 
dat de gezegde Instructien of eenige voorzieningen de:iarvan 
zullen blijven bestaan en van kracht zijn tot tijd en wijle 
de regeling en finale afschaffing van de administratie en 
verdeeling van zulk eigendom, boedels, zaken of goederen, 
als uit kracht van de gezegde Ordonnantie, No. 1, onder 
de administratie van den Weesmeester zullen worden ge-
plaatst, geschied zijn. 

2. En zij het verder vastgesteld, dat van en na den Testamenten kun-
1sten dag van Januarij 1865 het wettig zal zijn voor nen bij den Wees-

. . . ' meester word en ge-
eemgen persoon om biJ den W eesmeester onder vergezeld deponeerd. 
couvert te deponeren eenig testament, codicil houder of 
t~stamentaire dispositie, door zoodanigen persoon vervaar-
digd; en de gezegde Weesmeester zal verpligt zijn een re- Pligt van den Wees
gister te houden of te doen houden van de namen en be- meester hierin. 

1) Deze Ordonnantie is op 21 September 1864, arts. 27 en 59 goed
gekeurd; doch door Gouvernements Kennisgeving, 12 Maart 1865 (goed
gekeur? door V.R.B. 10 Junij, art. 36) buiten werking gesteld. Daar 
handelmgen onder deze wet gedaan, toen zij nog in werking was, door 
de VO(Urschriften er van moeten worden beoordeeld wordt de Ordonnan-
tie in haar geheel alhier geplaatst. ' 
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schrijvingen van alle personen zoodanige documenten bij 
hem deponerende, met den datum van afgeving; en iedere 
zulke acte zal in bezit en onder bewaring van den Wees~ 
meester ongeopend blij ven berusten tot den dood van den 
maker, tenzij dezelve door den maker of gedurende zijnen 
leeftijd door zijn wettig geauthoriseerden agent, door eene 
acte of volmagt daartoe, door den gezegden maker gepas
seerd, weder opgeeischt wordt; en wanneer zulke acte, in 
maniere voormeld, zal warden opgegeven, zal de maker of 
zijn agent, als de zaak moge zijn, eene quitantie aan den 
kant van het registerboek, tegenover de aanteekening van 
zulke acte, ondertcekenen. 

Personen, die testa- 3. En zij het verder vastgesteld, dat van en na den 
men ten of co~icille? dag van 1 J anuarij 1865 ieder persoon, die in· zijn bezit 
van anderen m beZI t · t t h bb .. d f · h d d f d k hebben moeten die eemge ac e mog e en, ZIJn e, o 1n ou en e, o , at an 
ingeval' van over- 'genomen worden te bevatten de laatsta of uiterste wil, 
lijden, bij den Wees-codicil, of andere testamentaire dispositie van eenig ander 
meest~r of I~and- persoon die overleden is, of indien zulk eene acte, codicil, 
drost mleveren. f d . d' . . . b . . o an ere testamenta1re Ispos1t1e 1n ez1t van eemg persoon 

moge geraken, zal hij gehouden en verpligt zijn, zonder 
verzuim, bij de eerstkomende gelegenheid, na het overlijden 
van zoodanigen persoon, zulke acte, codicil, of andere 
testamentaire dispositie, wanneer zoodanig persoon in het 
district waar de \Veesmeester woonachtig is overleden, in 
te leveren, of toe te zenden, aan zulken W eesmeester; en 
wanneer zoodanig persoon in eenig ander district woonachtig 
is, zal hij zulke acte, testament of codicil toezenden aan den 

De Landdrost neemt Landdrost van het district waaronder hij sorteert; en ieder 
copij en zend origi- zoodanig Landdrost zal van zulk aan hem toegezonden 
neele naar den document een kopy doen nemen en zal zulk kopy onder 
Weesmeester. .. h dt k . I k ' .1! 'fi 1 ZIJne an ee emng a s opy con1orm certi ceren, en za 

de origineele acte, met de eerstkomende gelegenheid, naar 
het kantoor van den gezegden W eesmeester overzenden, en 
de kopy daarvan in bewaring houden, tot dat hij de erken
tenis van den ontvangst van zulk origineel document van 
den W eesmeester ontvangen zal hebben, dat zulke originele 
acte of document veilig in bezit van den gezegden Wees
meester zal zijn; en ingeval zoodanig Landdrost informatie 
zal ontvangen, dat zulke acte of document den gezegden 
\Veesmeestcr niet is ter hand gekomen, maar verloren of 
vermist geraakt is, zal hij een afschrift van het kopy van 
zulke acte, testament of codicil, dat hij in zijn bezit heeft, 
maken, en onder zijne handteekening als kopy conform 
certificeeren, en zulk kopy weder met de eerstkomende 
gelegenheid aan den gezegden W eesmeester toezenden; e~ 
zal op zulke eene wij ze, zoo noodig, voortgaan tot dat hiJ 
de erkentenis van den \Veesmeester zal ontvangen hebbe_n, 
dat zulke acte, testament of codicil, of testamentaire d1s· 
positie veilig in zijne (de Weesmeester) handen is aange
komen; en zoodra de gezegde Landdrost tijding z~l ontvangen 
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hebben, dat zoodanig testament, codicil of acte veilig in de 
handen van den gezegden W eesmeester is, zal het kopy, 
door hem gehouden, op aanvraag, aan eenig persoon, die 
in zulke acte, testament of codicil belang moge hebben, 
worden afgegeven; en zoodanig Landdrost zal het regt 
hebben, indien niet binnen de twaalf maanden, nadat het bij 
hem gedeponeerd is, opgeeischt, hetzelve te vernietigen. 

4. En zij het verder vastgesteld, dat indien eenig per- Strafbepaling voor 
soon gedurende den leeftijd of na den dood van eenigen he~ vernietigen, ver-

' f t t . . lk t t t a· "1 f t dmsteren enz. van testateur o tes a nee, eemg zu as amen , eo 1c1 o ac e testamenten ' 
zal stelen of op eene bedriegelijke wijze zal vernietigen, · 
verbergen of verduisteren, zal zulk misdadiger bij beslissing 
of order van een daartoe bevoegd Hof onderworpen zijn 
aan eene gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid, van 
niet te bovengaande 7 jaren, of met boete en gevangenis-
straf, en zal het niet noodig zijn in eenige acte van be
schuldiging, tegen zoodanig persoon den naam van den 
eigenaar van zulk teetament, codicil of andere acte op te 
geven, of dat hetzelve eenige waarde had; met dien ver-
stande echter, dat niets hierin vervat, met betrekking tot 
de gezegde misdaden op eenige procedure, overtuiging ont- Crimineele vonnis 
slag of vonnis, daarop genom en of te volgen, strekken zal zal h~t .uitstell~n 
om eenig persoon, die vermeend benadeeld te zij n, te ver- v~n civiele actie 
h . d . . . f met beletten. 

m eren of te beletten om eemge ache 1n te stellen o ver-
haal tegen zoodanig persoon te zoeken, wanneer hij ver-
meent dat hij door zulke misdaad benadeeld is, en welke 
hij, door eenige civiele actie, regtsgeding of procedure, uit 
kracht der wet zoude gehad hebben, zoo deze ordonnantie 
niet hadde bestaan; zullende echter de overtuiging van 
zulken misdadiger, niet als getuigenis tegen hem, noch 
zijne vrijspraak als getuigenis voor hem in eenige civiele. 
actie, regtsgeding of procedure tegen hem aangenomen 
worden. En geen persoon, die zich aan zulk eene misdaad Miiidadiger bij er
mogt hebben schuldig gemaakt, zal aan eenige straf onder- k.enni~g of openba
hevig zijn, wanneer hij ten eenigen tijd, voor hij van zulke rmg met te worden 
misdaad beschuldigd is geworden, die geopenbaard of doorgelltraft. 
het geven van getuigen dezelve aan den dag zal hebben 
gebragt. 

5. En zij het verder vastgesteld, dat eenig Landdrost Landdrost kan op 
of ~rederegter, binnen deze Republiek, de magt zal hebben' gezwo:en informatie 
op mformatie onder eede verklaard en aan hem toegezon- lastbnef tot onder-
d d '· ' . zoek verleenen. en oor een1gen daartoe bevoegden ambtenaar, of op 1n-
formatie, onder eede verklaard, van eenig ander persoon, 
of ~ndien er bij hem eene gegron de verdenking bestaat, dat 
eemg testament, codicil of andere testamentaire dispositie, 
~:stol~n, verborgen of verduisterd is, of tot eenig bedriege-
l~k e1nde verborgen wordt, in eenig huis, locaal of plaats 
bmnen hunne jurisdictie, eenen lastbrief te verleenen, om 
zulk huis, locaal of plaats, op eenigen tijd, gedurende den 
-dag, te doorzoeken. 
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Weesmeester ~ereg- 6. En zij het vorder vastgeste1d, dat indien eenig per. 
tigd summiere stap- soon eenig testament, codicil of testamentaire dispositie in 
pen te nemen tegen · · b · h bb d d d · ' personen, die weige- ZlJn ez1t. mogt. e ~n, na en oo van eemgen testateur 
ren ofnalatigblijven of testatnce, d1e wmgeren of nalat.en zal, hetzelve over te 
testamenten, enz.,. geven of toe te zenden, in m ani ere hiervoren gemeld, ten 
~;e~;~e geven of m kantore van den W eesmeester of aan den Landdrost van 

z n. het distrikt, waarin zulk persoon woonachtig is, wordt de 
W eesmeester hiermede gelast en geauthoriseerd om dadelijk 
zonder acte van proces, aanzoek te doen bij eenig Land: 
drost, Vrederegter, of ander daartoe bevoegd persoon, voor 
eenen lastbrief tegen zoodanigen persoon voor de dadelijke 
opgave van zulk testament, codicil of andere testamentaire 
dispositie aan den W eesmeester; en verder op overtuiging 
dat zu1k persoon geweigerd of nagelaten heeft aan zooda
nigen last te vo1doen, za1 zulk W eesmeester bij den gemel
den Landdrost of ander daartoe bevoegd persoon, voor eenen 
1astbrief, ter inhechtenisneming van zulken persoon, aan
zoek doen, die verpligt za1 zij n, zulken 1astbrief terstond te 
verleenen, en zulken persoon aan te houden, totdat hij aan 
den gezegden W eesmeester zulk testament, codicil of testa 
mentaire dispositie, in zijn bezit of onder zijn bedwang, zal 
hebben opgegeven. 

Weesmeester moet 7. En zij het verder vastgesteld, dat iedere acte zijnde 
register van testa- of inhoudende den uitersten wil codicil of andere testamen~ 
menten houden, en t . d' 't' a· h t k 't d w t is geregtigd, in geval aue 1spos1 1e, 1e op e an oor van ~~ . eesmee~ er 
van overlijden, ver- gedeponeerd, afgegeven of toegezonden za1 ZIJn, 1n mamere 
zegelde acten te hiervoren vermeld, na den dood van den maker door den 
openen. gezegden W eesmeester in een door hem daartoe tot dien 

einde gehouden boek aangeteekend za1 worden, welk boek 
zal worden genoemd "Register van Testamenten," en tot 
welk einde de gezegde W eesmeester hiermede gelast en ge
authoriseerd wordt om eenige acte verzegeld na den dood 
van den maker te openen, met dien vmstande nogthans dat 

Geldigheid van tes- niettegenstaande zulke registratie alle quesW~n omtrent de 
tamenten door het deugdelijkheid of wettige uitwerking van zoodanige acte 
Hof te worden d h . 1 bl" d · k h t H ge beslist. on er ev1g za IJVen aan e u1tspraa van e oo 

Geregtshof, of eenig ander daartoe bevoegd Hof, waarin zoo
danige acte, aangaande of met betrekking tot de deugdelijk
heid of wettige uitwerking van zoodanig testament, moge 
gebragt worden. 

Na dood des. testa- 8. En zij het verder vastgesteld, dat het wettig zal zijn 
teurs kan e~mg per- voor eenig persoon om na den dood des erflaters of erf
soon het register na- 1 · z . en 
zien en copij nemen aatster, gedurende de kantooruren of eemgen dag, on 
bij betaling van d~ feestdagen uitgezonderd, bij den W eesmeester aanzoek te 
vereischte leges. doen tot het nazien of inspecteeren van eenige acte, gere-

gistreerd in het "Register van Testamenten," en om ex
tracten of kopyen uit of van eenige acte te eischen, en voor 
iedere zulke inzage, inspectie. copy af extract za1 door den 
persoon, zulks begeerd hebhende, betaald worden de s?rn 
zooals in vorm A, hier bijgevoegd, is . bepaald; met d1en 
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verstande nogthans, dat ieder persoon, een Gou vernements Ambtenarenkunnen 
ambtenaar zijnde geoorloofd zal zijn zonder betaling inzage van~Gouv~rnements-

' d l wege copiJ nemen te hebben en copy en of extracten te nemen, wanneer eze ve zonder betaling. 
van Gouvernementswege, ter uitoefening zijner betrekking, 
vereischt mogt~m worden. 

9. En zij het verder vastgesteld, dat wanneer eenige Kennis van sterf
sterfgeval moae plaats hebben zal de naastbestaande ofgeval ofoverlijden te 

o ' • . • word en gedaan aan 
bloedverwant van den overledene, d1e op dat tlJdperk tegen- Weesmeester, Land-
woordig of in de nabijheid van de plaats waar zulk sterf- drost ofVeldcornet. 
geval heeft plaats gevonden mogte zijn geweest, of bij ge-
breke van zulke naastbestaande of bloedverwant, de persoon 
bij wien zulk sterfgeval moge plaats gehad hebben, of de 
persoon het opzigt hebbende over de plaats of huis waar 
zulk sterfgeval moge plaats gehad hebben, verpligt zijn 
daarvan kennis te geven in maniere als volgt: W aar het 
sterfgeval zal plaats hebben op eenig dorp of binnen zes 
uren in den omtrek daarvan bij den Weesmeester ten zijnen 
kantore, of waar hij zich mogte bevinden; waar het sterf-
geval ergens anders voorvalt en binnen zes uren in den 
omtrek van eenig dorp, bij den Landdrost van zulk distrikt; 
en indien zulk sterfgeval op een grooter afstand dan 6 uren 
van eenig dorp mogt plaats vinden, dat, en in zulk geval 
aan den veldcornet van de wijk waarin zulk sterfgeval 
heeft plaats gehad; en ieder persoon die hierin verpligt 
wordt zulke kennisgeving te doen, en nalaten zal zulks te 
doen, zonder wettige en genoegzame redenen daartoe te 
hebben, zal op overtuiging daarvan voor den Landdroiilt van 
het district waar hij woonachtig is, op aanklagt van den 
Staatsprocureur of zijnen vertegenwoordiger, onderhevig zijn Strafbepaling voor 
aan eene boete niet te bovengaande vijf pond sterling en het niet ~even van 
niet minder dan vijf shillings, te worden geheven uit het sterfkenms. 
roerend goed van zulk persoon, en ieder veldcornet aan 
wien zulke kennisgeving als voormeld zal worden toegezon-
den, zal gehouden zij n zulke kennisgeving aan den W ees-
meester toe te zenden, indien zulk W eesmeester in zij n dis-
trikt woonachtig is, of iri eenig ander geval aan den Land-
drost van zulk distrikt; en ieder Landdrost zal verpligt zijn 
zulke kennisgeving dadelijk te verzenden naar den W ees-
meester: met dien verstande nogthans, dat het niet noodig 
zal zijn voor eenig persoon om kennis te geven van eenig 
sterfgeval, onder de voorzieningen dezer ordonnantie voor 
den, hierna bepaald wordende tijd, dat inventarissen van Tijd van indienen 
eigendom, door het overlijden van eenig persoon nagelaten, der sterfkennis. 
zullen worden opgezonden, en dat al zulke kennisgevingen 
van sterfgevallen gelijktijdig met zulke inventarissen, zoo 
als hierna bepaald, niettegenstaande eenige andere bepa-
lingen hierin vervat, kunnen worden opgezonden . 

. 10. En zij het verder vastgesteld, dat al zulke kennis- Bijzo~der~eden der 
gevmgen van sterfgevallen, zooals hierin worden vereischt, kenmsgevmg. 
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de volgende bijzonderheden zullen bevatten, in zooverre het 
aan den persoon, zulks inzendende, moge bekend zijn :-

1. Naam en geboorteplaats van den overledene. 

2. N amen der ouders van den overledene. 

3. Ouderdom van den overledene. 

4. Beroep van den overledene. 

5. Getrouwd of ongetrouwd, weduwe of weduwenaar. 

6. Dag van overlijden. 

7. W aar gestorven. 

8. N amen der kinderen van den overledene, en of zij 
meerder- of minderjarig zijn. 

9. Of de overledene eigendom heeft nagelaten, en van 
welken aard. 

Met dien verstande nogtans, dat het niet noodig zal zijn in 
de kennisgeving de geaardheid of het bedrag van 'eigendom 
op te geven; dan alleenlijk of de boedel onder of boven de 
Rds. 500 is. 

Register van sterf- 11. En zij het verder vastgesteld, dat een register, te 
gevallen door den worden genoemd: "Register van sterfgevallen," door den 
Weefimeester te Weesmeester in ziJ'n kantoor zal worden gehouden, waarin 
worden gehouden. 

alle sterfgevallen, aan hem gerapporteerd, zullen worden ge-
boekt met de noodige bijzonderheden, zooals aan hem moge 
worden toegezonden. 

Behoorlijke begra- 12. En wordt verder vastgesteld, dat ieder die eene 
feniskosten hebben begrafenis van eenen persoon zal bestellen of laten bestellen, 
preferentie in den in zoo verre als dezelve met den toestand van den over
boedel. 

ledene zal overeenkomen, eene vordering, bij voorkeur, 
voor zulke begrafenis onkosten op den boedel van den 
overledene zal hebben, v66r eenige vordering, welke door 
den overledene, bij den tijd van zijnen dood, verschuldigd 
was, of die tegen den boedel, na den dood van zulk over
ledene zoude gebragt kunnen worden. 

Langstlevende der 13. En zij het verder vastgesteld, dat waar een der 
echt~en.ooten. voor- echtgenooten, gehuwd in gemeenschap van goederen, mogt 
~~ij~'!n 1~a~e~1:nt~e- komen te overlijden, zal de gezamenlijke boedel onder zorg 
zamentlijken boedel. van den langstlevenden blij ven berusten, totdat de exec.u-

teuren van den overledene, of de voogden testamentair datief 
van de minderjarige kinderen in zulk huwelijk, of de Wees
meester of curator bonis, of dadelijk toeziener of verzorger 
van den boedel, wettiglijk aangesteld over zulke kinderen, 
met de werkzaamheden der administratie, verdeeling of 
finale vereffening van den gezegden gezamentlijken boedel, 
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onder of ten gevolge van de vaststellingen van Ordonnantie 
No 3 za1 hebben begonnen; met dien verstande nogtans, 
dat niets hierin vervat strekken za1, of genomen za1 worden 
te strekken, om te be1etten dat zoodanige gezamen1ijke ':Yaar de gez~men
boede1 wanneer de schu1den meer ziin dan de opbrengst hJke ?oedel ~~sol-

' " .. vent IS kan d1e 
des boede1s, op aanvraag van den nabhJvenden echtgenoot onder beheer des 
of een' of ander crediteur of crediteuren, in zu1ken boede1, Weesmeesters wor
onder het beheer van den W eesmeester za1 word en gep1aatst, den geplaatst. 
ten einde denze1ven vo1gens wet en regt onder de credi-
teuren, naar wettige voorkeur en vorvo1gens naar even-
redigheid te doen verdee1en, tot tijd en wij1e er behoorlijke 
voorzieningen, bt>trekke1ijk zu1ke boede1s, zullen worden 
daargesteld. 

14. En wordt verder vastgeste1d, dat wanneer een der Langstlevende echt
twee echtgenooten gehuwd in gemeenschap van goederen, g~noot gehouden, 

' .. 1 d 1 d h d bmnen 6 weken na za1 komen te overhJden, za e 1angst even e ge ou en en dood inventarisvan 
verpligt zijn binnen den tijd van 6 weken, na den dood alle goederen en 
van den overledene, eenen inventaris te doen maken, ten effecten te maken. 
overstaan van twee getuigen, die door de wet bevoegd zijn 
a1s juries te dienen, en van zu1ke personen, die a1s erfge-
namen eenig be1ang hebben in de verdeeling van den ge-
zament1ijken boede1 van den gezegden overledene en die 
tegen woordig zullen zij n, van all en eigendom, goederen en 
effecten, roerende en onroerende, van we1ken aard ook, 
we1ke ten tijde van den dood van den overledene aan den 
gezamenlijken boede1 de over1edene en overgeb1evene echt-
genooten behoort hebben; en zu1ke inventaris za1 on- Inventaris behoor
derteekend worden door den nablijvenden echtgenoot de lijk te worden on-

t · 1d 1k f 1 b" h t ' k derteekend. ge mgen voorme en zu e er genamen a s 1J e ma en 
daarvan tegenwoordig zullen zijn geweest; met dien ver
stande nogtans, dat de W eesmeester of eenig Landdrost op 
genoegzame red en en aangetoond door den W eesmeester, of 
eenig persoon eenig be1ang in zu1ken boede1 hebbende, het 
regt za1 hebben om eenen 1astbrief te ver1eenen dat een Last brief, het maken 
inventaris van zu1ken boede1 door een of meer personen van inventaris gelas-
. 1k d 1d 1 k d f ' tende kan worden In zu e or er voorme , za gemaa t wor en, o om een verle~nd of curator 
curator (toeziender of verzorger) aan te stellen, om zu1ken benoemd. 
boede1 ten eenigen tijde, voor of na het ver1oop van den 
tijd van zes weken, onder zijn opzigt en bewaring te houden. 

15. En zij het verder vastgeste1d, dat ieder nab1ijvende Strafbepaling voor 
echtgenoot die moedwillig na1aten za1 om zu1ken inventaris nablijvende echtge-

d · l"k b d 1 k f d noot die niet he-van zoo amgen gezament 1J en oe e te ma en o te oen hoorlijk inventaris 
maken, in maniere, hiervoren verme1d, of met voorweten opmaakt. 
na1aten za1 om eenig goed behoorende aan zu1ken boede1 
te inventariseren, zal in het verdee1en van zu1ken boede1 
alle regt en aanspraak, in a1 d€ voordeelen uit zulk niet 
geinventariseerd goed voortspruitende aan den gemeen-
schappelijken boedel verbeuren; en all~ verliezen of vermin-
dering in waarde van zulke ongeinventariseerde goederen, 
of eenig gedeelte daarvan, na den dood van den overledene, 
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zullen bij verdeeling des boedels warden gocd gemaakt en 
gedragen door den nablijvenden echtgenoot in persoon; met 
dien verstande nogtans, dat niets hierin vervat, zal strekken 
of genom~n ':.orden .~e strekken om ~cnig p~rsoon, die op 

Deze strafbepaling eene bednegehJke WIJZe een valsche Inventans van zulken 
ne.en;t het regt van gezamentlijken boedel zal hebben gemaakt of doen maken, 
c:Immeele veryo~- te vriJ'waren van eenige straf of st:raffen waaraan hiJ' do 
gmg voor fals1te1t . or 
niet weg. des lands wetten voor de m1sdaad van het maken van eenen 

valschen inventaris tot bedriegelijke einden, zoude schuldig 
bevonden warden. 

Voorloopig bezit of 16. En zij het verder vastgesteld, dat bij het overlijden 
bewaring der goede- van eenig persoon, niet zijnde een der echtgenooten, gehuwd 
ren des afgestorven in gemeenschap van goederen, zal de man of vrouw van 
boedels. zulk overledene, of in gebreke daarvan, of bij afwezigheid 

van den man of vrouw, het kind of de kinderen, de naast
bestaande van den overledene, of bij gebreke daarvan, af
wezigheid of minderjarigheid van den naastbestaanden de 
persoon, die tijdens het overlijden van zulken persoon de 
zorg van het huis of de plaats, waar zulk sterfgeval plaats 
heeft gehad de zorg van al zulke goederen en effecten, van 
welken aard ook, die tijdens het overlijden van zulken 
persoon, op de plaats of in het huis waar zulk persoon 
overleden moge geweest zijn, op zich nemen, en zal die 
goederen in zijn bezit en bewaring houden tot dat dezelve 
zullen warden opgeeischt door den executeur of executeuren, 
of door eenig ander persoon wettiglijk daartoe aangesteld 
door het Hooge Geregtshof of eenig Landdrost of Vv ees
meestcr, om zulk goed weder tc ontvangen; en zal daarvan 

1\faken van inven- binnen de 14 dagen, na den dood, ecn inventaris maken of 
taris in zoodanig doen maken, in tegenwoordigheid van twee personen, bevoegd 
geval. om als juries te dienen, van al de goederen en effecten als 

voormeld en van al de goederen bekend als toebehoorende 
aan den gezegde overleden persoon, en zulke inventaris zal 
warden onderteekend door den persoon zulks opmakende en 
van de getuigen in tegenwoordigheid van elkanderen. 

17. En zij het verder vastgesteld, dat eenig persoon 
van wien het vereischt wordt, in sectie 14 en 16 van ~eze 
ordonnantie, om zulken inventaris te maken van eemgen 
boedel, goederen of effecten, een valsche inventaris makende 
tot bedriegelijke einden, zal ieder zulk overtreder, na daar-

Strafbepaling voor van overtuigd te warden, onderhevig zijn, op oordeel van 
het maken yan Y.al- het Hof, waarvoor hij moge gebragt warden, aan gevange
~che en ~edriegehJke nisstraf, met of zonder harden arbeid, of boete of een van 
mventans. b 'd . . H f oge m en, niet te boven gaande 2 Jaren als het o m 

goed vinden. 
Inventaris naar den 18. En zij het verder vastgesteld, dat ieder persoon 
Wee!Smeester of hiervoren geroepen om eenen inventaris te maken of te doen 
Landdrost teworden k l' t h d l .. d d l"k d zelven gezonden. ma en, verp 1g en ge ou en za ZIJn. a e IJ na en 

gemaakt is, dezen bij de eerste gelegenheid zal toezenden 
aan den Weesmeester, en in zulk distrikt waar hij zijn kan-



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1864] 189 

toor niet heeft aan den Landdrost, en ieder Landdrost zal Lan.~drost neemt 
Verpligt ziJ'n om een kopy of kopyen van zulken inventaris co;r:nJ en

1 
zendtdhet . . or1gmee naar en 

aan hem toegezonden te doen maken, en zal het ong1neel Weesrneester. 
opzenden aan den W eesmeester : met dien verstande nog-
tans dat wanneer zulk inventaris door den langstlevende 
der 'echtgenooten zal gemaakt zij n, aan wien de overledene 
echtgenoot wettiglijk al het aandeel in den gezamenlijken 
boedel heeft vermaakt, dat aan den overledene uit den ge-
zegden boedel was behoorende, of wien de eerststervende bij 
testament of anderzins moge aangesteld hebben als voogd 
over hunne onmondige kinderen of boedelhouder van den 
gezamenlijken boedel, gedurende de minderjarigheid van 
zulke kinderen, dan, en in ieder zulk geval zal het wettig 
zijn, indien hij of zij zulks noodig moge oordeelen, om ieder 
zoodanige inventaris aan den \Veesmeester of aan den Land-
drost van het distrikt, in maniere hiervoren gemeld, ver-
zegeld toe te zenden; en wanneer zoodanige in ventaris aan 
den Landdrost van eenig distrikt wordt toegezonden, zal 
dezelve vergezeld gaan met twee kopyen, van zulken inven-
taris; en zulk Landdrost zal het verzegeld origineel van Pligten van den 
zulken inventaris opzenden naar den Weesmeester en met~anddro~t, waar de 

· d · · ' . mventani door den 
bet:ekkm~. tot het toezen. en van zulken ong1nelen 1nven-langstlevende, die 
tans, hetzlJ verzegelcl. of n1et, en van zulke kopy of kopyen ook erfgenaam is, 
van zulken inventaris als voormeld zal hij handelen als in wordt opgemaakt en 

t . 0 d d t' 't t Id t b kk' ingezonden. sec 1e •J van eze or onnan 1e vas ges e me etre mg 
tot testamenten, als, in alle gevallen, daarin voorschreven; 
met dien verstande echter, dat geene zulke originele kopyen 
door zulken Landdrost aan eenig persoon, die er om aan
zoek doet, zal word en afgege ven, dan alleen aan den over
gebleven echtgenoot of aan zijnen of haren wettigen ge
authoriseerden agent; en dat geen zulke verzegelde inven
taris geopend zal worden, tenzij het op last geschiedt van 
eenig Hof en op voldoende redenen aangetoond door den 
W eesmeester of door eenig persoon die in den gezegden 
gezamenlijken boedel eenig belang mogt hebben. 

19. En zij het verder vastgesteld, da t de boedels van Brieven van adrni
alle personen, met of zonder testament overleden, in zoo- nistratie te worden 

d I · d R bl' k 1 .. d · · d verleend aan de verre eze ve 1n eze epu Ie ge egen ZIJn, gea m1n1streer executeuren door 
en verdeeld zullen worden volgens de wet, onder en uit den Weesmeester. 
kracht van brieven van administratie, te worden verleend 
door den Weesmeester, in maniere als in vorm hier bijge-
voegd, gemerkt B, is voorschreven aan de testamentaire 
executeuren behoorlijk aangesteld door zulk overleden per-
so?n of aan zoodanig persoon als bij gebreke van testamen-
taue executeuren, als executeuren datief van zulk overleden 
p~rsoon moge worden benoemd en aangesteld, in maniere 
h1erna gemeld; met dien verstande nogihans, dat in alle Weesrneester ge
gevallen waar de W eesmeester zulks gelast of noodig moge magtigd een cu?·ator 
oord I h .. d t I h bb . bonis te benoemen. ee en, IJ e mag za e en een curator bon ts aan te 
stellen om ·het bestuur en de zorg van zulken boedel op 
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zich te nemen, tot dat brieven administratie uitgereikt zullen 
zijn aan executeuren testamentair of datief, tot behoorlijke 
administratie en verdeeling van zulken boedel; en iedere 
aanstelling zoo gemaakt door den gezegden \V eesmeester van 

Zoodanige benoe- van een curator bonv.s zal op aanspraak van eenig persoon 
ming kan door het eenig belang in zulken boedel hebbende, onderworpen ziJ·~ 
Hoog Geregtshof . d h · t f t ",1 t ld d h worden goed- of te wor en erz1en, vas.- o er SIJue ges e oor et Hoog 
afgekeurd. Geregtshof of eenig and er daartoe bevoegd Hof, en zulk Hof 

door wien zulke aanstelling is vernietigd kan en moet een 
ander bekwaam persoon als zulk c'urator bonis aanstellen. 

Brieven van admini- 20. En zij het vercler vastgesteld, dat in alle gevallen 
stratie aan de execu- waar eenig overleden pm·soon eenig persoon of person en in 
teuren te worden . . 1 ' ' 
verleend. ZIJ n testament mogt benoemc hebben tot executeur of executeu-

ren, zal de \¥ eesmeester op aanzoek van zoodanigen executeur 
of executeuren dadelijk, nadat het testament bij hem zal zijn 
gedeponeerd, brieven van administratie aan zulken persoon 
of personen uitreiken, in maniere hiervoren gemeld. 

21. En zij het yerder vastgesteld, dat wanneer eenig 
pm·soon zal komen te overlijden zonder door eenige wettige 
actc eenig pm·soon of personen als executeur of executeuren 
aangestcld tc hebhen, of waar eenig zulk aangestelde per
soon voor den testamcntmaker mogt overleden zijn, ofmoge 
weigcren of onbekwaam moge zijn bevonden om als execu
teur te ageeren, clan, en in ieder zulk geval, zal de \Vees
meester in de Staatscourant dezer Republiek eene oproeping 
bij edicte doen plaatsen en op eenige andere wijze als h~j 
mogt noodig oordeelcn eenc oproeping doen, den overblij
venclen echtgenoot (indien eenigc) de naastbestaanden, erf-

Van e:x:ecuteuren gcnamen en creditcuren van den overledenc oproepende om 
datief. op eenen tijd, in zulke oproeping to warden vastgestcld, 

niet minder clan 6 wcken na den dag van publicatie, op 
zijn kantaor te verschijncn, om brieven van administratie 
tc zien uitreiken aan zulke pcrsoon of personen, door hem 
als cxccuteur of executeuren datief in den boedcl van zulk 
overlcdenc zal of zullcn warden aangestcld: met dicn ver
stande nogthans, dat de gczcgde \Veesmcester het regt he?
ben zal om ten cenigcn tij d waar hij zulks mogt nood1g 
oordeelen, zulke personen voornoemd op tc roepen om op 
eenigen tijcl door hem bepaald op eenig Landdrostkantoor 
tc verschij nen, ten eindc ecn of and er persoon of person en 
voor te stollen om door den Landdrost aan den gezegden 
\V eesmeester te word en opgegeven als een bekwaam persoon 
door hem tc 1vorden aangesteld als executcur of executeuren 

B.rieve~ van admi- datief van zulken boedel. En de gezegde \Veesmeester zal, 
mstrahe .aan execu- na de gehoudcne bijeenkomst op ontvangst van het rapport 
teurs dahef verleend d I dd ' 11 als van en 1an rost, zulk persoon of personen aanste en 

hem geschikt en bekwaam zal voorkomen, als executeur of 
executeuren datief in den boedel van zulk overledene, en 
zal de brieven van administmtie dientengevolge verleenen; 
tenzij dat het hem noodig zal voorkomen om zulke aan-
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stelling uit te stellen en eene andere oproeping te doen tot 
zulke bijeenkomst of bijeenkomsten voornoemd-en met 
verder voorbehoud, dat wanneer het aan zulken W eesmees
ter duidelijk zal blijken dat zulke boedel van zulk over
ledenen persoon klaarblijkelijk tekortkomend is, dan zal in 
zulk geval het voor den Weesmeester niet noodig zijn de 
voorschrevene stappen te nemen tot het aanstellen van 
executeur of executeuren datief; doch het zal voor hem 
wettig zijn, en hij wordt hiermede geauthoriseerd zulken 
boedel onder de crediteuren in regten pro rato (naar even
redige verdeeling) naar de wet te verdeelen tot nadere bepa
lingen daaromtrent zullen warden gemaakt. 

22. En zij het verder vastgesteld, dat in eenig geval Personen die de 
waar meer dan een persoon zal voorgesteld warden als ex- voorkeur h:bben bij 

d · f 1 d bl"" d ht t f b.. b k de benoemmg van ecuteur atw . za e over IJ ven e ec genoo , o IJ ge re e executeurs datief. 
van dien, de naaste of eenige der bloedverwanten, of bij 
gebreke van dien, een crediteur of crediteuren, of bij gebreke 
van dien, een erfgenaam of erfgenamen door den W ees-
meester de voorkeur warden gegeven; met dien verstande 
nogthans, dat niets hierin vervat zal verhinderen dat een 
of meer van do bovcngenoemde personen gezamentlijk met 
een of meer of eenig ander van de bovengenoemde personen 
aangesteld zal worden. En dat wanneer het blijken zal aan Benoeming van exe
den W eesmeester of het Hooge Geregtshof, bij herziening, cuteur datief door 
dat er eenige wettige tegenwerping bestaat tot de aanstelling den :Veesm~es~er . kan m herZiemng 
van alle of eemge van de person en of klassen van person en voor een Hof wor-
als executeur of executeuren van zulken boedel, zal zulk den gebragt. 
persoon worde voorbij gezien door den Weesmeester, en een 
of and er bevoegd en bekwaam persoon zal door den W ees-
meester als executeur of executeuren datief worden benoemd. 
En met verder voorbehoud, dat iedere zoodanige gemaakte 
aanstelling door den gezegden W eesmeester, onderworpen zal 
zijn aan tegenwerping of goedkeuring en terzijdestelling van Bij vernietiging der 
het Hoog Geregtshof, of eenig ander daartoe bevoegd Hof; aanstelling kan het 
en ieder zoodanig Hof zulke aanstelling vernietigende zal Ho~ executeurs . . ' dahef benoemen. 
en wordt geauthonseerd eemg ander bevoegd en bekwaam 
persoon of personen tot executeur of executeuren datief aan 
te stellen. 

23. En zij het verder vastgesteld, dat wanneer het moge Ingeval van over
gebeuren dat eenige van de naastbestaanden of crediteurenlijden van minder
of erfgenamen van eenig overledene persoon minderjarigen jarigen heeft de 
· · d ·. . ' voogd de voorkeur 

ZIJn e; .~n onder voogdiJSChap van eemg voogd of voogden, tot de aanstelling 
behoorhJk daartoe aangesteld, geplaatst zijn, zal in elk geval van executeuren. 
zulke voogd of voogden de voorkeur hebben tot de aan-
stelling van executeur of executeuren datief in zulken hoe-
del, op gelijke wijze en in alle gevallen waaraan zulke 
~i~derja.~ige nabestaanden, of crediteuren, of erfgenamen. 
Ind1en ZIJ hunne meerderjarigheid hadden bereikt, de voor-
~eur zouden gehad hebben, zooals in de voorgaande afdee-
hng dezer Ordonnantie is bepaald. 
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Testamentaire exe- 24. En verder zij het vastgesteld, dat niets hierin ver
cuteur mag .. andere vat strekken of genomen zal worden te strekken om eenige 
P
1
ersonen tbiJnemen testamentaire executeur of executeuren van eenigen testateur a s execu eur, waar . 

in het testament te beletten om eemg ander persoon of personen te assume-
alzoo is bepaald. ren (bij te nemen) als executeur of executeuren van zulk 

testateur, onder en uit hoofde van eenige magt aan hem of 
hen door zulken testateur in zijn testament of eenige andere 

Geassumeerde exe- acte, door hem gepasseerd, verleend; met dien verstande 
cuteur ka~ niet altiJ' d dat geen persoon of personen zal of zullen geregtigd 
zonder br1even van ' . · d 
administratie han- of bevoegd ZIJn als geassumeer e executeur of executeuren 
delen. te handelen voor en aleer brieven van administratie door 

den Weesmeester aan hem uitgereikt zal zijn, die hiermede 
geauthoriseerd en gelast wordt om dezelve te verlee
nen, op vertoon aan hem van het testament of an
andere acte, door welke de assumptie (bijneming) van zul
ken executeur wordt geauthoriseerd en van de acte waarop 
zulke executeur of executeuren zulken persoon a1s execu
teur geassumeerd heeft. En iedere voorziening van deze 
of andere wet of ordonnantie toepasselijk op, of betrekking 
hebbende tot, eenige execnteuren datief, zal genomen en 
gehouden worden betrekking te hebben en van toepassing 
te zijn op eenig zulk geassumeerden executeur. 

Voorziening in het 25. En zij het verder vastgesteld, dat wanneer eenig 
geval van overlijden, testamentaire of geassumeerde executeur aan wien brieven 
onbekwaamheid of d · · t t• t t h t d · · t · b d 1 ontzetting van den van a m1n1s ra 1e o e a m1ms reren van eemgen oe e 
executeur. uitgereikt zijn geworden, moge komen te over1ijden, of on

bekwaam moge bevonden worden als zulks te hande1en, of 
van zijn ambt als executeur door een vonnis van eenig 
bevoegd Hof ontzet mogte zijn, en er niet een of meer ge
assumeerde executeuren mogen overblijven, vo1gens de ver
eischten in zulke acte van assumptie vervat, of dat eenig 
executeur datief, nadat brieven van administratie aan hem 
zal zijn uitgereikt, zal 0verleden, of onbekwaam, of zooals 
voorschreven, ontzet zal worden, dan, en in ieder zulk ge
val, zal door den W eesmeester in al zulke gevallen, betrek
kende de aanstelling van een executeur of executeuren in 
plaats van zulk gestorvene, onbekwaam gewordene, of ont
zette persoon, overeenkomstig voorzieningen in sectie 21, 
22 en 23 hiervoren gemeld, gehandeld worden. 

Brieven van admini- 26. en zij het verder vastgesteld, dat brieven van ad
st:atie aan testamen- ministratie aan eenig testamentaire executeur uitgereikt, ten 
ta1re executeurs 11 t"d k h · · d d d een kunnen herroepen a en . IJ e an erroepen en vern1et1g wor en oor 
en vernietigd wor- beslu1t van het Hooge Geregtshof, of eenig daartoe bevoegd 
den door het HoogHof, op overtuigend bewijs voor zulk Hof, dat de acte op 
Geregtshof, enz. grond waarvan brieven van administratie verleend waren, 

teruggetrokken of door eene andere acte vervangen is, in 
zoo verre als de aanstelling van zulken executeur aangaat; 

Brieven van admi- en dat brieven van administratie verleend aan eenen exe
nistratie, .aan execu- cuteur datief ten allen tijde kunnen worden vernietigd of 
teurs datief ver- . kk a' b .. en 1ngetro en oor den "\:V eesmeester op voldoende eWIJZ 
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aan hem geleverd, of op vertoon van bewij zen da t eenig leend, kunnen door 
ander bevoegd en bekwaam persoon wettiglijk benoemd en den W~esmeester 
die gewillig is zulk executeurschap op hem te nemen en als wordenmgetrokken 

zulk executeur te handelen in plaats van den executeur 
datief, die benoemd was zulken boedel te administreren, 
met dien verstande nogthans, dat ah• dit verzuim van 
het niet overleggen van zulke acte voor het verleenen 
van brieven van administratie aan zulk executeur datief 
door verzuim of achteloosheid moge plaats gehad heb-
ben, van zulk persoon daarin aangesteld als testamentaire 
executeur, zal zulk persoon persoonl~jfe verantwoordelijk zijn 
voor alle kosten veroorzaakt door de aanstelli.ng van zulken 
executeur datief. 

27. En zij het verder vastgesteld, dat ieder executeur Executaur datief 
d~tief voor dat hij zal toegelaten warden tot de adminis- verpligt securiteit 
tratie 'van eenigen boedel, verpligt zal zijn om genoegzeme te stellen. 
securiteit aan den W eesmeester te geven voor de behoor-
lijke en getrou we administratie van den boedel, waarin hij 
als executeur datief is aangesteld, ter bedraging als in ieder 
bijzonder geval in redelijkheid moge warden vereischt. 

28. En zij het verder vastgesteld, dat ieder executeur, Executeurgehouden 
hetzij testamentair of datief, dadelijk, nadat brieven van inventaris te maken. 
administratie aan hem zullen zijn verleend, in maniere 
voormeld, een inventaris zal maken van alien eigendom, 
goederen en effecten, toebehoorende of een deel uitmakende 
van den boedel, welken zulken executeur zal moeten admini-
streren, en zal van tijd tot tijd en zoodra zulk executeur 
eenigen eigendom, goederen of effecten moge uitvinden aan 
zulken boedel behoorende, en niet in zulken eersten inventaris 
opgenomen, eenen additionelen (volgenden) inventaris op-
maken van al zulke goederen, eigendommen of effecten. En 
ieder zulk executeur testamentair of datief zal dadelijk ieder Inventaris naar den 
zulk inventaris of additionelen (volgenden) inventaris naar Weesmeester te 
den Weesmeester opzenden; en ieder zoodanig executeur worden gezonden. 
datief zal gehouden en verpligt zijn, nadat zulk additionele 
(volgende) inventaris zal zijn opgezonden om verdere secu-
riteit te geven voor zulk (volgende) additionele bedragen 
van hem mogen warden gevorderd, met dien verstande 
nogtans, dat eenig persoon aangesteld als eonig testamentair 
executeur in eenig testament of acte van uitersten wil, of de 
langstlevende van eenige twee echtgenooten aan wien de 
overledene al het aandeel. van den gezamentlijken boedel 
heeft vermaakt, en die in zulk testament als executeur en 
voogd der minderjarige kinderen of boedelhouder of als 
administrateur benoemd is, gedurende de minderjarigheid Van het maken van 
van zulke kinderen niet verpligt zal zijn wanneer het in inventaris, niette-
zulk t t t t t ld . . ' . d genstaande dat het es amen vas ges e 1s, om eenen 1nventans aan en testament daarvan 
W eesmeester toe te zenden, als voormeld, tenzij hij een afziet. 
order van het Hooge Geregtshof of ander daartoe bevoegd 
Hof moge ontvangen, op bewij s van voldoende gronden 

13 
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door den \Veesmeester of eenig belanghebbende per!oon in 
zulken boedel om 'zulks te doen, niettegenstaande er iets in 
strijd met dezelve in deze ordonnantie moge voorkomen. 

Verantwoordelijk- 29. En zij het verder vastgesteld, dat indien eenig per
h~id. van personen, soon v66r dat brieven van administratie door den Weee-
dle z1ch v66r ver- ' · t f t · leenen van brieven meester aan eemgen execu eur o exeou euren testamentau 
van administratie of datief tot het administreren van eenigen boedel zal zijn 
met den boed~l verleend, zichzelven de administratie of distributie van 
bebben bemoeld. eenigen boedel zal nemen, of op eenige wijze daarover, of 

eenig gedeelte daarvan, zal disponeren, ienzij in zoo verre 
als volstrekt noodig zal zijn om zulke goederen in veilig
heid te bewaren of eene behoorlijke begrafenis aan den 
overledene tc geven, of tot den noodigen onderhoud van 
de familie van den overledenc; of indien eenig persoon aan 
wien brieven van administratie, hetzij als executeur testa
mentair ef datief zal zijn verleend, voortgaat om eenige 
goederen, niet in zulken inventaris of additionelen inventaris 
opgebragt en te worden opgezonden zoo~ls in sectie 28 van 
deze ordonnantie wordt bepaald, te administreren of te ver
deelen, zal zulk persoon voor zulke onwettige distributie of 
administratie persoonlijk aan de erfgenamen verantwoorde· 
lijk gehouden worden, en zal hij verder onderhevig zijn 
aan de crediteuren en erfgenamen in den gezegden boedel 
voor alle schulden van den overledene die naderhand tegen 
zij nen boedel moge worden gebragt, waar eenige bedragin· 
gen moge te kort schieten, tot de betaling van eenige schuld 
of vermaking; met dien verstande nogthans, dat wanneer 
zulk executeur, die, voor eenige bedragen zoo onbehoorlijk 
geadministreerd gedagvaard mogt worden, kan aantoonen 
tot genoegen van h9t hof waarvoor hij moge gedagvaard 
warden, dat het bedrag van eenige goederen zoo geadminis· 
treerd en verdeeld of door hem verkocht, niet eenige som 
door hem verantwoord te bovengaandc is, en dat dezelve 
niet op eene bedriegelijke wijze is van de hand gezet, d.~n 
in een ieder zulk geval zal hij alleen verantwoordelijk ZlJil 
voor het bedrag van zulk geadministreerd goed of naar z~o
danig gedeelte daarvan als hij leiden zal te bewijzen met 
behoorlijk is geadministreerd of verdeeld, zoo als dezelve 
onder do wet behoorde gedaan te zijn, en voor de kosten 
van zooclanige actie, niettegenstaande hij geslaagd is t~ b~
wijzen dat er geene schade door zulke administrat1e 18 
geleden. 

Executeur verpligt 30. En zij het verder vastgesteld dat ieder cxecute~r 
door kennisgeving tostamentair of datief dadelijk, nadn.t hjj de administratw 
in de Staatsco1~rant · b d l b 1 dma
crediteuren op te van eemgen oe e zal hebben aanvaard, eene e cen . 
roepen. king in de Staatscou1·ant zal plaatsen, waarin hij alle credl

teuren of die eenige vorderingen tegen den overledene ~~ 
zijnen boedel mogten hebben. zal oproepen, om dezelv~ blJ 
hem, binnen eenen zekeren tijd, te warden bepaald, 1ll te 
levcren, echter niet minder dan zes weken van den dag 
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van publicatie, of langer dan 4 maanden, zoo a.ls onder 
bijzondere omstandigheden aan zulken executeur noodig 
rnogte voorkon1en. 

31. En zij het verder vastgesteld, dat. het niet wettig Geen executie tegen 
zal ziin voor eenig persoon die een vonnis van eenig Hofden boedel te wor-

'J • d d .. l f den gedaan voor dat tegen e~_rng overledene persoon, ge ur~n e Z~Jn even, o tijd van oproeping 
tegen ZIJne executeur of executeuren 1n eemge zaak of zal zijn verstreken. 
actie voor eenig Hof begonnen, n1ogt verkregen hebben, of 
in eenige zaak of actie die dienende n1oge geweest zij n 
tegen eenig overleden persoon voor zijn overlijden, en voort-
gezet tegen den executeur of executeuren van zulk over-
leden persoon, Olll eenig vonnis zoo verkregen te execu-
teeren voor d9.t de tijd van de oproeping van crediteuren 
hiervoren vermeld is verloopen. En verder dat het niet Geen executie, zon
wetttig zal zijn zulk vonnis in executie te brengen, voor der verlofvan'tHof, 
d "d d d t b · d · · t t' te worden gedaan, en tlJ van zes n1aan en, na a neven van a Dllnls ra 1e voordat 6 maanden 
zullen zijn verleend aan den executeur of executeuren, na verleenen van ' 
tegen welk zulke executie van vonnis begeerd wordt, zonder brieven, zullen zijn 
vooraf een order van het Hooge Geregtshof of van eenig verstreken. 
ander bevoegd Hof voor het executeren van zulk vonnis 
verkregen te hebben. 

32. En zij het verder vastgesteld, dat bij verloop van Bij verloop van den 
den tijd in de Staatsco'ltrant bepaald in maniere hiervoren bepaalden tijd zal 

ld . d f' d d 1 .. k de ex~tcuteur de vastgeste , 1e er zulk executeur o executeuren a e IJ schulden betalen. 
zal voortgaan Olll al zulke schulden en vorderingen tegen zul-
ken boedel bij helll ingezonden, of van het bestaan waarvan hij 
mogt kennis dragen, te rangschikken volgens de wettige 
orde van voorkeur, en zal dezelve uitbetalen en vereffenen, 
zoodra de fondsen daartoe vereischt in gezegden boedel zul-
len zijn ontvangen. En ingeval het moge blijken dat de Betaling van prefe
opbrengsten van den gezegden boedel niet toereikend zijn rente vorderingen. 
ter voldoening van alle w~ttige schulden waaraan zulke hoe-
del onderhevig is, zal de executeur of executeuren onder-
worpen zijn, om aan eenig persoon, dan houder van zulk 
wettige schuld zijnde het bedrag dier schuld, waarop zulk 
schuldeischer regt had aanspraak te maken, te beialen, in-
dien zulks volgens de wettige orde van voorkeur is gerang-
schikt, in zoover als de gezegde executeur of executeuren 
bewust mogen zijn van het bestaan van zulke vordering 
v66r het uitbetalen van zulke schulden als niet onder de 
wettige orde van voorkeur konde gerangschikt worden, en 
welker bepaling behoorde uitgesteld geweest te zij n tot zulke Ten onregte betaalde 
wettige en voorkeur schulden betaald waren altijd aan zulken ge~.~en kunnen terug 

t ' . gee1scht worden. execu eur of executeuren het regt latende tegen eemg per-
soon of personen, aan wien zulke onbehoorlijke betaling 
was gemaakt, die gelden terug te eischen ; met dien ver-
stand.~ nogtans, dat zulke kennisgeving van crediteuren be-
hoorhJk. zal gepubliceerd geweest zijn, geen crediteur of Credit~ur ~1oe~.zijne 
schuldmscher, die niet zijne vordering heeft ingezonden voor yordermg m tiJd 
d t ll d l. ' d · mzenden. a zu {e ver ee mg gemaakt was, het regt hebben zal e 
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betaling van zuike vordering van zuik executeur of van 
eenig persoon, of uit zuiken boedei, te eischen, of op eenige 
wijze aanspraak of betaling daarvan kunnen maken. 

Executeurs verpHgt 33. En zij het verder vastgesteid, dat ieder executeur, 
behoorlijke:n:;kening hetzij testamentaire of datief, dadelijk nadat zuiken boedel 
vbaondvlereb~enwmg 8~es onder zijne administratie ten volle zai geadministreerd en 

e e s IJ ee d .. I' . b" d W t b" d meester, of Land- vereffen ZIJn, verp 1gt IS IJ en eesmees er en lJ en 
drost, te deponeren. Landdrost van het distrikt waarin zuike boedei behoort 

eene rekening bevattende eene volledige opgaaf en vereffe~ 
ning van zuiken boedei te deponeren, die dezeive in hunne 
kantoren zullen bewaren en doen registreren, ter inzage van 
alien die daarbij eenig beiang hebben. En ieder persoon, 
eenig beiang in zuiken boedei hebbende, heeft het regt op 
eenigen tijd, na verloop van zes maanden van den datum 
op weiken brieven van administratie aan zuiken executeur 
of executeuren verieend waren, zuik executeur of executeuren 
te dagvaarden voor eenig Hoog Geregtshof of ander daartoe 
bevoegd Hof, om aan te toonen waarom zuike liquidatie
of boedei-rekening niet aan den W eesmeester of Landdrost 
ter hand gesteid is. En ieder executeur die in gebreke zai 
zijn om zuike liquidatie- of boedei-rekening als voormeld 
aan zuiken W eesmeester of zuiken Landdrost ter hand te 
stellen, en die geene wettige en voidoende redenen zai aan-

Strafbepaling bij toonen waarom hij zulks niet gedaan heeft, ~ai alle regt 
niet voldoening en aanspraak verbeuren op eenige beiooning waarop hij aan-
hieraan. d I spraak moge hebben voor hetadministreeren van zuiken boe e. 
Wa.ar de boedel 34. En zij het verder vastgesteid, dat wanneer eenig 
onder Rds. 500 is persoon zonder testament mogt komen te overlijden, wiens 
~~~~tc~ee!e:s:~et~t~rboedei in zooverre het in deze Republiek aan den Wees· 
datief aan. x r meester voorkomen zai onder de Rds. 500 te zijn, de ge-

zegde "'r eesmeester dan en in ieder zuik gevai het regt 
hebben zal, dadelijk, zonder oproeping van crediteuren, eenen 
executeur datief aan te stellen en hem verder de brieven 
van administratie kan verieenen. 

Waar Weesmeester 35. En zij het verder vastgesteid, dat indien eenig 
door den testa.teur persoon overlijdende na den lsten dag van Januarij 1865, 
als executeur IS be- d' d W t 1 t .. b d I noemd zal het be- en 18 en eesmees .er a s execu eur ZIJ ns oe e s moge 
schou~d worden als aangesteld hebben, zal in zuik gevai zuik persoon genomen 
of geen executeur is warden ais gestorven te zijn zonder eenen executeur aange
benoemd. steld te hebben, en de gezegde Weesmeester, zai met be-

trekking tot zuike aanstelling handeien alsof er geen ex
ecuteur in zulken boedei was benoemd, en hij zal dezeifde 
maatregelen nemen alsof zuik persoon zonder executeur is 
komen te overlijden. 

36. En zij het verder vastgesteid, dat de wet betrek
kelijk de pligten, magten, regten, ontsiag en verantwoorde
lijkheid van executeuren en aangaande en betreffende de 
administratie door den overblijvende van twee echtgenooten 
van den gezamentiijken boedel van zuike echtgenooten, ge
durende de minderjarigheid van de kinderen van den over-
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leden echtgenoot, met bekekking tot boedelhouderschap be- Vroegerewetten niet 
staande in deze Republiek voor het passeren dezer ordon- strijdig m~t de~~ 

· 1 t "t d · · 1 h t · t •t ordonnantle bhJven nanhe, za , me Ul zon enng In zoo verre a s e nie UI -van kracht. 
drukkelijk door de voorzieningen dezer ordonnantie is her-
roepen of veranderd, van kracht blijven, als of deze ordon-
nantie niet ware gepasseerd, niettegenstaande er daaromtrent 
iets in strijd in deze ordonnantie moge voorkomen; met 
dien verstande echter dat ieder executeur, hetzij testamentair 
datief, met betrekking tot zijne administratie, distributie en 
finale afsluiting van eenigen boedel het regt zal hebben te 
eischen, ontvangen en in bezit te houden, uit de opbrang-
sten van gezegden boedel of van eenigen persoon, die als 
erfgenaam of crediteur aanspraak moge hebben op het ge-
heel of eenig gedeelte van zulken boedel, zoodanige beloo-
ning als vermeld in schedule C, hi er annex, en zal niet het 
regt hebben om eenige andere belooning of vergoeding te 
ontvangen voor zijne moeite of werkzaamheden aangaande 
of met betrekking tot gamelden boedel. 

37. En zij het verder vastgesteld, dat ieder executeur, Executeur verpligt 
testamentair of datief, die in het administreren, distribueren aan den Weesmees-

of. fi?a~e ~fsluiting van eenig~n boedel,. vinden zal dat eenig !':n ~~~~se~~rf;:,en 
mmderJange geen testamentaue of datwve voogd hebbende, zinnelooze en afwe
of eenig zinnelooze geen wettigen curator, (verzorger) heb- zige personen, die 
bende of eenig persoon afwezig uit deze Republiek en geen regt ofaanspra.ak op 

tt . ' d' d . f den boedel hebben. we 1ge vertegenwoor 1ger hebben e, en een1g regt o aan-
spraak op zulken boedel mogt hebben, verpligt zal zijn, 
dadelijk in geschrift daarvan aan den W eesmeester kennis 
te geven, hem bekend makende met den naam van zulken 
minderjarige, zinnelooze, of afwezige, met opgave van het 
eigendom en bedrag op welk zulke minderjarige, zinnelooze 
of afwezige moge aanspraak hebben. 

38. En zij het verder vastgesteld, dat de W eesmeester Register voor het 
een register in zijn kantoor zal houden, inhoudende den inschrijven van de 
naam van ieder executeur testamentair of datief aan wien tnamen der exhecu-
b · d · · · ' d .. ' d eun en van unne neven van. a mimstratie zullen verleen ZIJn, en van e borgen. 
namen van de borgen der executeuren datief. En wanneer 
het aan den W eesmeester of eenigen belanghebbenden in 
~enigen boedel moge blijken dat een of ander der borgen 
Is overleden, of onzeker of onbevoegd is geworden, zal de 
Weesmeester het regt hebben een of meer borgen in plaats 
van zulk overledene of onbevoegd geworden borg van zulk 
executeur datief te vorderen. 

. 3 9. En zij het verder vastgesteld, da t de W eesmeester Meester gehouden 
h1erme~e geauthoriseerd en van hem geischt wordt, alle de kantoorp.~nnin
zoodamg loon of leges te vorderen te eischen te ontvan- gen behoorhJk te 

. · . . . ' . ' heffen en te verant-
gen en In ZIJ11 bezit te houden, ten opzigte van zaken, woorden. 
werk.zaa~heden en verrigtingen, welke door hem of op zijn 
last In z1~n .kantoor zijn verrigt, onder en uit kracht van 
de voorz1en1ngen dezer ordonnantie als vermeld in het 
tarief onder schedule A, en zal dez~lve verantwoorden en 
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overbetalen, zooals door de wet vereischt wordt van alle 
andere ontvangsten door hem ingevorderd en als Wees
meester te warden verantwoord; met dien verstande nog
thans, dat niets hierin gemeld zal strekken of genomen zal 
warden te strekken of eenigen inbreuk of verhindering zal 
maken ten opzigte tot het betalen van zegelregten, waarin 
eenige voor.zieningen rriogten warden gemaakt, tenzij iets 
daaromtrent uitdrukkelijk hierin zal warden bepaald. 

Landdrost, of Veld- 40. En zij het verder vastgesteld, dat zoo dikwijls als 
cornet, verpligt kwi- eenig testament inventaris codicil testamentaire acte of 
tan tie van ontvangst ' · ' L d,d f d ' 
van op te zenden ander document aan een1gen an rost o Vel cornet ter 
dokumenten te ver- overzending zal word en overhandigd, zal zulk Landdrost of 
leenen. Veldcornet voor eenig zulk document een quitantie aan 

zulken persoon, zulk document overhandigende, moeten 
verleenen. 

In werking treding 41. En zij het verder vastgesteld, dat deze ordonnantie 
dezer ordonnantie. kracht van wet hebben zal als bepaald van en na den 1sten 
Vroegereinstructien Januarij 1865, en bij deze herroepen wordt, de vroegere 
van Weesheeren instructien van Weesheeren met uitzondering en in zoo 
herroepen. verre als vastgesteld in ord~nnantie No. 1 en 2. En mogt 

het komen te blijken dat door deze wet niet in alle ge· 
vallen is voorzien, zal in zulke gevallen gehandeld worden 
overeenlromstig de bepalingen der wetten van kracht in deze 
Republiek, volgens art. 2, Bijlage (een) der Grondwet. 

SCHEDULE A. 

Afdeeling 2.-Voor ontvangen van en het regi
streren van eenig testament, codicil of testa
mentair document, of voor het weder afl.everen 
daarvan £0 2 6 

Afdeeling 8.-Voor iedere inspectie . . . 0 1 6 
Kopijen van testamenten, codicillen of testa-
mentaire documenten, of eenige andere docu-
menten niet te bovengaande twee bladzijden. .. 0 2 6 
Voor elke bladzijde hierboven... 0 0 9 

Afdeeling 19.-Brieven van administr~tie ... 0 5 0 
Afdeeling 21.-Voor het bijwonen van eenige 

bijeenkomst van naastbestaanden en crediteuren 
voor den W eesmeester of Landdrost 0 10 6· 

Afdeeling 22.-Voor ieder edicte 0 4 6 
Afdeeling 22.-Voor het goedkeuren van secu-

riteit en certificeeren daarvan... 0 3 0 
V oor het registreren van rekeningen 0 1 0 

, inventarissen 0 1 0 
, acte van assumptie... 0 3 0 
, voor iederen borg . . . 0 1 0 

Voor het taxeeren van executeuren: commissie-rekening, 4 
percent. Op getaxeerde bedragen, door den executeur 
te worden gedragen. Rapport van sterfgeval, 1 shilling 
per uur. 
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SCHEDULE B. 

Certificere mits deze dat A. B. hiermede wordt aangesteld 
als testamentair executeur (of datief als het geval is) en 
wordt hij bij deze geauthoriseerd als zoodanig den boedel 
te administreren van C. D. overleden. 

E. F., Weesmeester. 

SCHEOOLE C. 

Afdeeling 26.-Voor het administreren van boedels op de 
ontvangsten van losse goederen 5 percent, en op vaste 
goederen 2! percent. 

Aldus gedaan en besloten in de V olksraadszaal te Pre
toria, Z. A. Republiek, 6 October 1864. 

Goedgekeurd namens den V olksraad, 

(Get.) J. P. KLEYN, Voorzitter. 

Op last, 

B. J. PRETORIUS, Lid. 
G. C. SCHOEMAN, Lid. 
S. J. MEINTJES, Secretaris. 

H. VAN DER LINDEN, Gouv. Secretaris. 

Gou vernemen tskan to or, 
Pretoria, 12 October 1864. 

No. 9.-1864. 
ORD ONN ANT IE, 

"Om voorzieningen te maken voor de behoorlijke admi
nistratie en het bestuur van de boedels en eigendom
men van minderjarigen en krankzinnigen, en personen 
afwezig van de Republiek, en voor de behoorlijke zorg 
van de personen van minderjarigen en krankzinni
gen." 1) 

NADEMAAL het vastgesteld is door Ordonnantie No. 7, Inleiding~ 
dat de W eesheeren in deze Republiek zullen afgeschaft war-
den, en dat de pligten, welke zijn verrigt door de gezegde 
w eesheeren, in het vervolg zullen verrigt worden door eenen 
W eesmeester. En nademaal de administratie van de boedels 
in eigendom van minderjarigen, en in zekere gevallen van 
personen afwezig van deze Republiek, en de zorg van de 

1) Sle~hts weinige maanden in werking. Zie de aanteekening onder 
Ordonnantre No. 6, Ordonnantie No. 7 en No. 8 hiervonn. 
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personen van minderjarigen een deel uitmaakten van de 
pligten van den gezegden Weesmeester ;-En nademaal bij 
Ordonnantie No. 7, de regulatien, volgens welke zulke plig
ten verrigt word en door de gezegde W eesheeren, van en na 
den 1sten Januarij 1865, herroepen zijn, en het nu raad
zaam gevonden is, om voorziening te maken voor de be
hoorlijke administratie .en het bestuur van de boedels en 
eigendommen van minderjarigen, krankzinnigen en, in zekere 
gevallen, van personen afwezig van deze Republiek, en ook 
voor de behoorlijke zorg van de personen van minderjari
gen en krankzinnigen, en zij het dus vastgesteld door den 
HoogEdel Achtbaren Volksraad, dat van en na den eersten dag 
van Januarij 1865, het niet wettig zal zijn voor eenig per
soon, uitgezonderd den vader of de moeder van eenig min-

Wie voogden over derjarige, of vader of moeder van eenig minderjarige, wiens 
minderjarigen vader of moeder overleden is, om bij eenig testament of 
mogen stellen. andere acte, eenig voogd of voogden te benoemen en aan 

te stellen, om den boedel te administreren en te regelen, 
of oin voor den persoon van zoodanigen minderjarige te 
zorgen; met dien verstande nogtans, dat niets hierin ver· 
vat strekken zal of verstaan !;al worden, te verstrekken, om 

Curator van aan eenig persoon te beletten, die eenig eigendom aan eenig 
minderjarigen ver- persoon zal geven of vermaken, om eenig curator (toezie
maakt eigendom. ner of verzorger) of curatoren aan te te stellen, om zooda· 

nig eigendom te administreren en te beheeren gedurende de 
minderjarigheid van den persoon aan wien hetzelve zal ge· 
geven worden of vermaakt zijn, ten opzigte alsof zulks wet· 
tiglijk kan geschied zijn v66r het passeren dezer Ordon· 
nantie; en dat alle curatoren, aldus aangesteld, voor eenig 
zoodanig einde in regten zullen benoemd, en bekend staan, 
bij de benaming van " aangestelde curatoren." 

Teiitamentaire 2. En zij het verder vastgesteld, dat alle voogden be· 
voogden. noemd, en aangesteld, door vaders of moeders in maniere 

voormeld, voor hunne ruinderjare kinderen benoemd en be· 
kend, zullen staan in regten bij den titel en benaming van 
"testamenta-ire" voogden, het.zij zulke voogden benoemd en 
aangesteld zijn bij testamenten, of bij eenige acte, behoor· 
lijk gepasseerd door zoodanige vaders of moeders; en dat 
geen testamentaire voogd de administratie of het bestuur 
der boedels of eigendommen van eenig minderjarige zal aan· 
nemen of aanvaarden, (tenzij in zooverre als vereischt moge 
worden voor de behoudenis en veilige bewaring derzelven) 
totdat brieven van confirmatie door den W eesmeester aan 
hem zullen verleend zijn, blijkens vorm bekend gesteld in 
schedule hieraan gevoegd en gemerkt A. 

Con?rmatie vanaan. 3. En zij het verder vastgesteld, dat de Weesmees~~r op 
stellmg als voogd. aanzoek, tot dien einde bij hem in geschrifte gedaan ZIJnde, 

brieven van bevestiging als testamentaire zal verleenen, aan 
ieder persoon, die wettiglijk als testamentaire voogd v.an 
eenig minderjarige zal bcnoemd en aangesteld zijn bij eemge 
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wettige acte, vertoond door zoodanigen persoon te zamen 
met zij n aanzoek, of welke te voren zal geregistreerd zij n 
geweest in het kantoor van den gezegden Weesmeester, on
der en uit kracht der voorzieningen van Ordonnantie No. 7. 
En het zal verder wettig zijn voor eenig persoon die aan
gesteld zal zijn geweest als testamentaire voogd van eenige 
minderjarige, bij eenig testament, codocil of andere testa
mentaire acte, welke zoodanig persoon onder en uit kracht 
der voorzieningen van de gezegde Ordonnantie No. 7, ge
houden zal zijn naar het Kantoor van den gezegden Wees
meester over te zenden, of te doen overzenden, om aan den 
gezegden \Veesmeester over te zenden te zamen met zooda
nige acte, een aanzoek om brieven van confirmatie (bekrach
tiging) als testamentaire voogd. En wanneer het ter ken
nisse van den gezegden W eesmeester zal komen, da1. eenig 
persoon, die behoorlijk benoemd en aangesteld is, bij eenige 
wettige acte, als testamentaire voogd, geen aanzoek heeft 
gedaan om brieven van bevestiging, dat de gezegde W ees
meester in geschrifte van zoodanigen persoon zal vorderen, 
om hem te doen weten, of hij gewillig is om als zoodanige 
testamentaire voogd te ageren, en indien hij daartoe zal in- Brieven van confir
willigen, hem dan brieven van confirmatie overeenkomstig matie door Wees
te verleenen; met dien verstande altoos, dat brieven van meesier verleend. 
bevestiging als testamentaire voogd in geen geval zullen Brie.ve~ van confir-

1 d d . . . . matie met te word en 
ver een wor en aan eemg persoon, d1e ten tljde daarvan verleend aan onge-
door de wet als ongeschikt of onbekwaam zal beschouwd schikte ofbij de wet 
word en, zoodanige be trekking van voogd te bekleeden. verbodene personen. 

4. En zij het verder vastgesteld, dat geen curator aan- Curator moet als 
gesteld, de administratie of het beheer van zoodanigen boe- zoodanig doorWees
del of eigendom zal aanvaarden, met uitzondering in zoo- meefister wodrden ge-

l d. .. b d .
1
. con rmeer . 

verre a s noo 1g mogt ZlJ n voor het ehou en de vm 1ge 
bewaring van dezelve, tenzij brieven van confirmatie door 
den Weesmeester aan hem zullen zijn verleend. En om 
zoodoende bij zoodanige brieven van confirmatie (bevesti-
ging) te verleenen zullen dezel ve verrigtingen gedaan en 
genomen warden door eenig zoodanig persoon en door den 
Weesmeester op gelijke wijze in alle opzigten als hierin 
te voren voorzien wordt bij de voorzieningen van de derde 
sectie van deze ordonnantie. als bij het verleenen van brie-
ve? van bevestiging van testamentaire voogden, en zulke 
bneven zullen in den vorm zijn als behelst in de schedule 
hieraan gevoegd, gemerkt B. 

5. En zij het verder vastgesteld, dat het wettig zal zijn Brieven, van confir
voor het Hoog Geregtshof bij aanzoek van den W eesmees- matie kunnen gewei
te f · f ·1· b k · f · gerd worden tot dat r o van een1ge am1 1e etre kmg, o van een1g perooon op order van 't Hof 
belang hebbende in de behoorlijke administratie van den securiteit is gesteld. 
boedel of ~et eigendom van eenigen minderj arige, in ieder 
geval waann v66r het passeren van deze ordonnantie eenig 
testament~i~e voogd bij de wet gehouden mogt zijn geweest 
als secunte1t te stellen, dat alle belangen van de minder-
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Jange ongeschonden zullen blij ven om eene order te ver
leenen, dat brieven van bevestiging niet zullen uitgereikt wor
den aan eenig zoodanig testamentaire voogd of aangestel
den voogd als voormeld, totdat hij securiteit zal hebben 
gevonden tot de voldoening van gezegden W eesmeester tot 
zoodanige bedragen als in de omstandigheden van elke 'bij
zondere zaak redelijk zal zij n voor de getrou we administratie 
en het beheer van zoodanigen eigendom. 

6. En zij het verder vastgesteld, dat in elk geval, waar 
het ter kennisse van den W eesmeester zal komen dat eeni
gen boedel of eigendom binnen deze Republiek is gekomen 
te behooren aan eenigen minderjarige binnen deze Republiek 
zijnde, en ten tijde daarvan niet zijnde onder de natuurlijke 
voogdijschap van zijnen of haren vader of moeder, of van 
eenen voogd of voogden testamentair behoorlijk bevestigd, 
dan in een ieder zoodanig geval, zal de Weesmeester, uit
gezonderd wanneer het aan hem zal bekend zijn dat een 
voogd of voogden testamentair benoemd en aangesteld is of 
zijn voor zoodanigen minderjarige, bij eenige deugdelijke 
acte, (in welk geval hij zal moeten voortgaan in maniere 
tot dien einde voorzien bij de derde afdeeling van deze 
ordonnantie) door bekendstelling in de Staatscourant van 
deze Republiek, en op zoodanige andere wijze als hij ge· 
schikt moge oordeelen, een edict oproepende de naastbe
staanden van den minderjarige van vaders en moeders zijde, 
om ten zijnen kantore te verschijnen, op den tijd daarin 
bekend gesteld, zij nde niet minder dan drie weken, of meer 
dan acht weken van den dag van publicatie daarvan, om 
te zien het verleenen van brieven van confirmatie aan 
zoodanige person en als daarin door hem zullen zij n aan-

Van voogden datiefgesteld, als voogd of voogden datief van zoodanigen min· 
~n hunne aanstel- derjarige; met dien verstande altoos, dat wanneer het 
ling. aan den gezegden W eesmeester noodig of geschikt zal 

voorkomen alzoo te doen, zal het voor hem wettig zijn, 
om in zoodanige kennisgeving de nabestaanden van zoo
danige minderjare, beiden van vaders en moederszijde, 
op te roepen, om ten kantore van eenigen Landdrost 
te verschijnen, op den tijd daarin bekend gesteld, ten einde 
eenige objectH~n te maken welke bestaan mogen bij de aan· 
stelling van eenigen der bloedverwanten of andere personen 
als dative voogd, of om eenig persoon of personen voor te 
stellen, om door zoodanigen Landdrost aan den W eeemees
ter te worden gerapporteerd als geschikt en bekwaam ?m 
door hem te worden aangesteld als voogd of voogden dat1ef. 
En de gezegde Weesmeester zal bij de bijeenkomst, aldus 
ten zijnen kantore gehouden, of bij het ontvangen van het 
rapport van zoodanigen Landdrost, zoodanig persoon of per· 
sonen aanstellen, als aan hem geschikt of bekwaam zullen 
voorkomen, om te zijn voogd of voogden datief van zooda· 
nigen minderjarige, en zal aan hem of hen brieven van 
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confirmatie a1s zoodanig verleenen tenzij het aan hem 
noodig of geschikt mogt voorkomen om zoodanige aan
stelling uit te stellen, en om eene andere zoodanige bijeen
komst of bijeenkomsten als voorme1d bijeen te roepen. En 
a1smede met dien verstande, dat wanneer eenige zoodanige 
minderjarige niet in bezit zal zijn van, of aanspraak hebben 
op eenigen boedel of eigendom, met uitzondering van het
geen dat zal zijn gegeven of nage1aten aan zoodanigen min
derjarigen door eenig persoon, die behoorlijk eenen curator 
of curatoren heeft benoemd en aangesteld, om dezelve te 
administreeren en te beredderen, gedurende de minderjarig
heid van zoodanigen minderjarige, het niet zal nocdig zijn 
voor den den gezegden W eesmeester om voort te gaan a1s 
voormeld, voor de aanstelling van eenep datieven voogd, en 
geene zoodanige verrigtingen als voormeld zullen door hem 
ten dien einde genomen worden. 

7. En zij het verder vastgesteld, dat wanneer het zal Personen aan wien, 
noodig zijn een datieven voogd voor eenigen minderjarige bij de aan~telling als 

t t 11 . . h" . t . d W voogd dat1ef, de aan e s e en, 1n man1ere 1enn e voren voorz1en, e ees- voorkeur moet 
meester a1s voogd of voogden datief zal aanstellen de moeder worden gegeven. 
en een of twee meer van de naaste mannelijke bloedver-
wanten, vaderlijk of moederlijk, van zoodanigen minder-
jarige, die den ouderdom van een-en-twintig jaren zal heb-
ben bereikt en gewillig zal zij n om als zoodanig te ageren ; 
met dien :Verstande altoos, dat wanneer het aan den Wees-
meester, of aan het Hoog Geregtshof, of eenig Hof za1 voor-
komen bij het overzien van de aanstelling van den W ees-
meester, dat er eenige wettige tegenwerping bestaat voor de 
aanstelling van alle of eenige zoodanige b1oedverwanten, tot 
de betrekking van datieve voogd of voogden van zoodanigen 
minderjarige, zoodanige tegenwerpelijke persoon of personen 
zal of zullen worden voorbij gezien en eenig ander geschikt 
en bekwaam persoon of person en door den gezegden W ees-
meester of zoodanig Hof of Regter worden aangesteld a1s 
datieve voogd of voogden. En met dien verstande verder, 
dat elke zoodanige aanstelling, aldus door den gezegden Aanstellingen door 
We~smeester gemaakt, onderhevig zal zijn, op aanzoek van den Weesmeester 
eemgen der naastbestaanden zoowel vader1iJ"k a1s moeder- gedaan kunnen dhoorf 
l""k ' het Hoog Geregts o 

IJ , of van den curator of curatoren benoemd, van eenigen herzien en des noods 
?o~del of eigendom, behoorende aan zoodanigen minder- vernietigd worden. 
Jarrge, te worden overgezien en bekrachtigd of vernietigd 
door het Hoog Geregtshof of eenigen Regter daarvan, 
en zoo~anig Hof of Regter, door wien eenige zoodanige 
aan_stellmg zal zij n vernietigd, zal en mag eenig and er ge-
s?_lnkt en bekwaam persoon of personen aanstellen om te 
ZIJn voogd of voogden datief van zoodanigen minderjarige. 

8. En zij het verder vastgesteld, dat niets hierin vervat 
zal strekken, of verstaan moeten worden te verstrekken ter 
verhindering van eenigen voogd of voogden testamentair 
van eenigen minderjarige, of curator of curatoren benoemd 
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Van geassumeerde van eenigen boedel, om eenig ander persoon of personen 
voogden en cura- respectivelijk te assumeren als voogd of voogden van zoo-
toren. f danigen minderjarige, of curator o curatoren van zoodanigen 

boedel, onder en uit kracht van eenige magt aan hem of 
hen tot dien einde opgedragen bij het testament of eenige 
and ere acto behoorlij k gepasseerd door den persoon, door 
wien zoodanige voogd of voogden testamentair of curator of 

Geassumeerde voog- curatoren benoemd, zal zij n aangesteld, met dien verstande 
den tof curatfiorent. altoos, dat geen persoon geregtigd of bevoegd zal zijn als 
moe en con rma 1e . 
van Weesmeester geassumeerde voogd of curator te ageren, tot dat bneven 
ontvangen. van confirmatie aan hem zullen zijn verleend als zoodanig 

Bepalingen aan
gaande voogden 
datief van toepas
sing op geassu
meerde voogden. 

door den W eesmeester, die hierbij gelast en bevolen wordt 
om dezel ven te verleenen bij vertooning aan hem van het 
testament of andere acte, waarbij de assumtie van zooda
nigen voogd of curator gemagtigd is, en van de acte waar 
door zoodanige voogd of voogden testamentair of curator of 
curatoren benoemd, zoodanig persoon als voogd of curator 
respectivelijk heeft of hebben geassumeerd. En elke voor
ziening van deze en van elke andere wet of ordonnantie 
toepasselijk of betrekking hebbende tot, of rakende voogden 
of curatoren datief, zal beschon wd en gehouden worden, en 
zal toepasselijk zijn en betrekking hebben tot, en aangaan, 
ieder zoodanigen voogd of curator zoo respectivelijk ge
assumeerd. 

9. En zij het verder vastgesteld, dat wanneer uit 
hoofde van eenigen voogd van eenigen minderjarige, hetzij 
testamentair of geassumeerd, of van eenigen curator van 
eenigen boedel, hetzij benoemd of geassumeerd, aan wien 
brieven van confirmatie zullen verleend zijn, overleden 
zijnde of onbekwaam geworden zijnde om als zoodanig te 
ageren, of van zijne bediening ontzet. zijnde door het besluit 
van eenig competent Geregtshof, en geen voogd of curator 
hoegenaamd zal overblijven voor de voogdijschap van zoo· 
danigen mlnderjarige, of eenig voogd of curator hoege· 
naamd voor de administratie en het beheer van zoodanigen 
boedel respectivelijk, of zooveel voogden, hetzij testamen· 
tair of geassumeerd, of curatoren benoemd of geassumeerd, 
zooals bij de voorzieningen van de acte, waarbij zoodanige 
Toogden of curatoren respectievelijk waren aangesteld of 
toegelaten, geassumeerd te worden, zullen vereischt worden, 
om het vereischte getal voogden of curatoren uit te maken 
van de voogdijschap van zoodanigen minderjarige, of over 
de administratie en het beheer van zoodanigen boed:l 

VoorzieniJ?? in geval resJ?ectievelijk, en wanneer het gebeuren zal dat ~emg 
van overhJden of datieve voogd zal komen te overliJ' den nadat de brwven 
ontslag der aange- . .. ' 
stelde vougden. van confirmatie aan hem zullen ZIJn verleend, of onbekwaam 

wordt, of uit zijne bediening verplaatst wordt als voormeld, 
dan, en in in ieder zoodanig geval zal, de W eesmeester op 
dezelfde wij ze voortgaan tot de aanstelling van een datieven 
voogd in plaats van den persoon alzoo overleden, of onbe· 
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kwaam geworden, of uit zijne bediening gezet zijnde, in 
alle opzigten zooals hierin wordt voorzien, bij de voorzie
ningen van de zesde en zevende afdeelingen van deze or
donnantie. 

10. En zij het verder vastgesteld, dat brieven van con- Bri~ven van confir
firmatie aan eenigen persoon verleend, als testamentaire n:att~edkufnhnen ver-

. me 1g o erroepen 
voogd, of als curator benoemd van den boedel van eemgen worden. 
minderjarige, ten alien tijde onderhevig zulien zijn om te 
warden herroepen en vernietigd door eenig bevel, of van 
het Hoog Geregtshof of van eenig ander Hof daartoe be-
voegd, op bewijs tot voldoening van eenig zoodanig Hof, 
dat de acte, met betrekking, waarvan zoodanige brieven zijn 
verleend aan zoodanigen persoon, nul is, of vernietigd is 
geworden, hetzij geheel, of in zooverre als betrekking heeft 
tot de aansteliing van zoodanigen voogd of curator; en dat 
brieven van con:firmatie aan eenigen persoon verleend als 
datieve voogd, ten alien tij de onderhevig zij n zulien te 
word en herroepen en vernietigd, op last van den W ees-
meester op vertooning aan hem van eenige deugdelijke acte, 
waarbij eenig ander persoon die dan wettiglijk bekwaam en 
bevoegd zal zijn en zal consenteren als voogd te ageren, 
wettiglijk aangesteld is als testamentaire voogd van den 
minderjarige, voor wien zoodanige datieve voogd was aan-
gesteld geweest. Met dien verstande altoos, dat indien de 
niet vertooning van zoodanige acte v66r dat brieven van 
con:firmatie verleend zijn aan eenen datieven voogd, ont-
staan is uit de fout en nalatigheid van den persoon daarin 
aangesteld als testamentaire voogd, zoodanig persoon per-
soonlijk onderhevig zal zij n voor alle onkosten, welke ge-
maakt zijn met betrekking en ten opzigte van de aanstel-
ling van den datieven voogd. 

11. En zij het verder vastgesteld, dat in elk geval Pligt van den Wees
waarin het ter kennisse van den W eesmeester zal komen meester aangaande 
d t · b d 1 f · d b' d R bl' k ( · t boedels enz. van .~ eemgen oe e o e1gen om 1nnen eze epu 1e n1e krankzi~nige' ofzin-
ZlJnde een boedel of eigendom voor de administratie en het nelooze personen. 
beheer, waarvan een curator benoemd behoorlijk aangesteld 
is in maniere hierin te voren vermeld) komen te behooren 
aan eenig krankzinnig of zinneloos persoon, zijnde binnen 
deze Republiek, en ten tijde daarvan niet zijnde onder de 
v.~ogdijschap van eenigen perHoon wettiglijk aangesteld als 
ZIJn curator datief, dan, en ieder zoodanig geval zal de Wees-
meester bij het bevoeo-de Geregtshof aanzoek doen om een 
geschikt en bevoegd p~rsoon of personen aan te stellen om 
den curator of curatoren van zoodanig krankzinnig of zin-
ne~~os persoon te zij n, en am eene order te geven voor de 
vmhge bewaring van zoodanig krankzinnig of zinneloos per-
soon, en ieder zoodanig · aanzoek zal dool' den \Veesmeester 
gemaakt warden, en iedere zoodanige aanstelling en order Benoeming van cu
zal ~oor zoodanig Hof gemaakt werden, op gelijke maniere rator door het Hof. 
en In alle opzigten als dezel ve volgens wet behoorden ge-
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maakt geweest te zijn v66r het pa~seeren van deze ordon. 
nantie. en alle curatoren, aldus aangesteld voor eenige krank
zinnige of zinnelooze personen, zullen in regten genaamd en 
bekend staan bij den titel en benaming van "curatoren 
datief," met dien verstande altoos, dat niets hierin vervat 
strekken zal of verstaan moet worden te verstrekken, om 
eenig ander persoon dan den gezegden "'\Veesmeester te be
letten, om zoodanig aanzoek te maken voor de aanstelling 
van eenen curator datief voor eenig krankzinnig of zinneloos 
persoon, op gelijke wijze als deze in regten kan gemaakt 
zijn door eenig persoon v66r het passeeren van deze ordon· 
nantie; en alsmede met dien verstande, dat het wettig zal 
en kan zijn voor den gezegden Wee~tmeester of eenig ander 

Bewaringvankrank-persoon op eenigen tijd, om bij eenig competent Geregtshof 
zinnige personen. aanzoek te doen, om eene order te geven voor de veilige 

bewaring van eenig krankzinnig of zinneloos persoon, of· 
schoon zoodanig krankzinnig of zinneloos persoon niet in 
het bezit zal zijn van, of regt zal hebben op eenigen boedel 
of eigendom, of ofschoon eenig eigendom of boedel, waarvan 
hij in bezit mogt zijn of waarop hij regt mogt hebben, onder 
de administratie en het beheer zal zijn van eenigen curator 
of curatoren benoemd behoorlijk aangesteld voor dat einde. 

12. En zijn het verder vastgesteld, dat wanneer eenig 
persoon zal bevonden en verklaard zijn, door het besluit 
van eenig competent geregtshof, krankzinnig of zinneloos te 
zijn en een curator datief over hem zal hebben aangesteld, 
of eene order zal gemaakt zijn geweest voor zijne veilige 

Bepaling in geval de bewaring, het gebeuren mag dat de curator datief van zoo· 
c?-ra~or der krank- danig krankzinnigen of zinneloozen persoon of de curator 
zmmge komt te · · ' f overlijden of on be- benoemd van eemgen boedel of mgendom, welke gegeven o 
kwaam verklaard vermaakt is aan zoodanig persoon, zal komen te overlijden 
wordt. of onbekwaam zal worden als zooJ.anig te ageren, of uit 

zijne betrekking zal gezet zijn, bij besluit van eenig com
petent geregtshof, dan, en in ieder zoodanig geval zal de 
\Veesmeester op dezelfde wijze voortgaan v66r de aanstelling 
van een curator datief voor zoodanig krankzinnig of zinne
loos persoon, in plaats van den persoon aldus overleden of 
onbekwaam geworden, of uit zijne betrekking gezet, in alle 
opzigten zooals hierin reeds is voorzien bij de voorzieni~gen 
van de zesde en zevende afdeeling van deze ordonnant1e. 

Boedels van per- 13. En zij het verder vastgesteld, dat in elk geval, 
sonenafwe~ig buit<iln waar het ter kennisse van den \Veesmeestor zal komen, dat 
de Repubhek. b.· d d d · . b d 1 f 81·gen-lJ en oo van een1gen penmon, eemgen oe e o 

dom is komen te behooren aan eenig' persoon afwezig van 
deze Republiek en geen wettigen representant bimJ.en dezelve 
hebbende, dan in ieder zoodanig geval zal de gezegde 
\Veosmeester eene oproeping doen bij edicte in de Sta~.ts
com·ant van deze Republiek, en op zulk eene andere WIJZG 

als hij zal goedvinden, alle belanghebbenden oproepende op 
zijn kantoor tegenwoordig te zijn op den tijd daarin bepaald, 
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niet minder zijnde dan zes weken van den dag van publi
catie om brieven van administratie te zien verleenen aan 
zood~nig persoon, die door hem zal worden aangesteld als 
curator datief van den boedel of het eigendom van zoodanig 
afwezigen persoon ; met dien verstande altoos, dat deze ver
rigting aan den kant van den gezegden Weesmeester niet 
zal vereischt worden, wanneer hij bewust zal zijn, dat het 
eenigste eigen<lom toebehoorende aan zoodanigen afwezigen 
persoon bestaan zal uit eene som of sommen gelds aan hem 
verschuldigd en betaalbaar door den executeur van eenig' 
overleden p~rsoon; maar het zal wettig zijn voor den ge
zegden Weesmeester, om op te eischen te recouvreren in 
betaling te ontvangen van alle zoodanige sommen gelds, om 
na zoodanigen ontvangst door hem daarover te beschikken 
in maniere hierin reeds voorzien. 

14. En zij het verder vastgesteld, dat niets hierin ver
vat strekken zal of verstaan moet worden te verstrekken, 
om eenig geregtshof te beletten, na het passeeren van deze Benoeming van 
ordonnantie om eenig curator ad litim aan te stellen over curator ad litem 

· ' · · d 1 d 1£'..:1 · · · ll door het Ho f. eemg persoon, 1n 1e er geva en op eze ue WlJZe, 1n a e 
opzigten waarin zoodanige aanstelling door de wet kon ge-
maakt zijn door eenige geregtshof, v66r het passeren van 
deze ordonnantie. En dat in alle gevallen wanneer zulks 
noodig of raadzaam mogt bevor.den worden, zal en mag de 
W eesmeester een curator bonis aanstellen om de bewaring Aanstelling van 
en zorg van eenigen boedel of eigendom op zich te nemen, curator bonis door 
t td t b · fi t' 11 · · 1 d · den Weesmeester. o a neven van con rma 1e zu en ZlJn ver een aan eemg 
persoon, als testamentaire of datieve voogd of al~ curator 
benoemd of datief in maniere hiervorens reeds voorzien, 
voor de behoorlijke administratie en het beheer van hetzelve. 
En iedere zoodanige aanstelling als curator bonis, aldus ge-
maakt door den gezegden \Veesmeester, zal op verzoek van 
eenigen persoon, belanghebbende in zulken boedel, onderhe-
vig zijn om door eenig geregtshof of regter te vvorden nage-
zien en gecenfirmeerd, of vernietigd, en zoodanig hof of 
regter zoodanige aanstelling vernietigende zal en mag een 
ander geschikt en bekwaam persoon aanstellen als curator 
bonis. 

15. En zij het verder vastgesteld, dat niets hierin ver- Bestaande wetten 
vat zal strekken of verstaan moet word en te verstrekken aangaande curatoren 
om d t · k ht · d R bl' k h ' acl litem en bonis e we , 1n ra~ 1n eze epu 18 voor et p~sseren blijven van kracht, 
van deze ordonnant1e, te herroepen of te veranderen, In zoo- in zooverre niet 
verre als zij betrekking heeft op de magten, regten, plig- strijdig m~t deze 
ten, verpligtingen en onderhevigheid van curatoren ad litim ordonnantie. 
of curatoren bonis, uitgezonderd in zooverre als dezelve 
hierin te voren of hierna uitdrukkelijk zal zijn herroepen 
of veranderd bij eene speciale voorziening V'tm deze ordon-
nantie. 

16. En zij het verder vastgesteld, dat ieder datieve 
voogd en ieder datieve curator, die door den \Veesmeester 
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Voogden en cura- of eenige regtbank of regter zal zij n aangesteld om den boe
toren. d~tief moeten del of het eigendom van eenig minderjarig, krankzinnig of 
secuntm\ stellen. zinneloos persoon te administreren, zal v66r het aanvaar-

den van zijne administratie behoorlijke securiteit moeten 
stollen tot voldoening van den W eesmeester voor zoodanig 
bedrag als redelijk zal beschouwd warden voor de getrouwe 
administratie en het beheer van zoodanigen boedel of 
eigendom. 

Hij die onbekwaam 17. En zij het verder vastgesteld, dat ieder persoon 
is testame~~ai:e beschouwd zal warden, onbekwaam of onbevoegd te zijn 
voogd te ZIJn 18 ook om de be trekking van voocrd te aan vaarden of te behouden onbekwaam voogd . . . . o , 
of curator datief te hetziJ testamentau of datief, of van curator benoemd of da-
wezen. tief, in ieder geval, of voor iedere oorzaak waardoor en 

voor welke eenig persoon als testamentaire voogd aange
steld, voor het passeren van deze ordonnantie, onbekwaam 
en onbevoegd zou beschouwd geweest zijn, onder en uit 
kracht van eenige wet als toen in werking binnen deze Re-

Zoodanige voogd ofpubliek. En ieder zoodanige voogd of curator als voor
curator datief kan meld zal onderhevig zijn uit zijne bctrekkincr tQ worden ge-
door een geregtshof d h H G h f f · R d

0 
d G nit zijn ambt worden zet oor et oog eregts o o eemg on gaan eregts-

gezet. hof, of te worden geschorst door eenigen Regter van het 
Hoog Geregtshof, in ieder geval en voor iedere oorzaak 
waarvoor eenig testamentaire voogd, voor het passeren van 
deze ordonnantie kon afgezet of geschorst zijn geweest door 
eenig Geregtshof of Regter, onder en uit kracht van eenige 
wet in working binnen deze Republiek. 

Voogden en cura- 18. En zij het verder vastgesteld, dat alle voogden, 
toren moeten be- hetzij testamentair of datief, en alle curatoren, hetzij be
~oa~~~~ inventaris noemd of datief, binnen zes weken op het meest, na het 

aanvaarden van hunne betrekking, eenen inventaris zal 
maken of doen maken en onderteekenen van alle eigendom· 
men, goederen en effecten, roerende en onroerende, behoo
rende tot de boedels van personen onder hunne voogdij
schap op dezelfde manier en vorm, in alle opzigten zooa~s 
eenig testamentaire voogd gehouden was te maken, mt 
kracht van eenige wet binnen deze Republiek v66r het pas
seeren van deze ordonnantie, en ieder zoodanige voogd of 
curator zal daarna van tijd tot tijd, en zoo dikwijls en zoo 
spoedig als een zoodanig eigendom, goedercn en effecten als 
voormeld, in zijn bezit of ter zijner kennisse zullen komen, 
op gelijke manier en vorm als voormeld, eene additioneele 

Inventari~sen moe- inventaris daarvan maken · en ieder zoodanige voogd 
ten naar den Wees- of curator zal respectiev~liJ"k dadelij.k alle zoodanige 
meester "ezonden . . d 
worden. Inventar1ssen overzenden naar het kantoor van en 

'Veesmeester; met dien verstande altoos, dat wanneer de 
persoon door wien eenige testamentaire voogd of curator 
benoemd, aangesteld is, in de acte van aanstelling zal ge
last hebben, dat de hierin bedoelde inventaris in additionele 
inventarissen aan den gezegden 'Veesmcestcr vcrgezeld zul
lcn overgezonclen worden. dan, en in iedcr zoodanig geval 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1864] 209 

zal en kan het wettig zij n voor zoodanigen voogd of cura
tor en wanneer eenige zoodanige inventaris zal gemaakt 
zij~ door den langstlevende van twee echtgenooten, die de 
v66r-overleden echtgenoot bij testament, of andere wettige 
acte zal aangesteld hebben tot voogd van zijne of hare min
derjarige kinderen, en boedelhouder van den gemeenschap· 
pelijken boedel van zoodanige echtgenooten, gedurende de 
minderjarigheid van zulke kinderen, dan, en in ieder zoo
danig geval zal en ka.n het wettig zijn, voor zoodanig echt
genoot, indien hij of zij zulks zal noodig oordeelen om 
ieder zoodanigen inventaris verzegeld over te zenden naar 
het kantoor van den gezegden Weesmeester, en geene zoodanige 
verzegelde inventaris zal geopend warden, uitgezonderd uit 
kracht van een bevel van het Hoog Geregtshof of eenigen 
regter daarvan, bij voldoende redenen tot het openen daar
van aangetoond zijnde door den gezegden Weesmeester of 
door eenig persoon belanghebbende in den gezegden gemeen
schappelijken boedel, en bij ieder zoodanigen inventaris, 
hetzij verzegeld of onverzegeld, zal overgezonden warden 
eene lijst van de namen van ieder persoon, die uit kracht 
van eenige acte van verband of onderhandsch schuldbewijs 
aan den boedel verschuldigd is betrekking hebbende op zoo
danigen inventaris, en van iederen borg van ieder zooda
nigen schuldenaar. 

19. En zij het verder vastgesteld, dat iedere voogd ofstrafbepaling voor 
curator, die verzuimen zal, om zoodanigen inventaris als voogde~ en. cura-

ld t k t d d .. toren d1e met be-
V?o:r:me o~ e ma ~n en over e. zen en~ op e WIJ ze hoorlijk inventa-
hienn voorz1en, en d1e voor zoodamg verzu1m geene wet- rissen opmaken, enz. 
tige en voldoende verschooning zal hebben, zal uithoofde 
daarvan en met bijvoeging van iedere andere onderhevig-
heid, gevolg en straf, waaraan hij zich bij de wet zal 
schuldig gemaakt hebben, onderhevig zijn om al de ge-
maakte en nog te maken kosten, zoowel met betrekking 
tot zijne eigene aanstelling als tot de aanstelling van den 
voogd of curator, die bij zijne verplaatsing in zijnen stede 
zal aangesteld warden. 

20. En zij het verder vastgesteld, dat indien eenig voogd Strafbepaling voor 
of curator vereischt of gelast onder en uit kracht van de het :n;aken v~n val-

ht. d t' d d ' · . . sche mventans. ac 1en e sec 1e van eze or onnantle, om eenen 1nventans 
te maken of te doen maken van eenigen boedel, goederen 
of effecten, die voor eenig bedriegelijk oogmerk eenen val-
schen invent.~ris daarvan zal maken, ieder zoodanig over-
tred~r. zal biJ overtuiging daarvan onderhevig zijn, naar 
beshss~ng van het Hof, door hetwelk hij aldus zal warden 
over:mgd, aan straf van gevangenis met of zonder harden 
arbe1d, voor eenig ti~dperk niet minder dan twee jaren, of 
van boete of van be1den, zooals het Hof zal toekennen. 

21. En zij. het verder vastgesteld, dat wanneer brieven Regten ~n magt van 
van confirmat1e zullen zij n verleend aan eenigen voogd behoorhJk geconfir
wsta t . f d . f . ' meerde voogden en men au o a tie , of aan eemgen curator benoemd of curatoren. 

14 
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datief, dan, en in ieder zoodanig geval, uitgezonderd in zoo
verre als in het tegendeel hierin zal zij n voorzien, zal ieder 
zoodanig voogd in alle opzigten en tot alle einden en oog
merken, en ieder zoodanig curator zal, in zooverre als be
trekking heeft op den bij zonderen boedel of eigendom, welke 
onder zijne voogdijschap is geplaatst, zal elke magt, regt of 
voorregt hebben, en zal iedere daad of zaak doen of laten 
doen met betrekking tot het inventariseren, administreren 
en het beheer van den boedel of eigendom onder hunne 
voogdijschap, en ieder zoodanig voogd of curator in zijnen 
boedel zal in alle opzigten en uit hoofde van iedere daad 
of zaak door hem gedaan of nagelaten, onderhevig zijn aan 
elke verpligting of straf, welke binnen deze Republiek, bij 
eenige wet v66r het passeren dezer ordonnantie, eenigen 
testamentairen voogd verpligt of gelast zou hebben te doen 
en te verrigten, en welke hem en zijn boedel alsdan ten 
opzigte en uit hoofde van eenige daad of zaak gedaan of 
nagelaten te doen zou opgelegd en onderhevig gemaakt 
hebben; met dien verstande altoos, dat niets hierin vervat, 
zal strekken of verstaan moet warden te verstrekken, om 
eenig curator benoemd of datief eenige magt of gezag te 
verleenen aangaande het onderhoud, de opvoeding of bewa
ring van den persoon van eenigen minderjarige, krankzin
nige, of zinnelooze, uitgezonderd in zooverre als aan hem 
speciaal zal gegeven en toevertrouwd zijn, bij order of be
sluit van eenig competent Geregtshof ofregter. En met dien 
verstande verder, dat iedere testamentaire voogd of curator 
benoemd in het uitoefenen van zoodanig ambt en in de 
administratie van den boedel en eigendom, respectievelijk 
onder hunne voogdijschap, ieder wettig bevel zal betrach
ten en gehoorzaam zijn daartoe betrekking hebbende, het
welk door den persoon zal gegeven warden, door wien zo~: 
danig voogd of curator zal zijn aangesteld in de acte, waarbiJ 
zoodanige aanstelling gemaakt is, of bij eenig ander ge-
schrift, behoorlijk door zoodanig persoon gepasseerd. . 

M.aken van inven- 22. En zij het verder vastgesteld, dat wanneer mt 
tmil door !angst- hoofde van het overlijden van een of twee echtgenooten, 
Ievende echtgenoot. die in gemeenschap van goederen gehuwd zijn, eenig ~e-

deelte van den gemeenschappelijken boedel van zoodamge 
echtgenooten aan eenigen minde1jarige zal vervallen, dan, 
en in eenig zoodanig geval, uitgezonderd, wanneer de langst
levende door den v66r-overleden echtgenoot of echtgenoote 
aangesteld zal zijn als de voogd van zijne of hare kinderen 
en de administrateur of boedelhouder van den gemeenschap
pelijken boedel van zoodanige echtgenooten, gedurende d.~ 
minderjarigheid van zulke kinderen, zal de voogd, h~tziJ 
testamentair of datief of curator benoemd van zoodamgen 
minderjarige, en hij wordt bij dezen gemagtigd en v~:eischt 
om zoodanige stappen te nemen als noodig mogen ZIJll orn 
d.en langstlevendcn cchtgenoot eenen inventaris te doen 
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maken van den gemeenschappelijken boedel op zoodanige 
manier en vorm als voorzien wordt bij de veertiende sectie 
van ordonnantie No. 2, of wanneer zoodanige inventaris is 
gemaakt v66r dat brieven van c~D:firmatie. verleen~ zijn aan 
zoodanigen voogd, om eenen add1t10nelen 1nventans te doen 
maken van alle eigendommen, goederen en effecten, roerend 
of onroerend, van welken aard ook, welke ten tijde van 
den dood een gedeelte zal uitgemaakt hebben van, of toe
behoord zal hebben aan den boedel in gemeenschap bezeten 
tusschen den v66r-overledenen en langstlevenden echtgenoot, 
en welke uitgelaten zullen zijn uit den inventaris door den 
langstlevende gemaakt, en zoo spoedig als het bedrag en 
de grootte van zoodanig eigendom, goederen of effecten zal 
vernomen zijn uit den inventaris of in ventarissen hierin te 
voren vermeld, zal ieder zoodanig voogd als voormeld dade
lijk zoodanige stappen nemen om het aandeel van zoo
danigen boedel waarop zoodanige minderjarige aanspraak 
zal hebben te vernemen en te secureren, als overeenkomstig 
zal zijn met eenige wettige bevelen tot dien einde gegeven 
door den overleden echtgenoot bij eenig testament of an
dere acte behoorlijk gepasseerd door zoodanigen echtgenoot, 
of bij gebreke van zoodanige bevelen als het meest geschikt 
zullen zijn voor het belang van den minderjarige, en als 
bestaanbaar zullen zijn met de wettige regten van den 
langstlevenden tlchtgenoot. Met dien verstande altoos voor 
betere krachtdadige versecurering van het belang van zoo
danigen minderjarige dat geen hof van huwelijkszaken bin
nen deze Republiek, den vader of de moeder van eenige 
zoodanige minderjarige erfgenamen magtigen of toelaten zal 
(zooals het mits dezen verboden wordt) te hertrouwen, tot 
dat van zoodanig hof zal vertoond worden een certifikaat 
onder de hand van den Weesmeester, o:f van zoodanig 
persoon of personen, als behoorlijk zullen zijn aangesteld 
tot voogd of voogden te~tamentair of datief, of curator of 
curatoren bonis van zoodanigen minderjarige, dat de portie 
verschuldigd aan zoodanigen minderjarige uit zoodanigen 
gemeenschappelijken boedel als voormeld, bepaald en ver-
zekerd is volgens regten, en ieder zoodanig vader of moe- Ge2n weduwuaar of 
der, die hertrouwen zal voor dat de portie aan hunne weduwe kan her
minderjarige kinderen · verschuldigd uit zoodanigen gemeen- trout~end tot ~atd da h .. . . por ws er mm er-
~C appe_hJken boedel als vermeld, zal ZlJn bepaald en verzekerdjarige kinderen van 
In mamere vermeld, zal een vierde deel verbeuren van zijn of'~. eerste huwelijk 
haar aandeel in den gezegden gemeenschappelijken boedel ten ZJn vcrzekm.l. 
voord~ele van zijne of hare voormelde minderjarige kinderen. 
Met d1en verstande verder, dat ingeval dat een overgebleven 
echtgenoot of echtgenoote zoude wenschen te hertrouwen en 
een voldoend bewijs aan den Weesmeester geleverd zal wor-
den, .. dat zoodanig persoon niet in staat is dadelijk kinder-
bewlJS te doen aan zulke minderjarige erfgenamen, zal zulk 
W eester aan zulk persoon een certificaat kunnen verleenen 
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verlof te hertrou· om te hertrouwen, mits dat zoodanig persoon voldoende 
wen kan ~egeven securiteit zal geven, om op eenen door den W eesmeester 
w.orden ~~t~ behoor- bepaalden tiJ' d echter niet te bovengaande drie J. aren lk 
lijk secur1te1ttot het . .. ' ' ~U 
passeeren van kin- kinderbeWIJB te mogen doen, en waar zulk persoon fellen 
derbewijs zal zijn zal aan den eisch van den W eesmeester te voldoen, zal de 
gesteld. W eesmeester zulk certifi.kl\at niet verleenen; en waar zulk 

certifikaat niet door den W eesmeester wordt verleend, zal 
zulk persoon het regt hebben zich tot den Uitv. Raad te 
wenden. 

Bestaande wetten 23. En zij het verder vastgesteld, dat niets hierin ver-
aangaande boedel- vat strekken zal of verstaan moet warden te vertrekken 
houderschap, kin- h h f d · t k ' derbewijs, onder- t~t et erroepen o. vera~, eren van eemge we van racht 
houd van kinderen, b1nnen deze Repubhek, voor het passeren van deze ordon
actien tegen voog- nantie, rakende en betrekking hebbende tot de administratie, 
den, enz., blijven door den langstlevende van twee echtgenooten van den ge-
van krach t. h I" k b d l d . h meensc appe IJ en oe e van zoo amge ec tgenooten, ge-

durende minderjarigheid der kinderen van den v66r-over
ledenen echtgenoot (boedelhouderschap) of rakende en 
betrekkelijk den uitvoer, vereischten en voorregten van 
schuldbewijzen, door nagelatene echtgenooten gepasseerd voor 
hun huwelijk, om de erfenis aan de minderjarige kinderen 
van den v66r-overledenen echtgenoot (kinderbewijzen) ver· 
schuldigd, te secureeren; of rakende en betrekkelijk de vader
lijke magt, voogdijschap, pligten en verpligtingen van vaders 
of moeders over en tot hunne onechte kindE!ren ; of raken
de en betrekkelijk het onderhoud en de opvoeding van 
minderjarige kinderen, hetzij door hunne ouders of anderen, 
en hetzij uit de renten voortspruitende uit de vaderlijke 
of moederlijke erfenis, waartoe zulke kinderen geregtigd zijn 
of anderzins; of rakende en betrekkelijk de persoonlijke 
zorg en bewaring van minderjarigen of rakende en betrek
kelijk de regten, voorregten, middelen of verpligtingen van 
minderjarigen of andere personen onder de voogdijschap van 
voogden of curatoren; of rakende en betrekkelijk eenige 
actie bevoegd aan zoodanige minderjarigen tegen hunne 
voogden of curatoren, of bevoegd van hunne voogden of 
curatoren tegen zulke minderjarigen of andere personen ~Is 
voormeld, uitgezonderd in zooverre als eenige zoodamge 
wet hier te voren of hier na uitdrukkelijk herroepen of ver· 
anderd is door eenige bijzondere voorziening van deze 

Hoog Geregtehof ordonnantie. Met dien verstande altoos dat wanneer 
k.an. tijdelijke voor- eenige kwestie zal ontstaan rakende en betrekkelijk het 
z1enmg maken aan- d h d f d · ' · d gaande onderhoud on er ou , o e opvoed1ng, of zorg, of bewarmg van en 
zorg, enz., van mi~- persoon van eenigen minderjarigen, dan, en in ieder zoo· 
derjarigen. danig geval zal en mag het wettig zijn voor eenigen re?ter 

van het Hoog Geregtshof, om zoodanig tijdelijk bevel mt te 
vaardigen als door hem noodig zal bevonden worden, .OIU 

te voorzien in het behoorlijk onderhoud, de opvoedi~g, 
zorg en en bewaring van den persoon van zoodanigen nnn· 
jarigen, tot dat zoodanige kwestie zal zijn beslist door het 
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vonnis van het Hoog Geregtshof of en Rondgaand Geregts· 
hof. 

24. En zij het verder vastgesteld, dat geen voogd, hetzij Geen voogd of eu
testamentair of datief, en geen curator, hetzij benoemd ofr~tor kan onroereDd 

d · f f t b · · d · d b e1gendomonder hun of a tie , o cura. or on.Is ee_n19 onroeren . etgen om, . e- beheer vervreemden 
hoorende aan eemgen mtnderJangen, of eentg gedeelte u1t- of bezwaren zonder 
makende van eenigen boedel onder de voogdijschap van authorisatie van het 
eenigen voogd of curator zal verkoopen of wegmaken of Hoog Geregtshof. 
verbinden, tenzij zoodanige verkoop, wegmaking of verband 
zal geauthoriseerd zijn door eenig bevel van het Hoog Ge-
regtshof of van eenigen regter daarvan. 

25. En zij het verder vastgesteld, dat iedere voogd Van de storting van 
datief en iedere curator datief of curator bonis dadelijk aan gelden doorvo~?den 

' . en curatoren biJ den 
den Weesmeester zal uttbetalen alle gelden behoorende tot Weesmeester en be-
den persoon of boedel onder zijne voogdijschap, zoo spoe- taling van schulden. 
dig als deze door hem ontvangen of in het bezit zullen ge-
komen zijn van zoodanigen voogd of curator, uitgezonderd 
in zooverre als dezelve vereischt zullen worden voor de da-
delijke betaling van schulden door zoodanigen boedel ver-
schuldigd, of voor het dadelijk onderhoud van zoodanigen 
persoon; en indien eenig zoodanig voogd of curator, zonder 
eenige wettige of voldoende verschooning, eenige zoodanige 
gelden zal terug houden en feilen zal aan den gezegden 
W eesmeester eenige zoodanige gel den uit te betalen, zooals 
hierin bevolen wordt, zal ieder zoodanig voogd of curator Sirafbepaling voor 
onderhevig zijn aan of ten voordeele van den persoon ofh~t niet nakomen 
boedel, zulke gelden toebehoorende, renten te betalen tegen hiervan. 
tien percent per jaar voor het geheele tijdperk dat zooda-
nige gelden zoo onbehoorlijk terug gehouden · zijn en niet 
zijn uitbetaald aan den W eesmeester; en zal onderhevig 
z~jn om uit zijne betrekking als voogd of curator gezet te 
worden op bevel van eenig competent Geregtshof, indien 
zulks raadzaam aan zoodanig Hof zal voorkomen; en waar 
het ter kennisse van den gezegden W eesmeester zal komen 
dat eenig zoodanig geld aldus wordt terug gehouden en niet 
aan hem wordt uitbetaald door eenigen zoodanigen voogd 
of curator, zal hij dadelijk eene actie institueeren tegen zoo-
danigen voogd of curator, om zoodoende betaling daarvan 
te recouvreren, en van de boven vermelde renten daarop 
verloopen. 

26. En · zij het verder vastgesteld, dat het wettig zal Testamentaire 
en kan zijn voor eenigen testamentairen voogd of curator voogd gemagtigd 
~enoemd, aan wien znlks raadzaam zal voorkomen, tenzij ~!~:~ra~~e~:!sbe
In het tegendeel gelast en bevolen is, om aan den W ees- talen. Gelden op 
meester uit te betalen eenig geld behoorende aan den per- renten uitzetten. 
soon of boe~el onder zijne voogdijschap, gelden naar regten 
op renten Uit te zetten. 

27 · En zij het verder vastgesteld, dat de Weesmeester, 
zoo spoedig als eenig geld aan hem zal zijn uitbetaald of 
door hem zal zijn ontvangen, onder de voorzieningen van 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

214 [1864 

de dertiende, vijf-en-tw,intigste en zes-en-twintigste sectien 
dezer ordonnantie, eene rekening van debet en credit zal 
openen met den persoon of de personen aan wien of uit 
den boedel waaraan zu1k geld behoort, in een bo~k door 

Van het ope~en van hem tot dat einde te worden gehouden, hetwelk genoemd 
~bet en cr~d,d reke- en in regten bekend zal staan bij den titel en benamin 
nmgen en t houden h t " p ·zz b k " d · 1 b k g van een Pupillenboek van e tttpt en oe , en aann za ge oe t warden op 

het credit van zoodanigen persoon of boedel al zoodanig 
geld, als dan of hierna aan hem uitbetaald of door hem 
ontvangen, voor rekening van zoodanigen persoon, personen 
of boedel; en wanneer zoodanig geld aan meer dan een per
soon zal toebehooren, zal de gezegde Weesmeester vernemen 
het bedrag van het aandeel werkelijk aan elk van zoodanige 
personen toebehoorende en zal zoodanige rekening als voor
meld openen met elken zoodanigen persoon afzonderlijk, en 
niet met het geheel gezamenlijk, en zal in zoodanige reke
ning op het credit van elk plaatsen het bedrag van het 
aandeel, werkelijk aan elk toebehoorende; en wanneer het 
niet bekend zal zij n aan welk persoon of person en eenig 
zoodanig geld of aandeel daarvan zal toebehooren, dan zal 
de rekening voormeld, in zooverre deze betrekking heeft op 
het aandeel of de aandeelen van zoodanig onbekend persoon 
of personen geopend worden, in den naam van den boedel 
waaruit zoodanig geld voortgesproten is. 

Gelden ten credit 28. En zij het verder vastgesteld, dat iedere som, welke 
van boedels staande geplaatst zal worden op het crediet van eenigen persoen of 
zullen renten dragen b d l · · k · 1 d d 1 oe e , 1n eemge re enmg, a zoo te wor en geopen a s 

voormeld, zal renten opbrengen van den eersten dag van de 
tweede maand, welke zal vervallen na dat zulk geld zal zijn 
geboekt in zoodanige rekening, en zulke renten zullen zijn 
tegen een percent minder dan de gewone wettige koers van 
renten, op dien tijd binnen deze Republiek, en op ~en 
eersten dag van Januarij van elk jaar zullen alle zoodam~e 
renten, als verschuldigd zullen geworden zijn aan eemg 
zoodanig persoon als voormeld, en niet aan hem zullen 
betaald en voor zijne rekening opgeloopen zijn bij het ka
pitaal aan zoodanig persoon verschuldigd gevoegd word~?' 

De loop van renten en de opgeloopen som zal in zoodanige rekening op. ZI~n 
ge~tuit waar uitbe- credit geplaatst renten opbrengen op gel~jke wijze als h1erm 
talm~ va~. het geld reeds vermeld. Met dien verstande altoos dat geen zoo
wettig gee1scht kan . ' h t t" d 
worden, tenzij de dan1g geld als voormeld, renten zal opbrengen, na e .. IJ · 
pers_?on da~rtoe ge- stip waarop de persoon aan wien het zal toebehooren, ZIJnde 
!egbgd buiten~ands of hebbende eenen wettigen vertegenwoordiger binnen deze 
1!! zonder wettige . . t -
vertegenwoordiger Repubhek, betahng van hetzelve kan gevorderd en on van 
alhier te lande. gen hebben, uit hoofde van het bereiken van zijne of hare 

me~rderjarigheid of anderzins. En met dien verstande ve;
der, dat wanneer zoodanig geld zal toebehooren aan eemg 
persoon afwezig van deze Republiek en niet hebbende eenen 
bekende wettigen vertegenwoordiger binnen dezelve, of aan 
eenig onbekend persoon of personen, zal zoodanige rente, 
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zoolang als zoodanig persoon onbekend zal zijn, of afwezig 
van deze Republiek zonder eenen wettigen vertegenwoor-
diger te hebben binnen dezelve, ~itgezonderd dat zoodanig Ingeval van afwezige 
tiJ' dperk geen vijf jaren zal te boven gaan, eene helft min- persomm zal na ve:r-

d d t d' t"d b' d loop van 5 jaar het der wezen, an e gewone ren e, op 1en IJ Inn en eze geld niet me~r 
Republiek; en zoodanige renten zullen op den eersten dag renten opbrengen. 
van. Januarij van elk jaar geplaatst worden op het crediet van 
den persoon aan wien zulks toekomt, of van den boedel, waarop 
het gevallen is, maar het zal niet bij het kapitaal gevoegd worden 
noch renten opbrengen; en na het verloop van zoodanig 
tijdperk van vijf jaren, indien de persoon of personen, aan 
wien het zal toebehooren, zoolang zullen voortgaan onbe-
kend te blijven, of afwezig te zijn van deze Republiek zon-
der eenen wettigen vertegenwoordiger te hebben binnen 
dezelve, zal zoodanig geld geen renten hoegenaamd opbrengen. 

29. En zij het verder vastgesteld, dat voor het einde Koers van renten te 
van de voorzieningen van de acht-en-twintigste sectie dezer zijn zes percent. 
ordonnantie, de wettige koers van renten binnen deze Re-
publiek zal beschouwd worden genomen te zijn en ie zullen 
gerekend worden tegen zes percent per jaar, tot dat eenige 
andere koers of bepaling van renten, door eenige andere 
wet hierna z::tl zijn gemaakt, verklaard en daargesteld voor 
dat einde voormeld. 

30. En zij het verder vastgesteld, dat van de gelden Voogdenfonds. 
welke zullen uitbetaald worden aan, of ontvangen door den 
Weesmeester, in maniere te voren voormeld, een fonds zal 
geformeerd worden, hetwelk zal genoemd worden en in reg-
ten bekend zal staan bij den titel en benaming van" Voog-
den fonds," en dat dadelijk na promulgatie ( openlijke be
kendmaking) van deze ordonnantie een debet- en credit-
rekening zal geopend worden in de boeken van den Thesau-
rier van deze Republiek, in den naam van het gezegde 
voogden fonds; en de Weesmeester zal op iederen dag Wee!!meeater moet 
waarop het gezegde Thesaurierskantoor zal open zijn voor de gelden ~agelijks 
h t · t k , , h l · ten Thesauriers-e verr1g en van za en en voor et uur van s u1ten van b.ntore storten 
den dag, betalen of doen betalen in het gezegde kantoor, ' 
om te worden geplaatst op het credit van het voogden 
fonds, alle gelden welke v66r of op iederen zoodanigen dag 
z~llen betaald zijn aan, en door hem ontvangen, onder en 
Uit. kracht van de voorzieningen van de dertiende, vijf-en-
twtntigste en zes-en-twintigste sectie van deze ordonnantie, 
zoomede alle zoodanige geld en als zullen betaald zij n aan 
of door hem ontvangen in betaling van de renten of terug-
betaling van het kapitaal, van geld behoorende aan het 
gezegde voogden fonds, en door hem op schuldbewijs uit-
geleend in maniere hierna voorzien. En het zal verder 
':~ttig. zijn V?or den gezegden Weesmeester om van tijd tot 
tiJd u1t te re1ken het geheel of eenig gedeelte der gelden 
aldus betaald aan den gezegden Thesaurier, en op credit 
van het voogden fonds geplaatst bij wissels door hem ge-
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teekend, en bekend stellende de einden waarvoor zoodanig 
geld moet aangewend worden, en geen gedeelte van zoo
danige gelden als voormeld zal uitgetrokken worden dan 
bij zulke wissels als voormeld. 

Weesm&ester ge- 31. En zij het verder vastgesteld, dat het wettig zal 
m~gtigd ~elden van zij n voor den W eesmeester, om eenige so m geld, welke in 
:~n~rt~t~:~'. enz., het pupillenboek voormeld op het credit van eenig persoon 

is of van eenigen boedel, aan den persoon (of zij n wettigen 
vertegenwoordiger) uit te betalen, in regten geregtigd om 
zulks te vorderen en te ontvangen, alsmede om aan eenigen 
voogd of curator (bij order of quitantie in geschrifte van 
zoodanigen voogd of curator) van eenigen minderjarigen, 
zinneloozen, krankzinnigen of afwezigen persoon, of zoo
danigen boedel als voormeld te betalen het geheel of eenig 
zoodanig gedeelte van zoodanige som geld, als in het pu· 
pillenboek voormeld op dien tijd zal zijn geplaatst op het 
credit van zoodanigen minderjarigen, krankzinnigen, zinne
of afwezigen persoon, of zoodanigen als voormeld, en waar· 
toe zoodanige voogd of curator in regten gemagtigd is, of 
vereischt wordt uit te geven of over te beschikken voor 
eenige einden rakende, of betreffende ten opzigte van of 
met betrekking tot den persoon of boedel onder de voog-

Weesmeester kan dijschap van zoodanigen voogd of curator; en wanneer het 
voor zekere redenen aan den gezegden Weesmeester zal blijken dat het of on-
de uitbetaling Wfili· d. f tt• · d · ' d f t geren. noo 1g o onwe 1g IS voor zoo amgen voog o cura or, 

en eenige zoodanige som geld uit te geven of daarover 
te beschikken, voor de einden zooals beweerd wordt, zal 
het wettig zijn voor den gezegden Weesmeester te weigeren 
of op te schorten om zoodanige betaling te maken, tot dat 
het Hoog Geregtshof of eenig regter daarvan daaromtrent 
zal besluiten. 

Gelden door Wees- 32. En zij het verder vastgesteld, dat de Weesmeester 
meester op .verband van tijd tot tijd en zoo spoedig als de gelegenheid hem 
van vast e1gendom l 1 · 1 f d · 1 d b d te worden uitgezet. toe aat za u1t eenen o oen u1t eenen, on er ver an van 

vast eigendom binnen deze Republiek, alle zoodanige gelden, 
als op dien tijd op het credit van het voogden-fonds bij 
den gezegden Thesaurier zullen zijn geplaatst, en niets zal 
vereischt worden ter tegemoe~koming van de loopende uit· 
gaven van het voogdenfonds; met dien verstande altoos 
dat geene zoodanige leening door den gezegden W eesmeester 
zal gemaakt worden, zonder vooraf geraadpleegd te hebben 

Daartoe heeft Wees- met twee ambtenaren door den President voor dat einde te 
mees~ergoedkeuring worden aangesteld of in geval van weigering van beiden, 
nood1g van twee f / / h ' d · 1 1 d n commissieleden of o een van en om zoo amg consent te ver eenen, a s a 
den Uitv. Raad. op verlof van den Uitv. Raad, den Weesmeester magt ge· 

vende zoodanige leening te maken; en met dien versta~de 
verder, dat het niet wettig zal zijn voor eenige zoodamge 
leening te worden gemaakt ten behoeve of op rekening van 
den gezegden W eesmeester of van een der twee ambtenaren, 
te warden aangesteld in maniere voormeld, ten einde met 
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den Weesmeester te raadplegen aangaande zoodanige leening, 
tenzij met toestemming van den Uitv. Raad, op behoorlijk 
voorstel tot den einde te voren gemaakt, hetzij door den 
weesmeester of door een of beiden der twee genoemde amb
tenaren. 

33. En zij het verder vastgesteld, dat alle schuldbrie- Schuldbrieven be
ven welke gegeven zullen worden voor eenig geld, aldus te twaalbaartiaadn het 

' . d eezen on s. worden u1tgeleend, zullen genomen wor en betaalbaar aan 
het weezen-fonds; en het zal wettig zijn voor den gezegden 
Weesmeester, om betaling te vorderen, te ontvangen, te re- Weesmeester ge
couvreren en bij middelen van regt op aan te dringen van magtigd in regten 

· h ldb · d t lk d op te treden alle zoodamge se u r1even en van e ren en, we e aar- · 
op mogen verschuldigd zijn, op gelijke wijze en tot alle 
einden en oogmerken als of de gezegde schuldbrieven geno-
men zijn, betaalbaar aan den W eesmeester; en hij zal alle De door den Wees
sommen, zoo door hem ontvangen, hetzij als kapitaal ofmeester ontvangene 

d · h ldb · b" d Th · b t gelden moeten ten rente op zoo an1ge se u neven, IJ en esaur1er e a- Thesaurierskantoor 
len of doen betalen, om te worden geplaatst op het credit worden geatort. 
ven het weezen-fonds; met dien verstande altoos, dat het 
wettig zal zijn voor den gezegden Weesmeester, om eenig 
zoodanigen schuldbrief over te maken aan eenigen persoon, 
wettiglijk geregtigd om betaling te vorderen en te ontvan-
gen van eenige som, welke zal geplaatst zijn op het credit 
van eenig persoon of boedel in het Pupillen-boek voormeld, 
in betaling van dezel ve, indien zoodanig eerstgemeld persoon 
consenteren zal, om zoodanig schuldbewijs in betaling te 
ontvangen, voor zijne regtmatige vordering, anders niet. 

34. En zij het verder vastgesteld, dat op den eersten Van het nazien en 
Januarij, van ieder jaar, of op zoodanigen tijd als Zijn afsl~iten van het 
HoogEd. de President zal bepalen, of zoo spoedig daarna Puplllenboek. 
doenlijk, de Weesmeester en twee andere ambtenaren, door 
Zijn HoogEd. daartoe benoemd, het boek, genaamd Pupillen-
boek, zullen nazien en afsluiten, ten einde de onderschei-
dene bedragen en renten, tot op den 30sten J unij, vooraf-
gaande, te kunnen vinden van de verschillende personen 
en boedels, welke onder de zorg van den W eesmeester open 
staan of toebehooren aan de gezegde personen of boedels; 
alsmede een overzigt nemen van alle schuld-erkentenissen, 
aan de gezegde personen of boedels verschuldigd, en dezel-
ven na te zien of aan de zekerheid daarvan, geenen twijfel 
bestaat. 

.. .35. En zij het verder vastgesteld, dat, op of tegen den Weesmeester ver
v1jft~enden dag van Januarij, en op of tegen den vijftienden pl~gt jaarlij~s eene 
dag van Julij (en zulke dag op een' Zondag of FeestdagJUlste rekenmg te 
· · d ' · do en optrekken van Z!J n ~'. dan en 1n zulk geval op den volgenden dag) respec- alle boedels, enz, in 

t1evel~~ van ieder en elk volgend jaar, de Weesmeester 't pupill~nboek in
eene JUIStt> rekening zal doen optrekken van het bedrag van geschreven. 
alle boedels of eigendommen, welke geboekt zullen zijn in 
het Pupillen-boek; en zullen toebehooren aan eenig persoon 
onbekend of niet woonachtig en niet hebbende eenen be-
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kenden wettigen vertegenwoordiger binnen deze Republiek 
met eene opgaaf van de namen en aanwijzingen van d~ 
person en, zoo verre als bekend zij n en onderscheid warden 

Publicatie er van in daarin belang te hebben, en zal dezelven doen plaatsen i~ 
de StaatBcowant. de Staatscourant van deze Repu bliek, en in de gezegde ad

vertentie zullen alle belanghebbende personen vereischt war
den hunne vorderingen over te zenden aan den W eesmees
ter, en de kosten van zoodanige advertentie zullon naar 
evenredigheid gedragen warden, door de boedels waartoe zij 
betrekking qebben. 

Voo~den en cm~to- 36. En zij het verder vastgesteld, dat ieder voogd, hetzij 
ren moeten jatu"lijks testamentair of datief en ieder curator hetzij benoemd of 
behoorlijkerekening d t" f f b · f ' '" d "f!,t · d' d F b .. van hunne admini- a 1e o on1s, op o voor en v~,11,en en ag van e ruariJ 
str~tie ten Wees- van elk jaar bij den Weesmeester van deze Republiek zal 
meesterskantore deponeren eene juiste, ware en accurate rekening van zijne 
doen. administratie van den boedel of het eigendom onder zijne 

voogdijschap tot den een-en-dertigsten December, vooraf
Weesmeaster moet gaande; (welke rekening de Weesmeester in zijn kantoor 
die rekening regi- zal doen registreren en bewaren voor de inspectie van alle 
streren ter inzage b I h bb d . ) · d d · d f d' v belanghebbenden. e ang e en en en 1e er zoo amgo voog o curator, 1e 
· feilen zal zoodanige rekening als voormeld te deponeren in 

maniere hierin voorzien, en die geen wettige en voldoende 
verschooning zal hebben voor zulk verzuim, zal uit hoofde 

Strafbepaling Toor daarvan alle aanspraak verbeuren op eenige vergoeding, 
nalatigheid der waartoe hij anders mogt geregtigd zijn, te ontvangen, ten 
voogden en curato- . t ·· d · · ·t t' d · b d 1 ren in dit opzicht. opz1g e van ZIJne a m1ms ra 1e van zoo amgen oe e, ge-

durende het jaar, voorafgaande den gezegde 31sten dag van 
December; met dien verstande altoos, dat, wanneer de per
soon door wien eenig testamentaire voogd of curator be
noemd en aangesteld is, door eenige acte behoorlijk door 
hem gepasseerd, zal bevelen dat zoodanige voogd of curator 
niet zal deponeren bij den gezegden W eesmeester eene zoo
danigen voogd of curator vereischt worden, eE'nig zoodanige 
jaarlijksche rekening, als voormeld, te deponeren; en dat de 
langstlevende der echtgenooten, die door den v66r-overle
denen echtgenoot zal zijn aangesteld bij testamentaire of 
andere wettige acte als voogd van zijne of hare minder
jarige kinderen, in geen geval zal vereischt worden, om 
eene zoodanige jaarlijksche rekening in maniere voormeld te 
deponeren, niettegenstaande hierin iets in strijd met boven
gemelde mogt zijn. 

Voogden en.cura- 37. En zij het verder vastgesteld, dat iedere voogd, hetzij 
toren .. geregtigd t?t testamentair of datief, en iedere curator, hetzij benoemd of 
redehJke vergoedmg d t" f t" d I .. t · .. d · · t t'e a 1e, gereg 1g za ZlJn en opz1gte van ZIJne a m1ms ra 1 

en het beheer van eenigen boedel te vorderen, te ontvangen 
of terug te houden, uit de goederen van zoodanigen boedel 
eene redelijke vergoeding voor zijne zorg en vlijt aan de 
gezegde administratie besteed, te worden geschat en getaxeerd 
door den W eesmeester, en onderhevig zijnde, te ;warden 
nagezien door het Hoog Geregtshof, op aanzoek van eenen 
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zoodanigen voogd, of curator, of eenig' ander' persoon in 
den gezegden boedel belanghebbende. 

38. En zij het verder vastgesteld, dat indien eenig per- Waar Weesmeester 
soon overleden na den eersten Januarij, 1865, en die den bij test8mint ~Is 

' 1 d .. f h · d · · voogd over mmder-W eesmeester a s voog over ZlJ ne ~ are m1n erJ ange jarigen is aangesteld 
kinderen mogt aangesteld hebben, zal 1n zulk geval zulken zal het beschouwd 
persoon genomen worden, als gestorven te zijn zonder eenen worden als nul en 
voogd aangesteld te hebben, en de gezegde W eesmeester zal van geen effect. 
met betrekking tot zulke aanstelling handelen, als of er geen 
voogd in zulken boedel was benoemd, en hij zal dezelfde 
maatregelen nemen als of zulk persoon zonder voogd over 
zijne of hare minderjarige kinderen was overleden. 

39. En zij het verder vastgesteld, dat de Weesmeester Weeemeester ver
in zijn kantoor een register zal moeten houden van iederen pligt register t? 

d h " t t t · f d t' f · d t houden van mtge-voog , etziJ es amen a1r o a 1e , en van 1e eren cura or, reikte confirmaties 
hetzij benoemd of datief, aan wien brieven van confirmatie aan voogden, en 
zullen zijn uitgereikt, en van iederen borg voor iederen van hunne borgen. 
voogd, hetzij testamentair of datief, of voor iederen curator, 
hetzij benoemd of datief, die op eenige borgacte moge be-
kend staan, gepasseerd ten faveure van eenigen minder-
jarigen, krankzinnigen of zinnelozen, of afwezigen persoon, 
wiens boedel, uit kracht van brieven van confirmatie, onder 
de voorzieningen van deze ordonnantie, onder de voogdij-
schap van eenigen voogd of curator benoemd of datief is 
gesteld geworden; en wanneer het mogt komen te blijken 
dat eenige borg ()nbevoegd mogt geworden zijn, zal de 
Weesmeester het regt hebben, in plaats van zulken voogd 
of curator testamentair, benoemd of datief, een of meer 
borgen in plaats van zulken, onbevoegd geworden, persoon 
te eischen; en wanneer eenig curator of voogd testamentair, 
benoemd of datief, onbevoegd mogt geworden zijn, zal de 
W eesmeester daarvan kennis geven aan de borgen van den 
voogd of curator testamentair, benoemd of datief, en zulke 
maatregelen nemen, om de veiligheid van zulken boedel 
van zulken minderjarigen, krankzinnigen, zinneloozen of af-
wezigen persoon behoorlijk te verzekeren. 

40. En zij het verder vastgesteld, dat de Weesmeester Weesmeester gereg
bij deze gemagtigd en vereischt wordt om te chargeren, te tigd om de voorge
vorderen, te ontvangen, te behouden of te recouvreren, ten schrevene leges te 
0 • t d · t' k h d k d vorderen, inz. pz1g e van e verr1g mgen, wer zaam e en en za en oor 
h~m gedaan of te laten doen in zijn kantoor, onder en 
mt kracht van de voorzieningen dezer ordonnantie, alle 
7;oodanige leges, als omschreven zijn in het tarief vervat in 
de schedule hieraan gevoegd gemerkt D en zal verant-

d. ' ' w~or 1ng ~aarvan doen en dezelve overbetalen, op gelijke 
WlJ~e als 1n regten voorzien wordt, met betrekking tot 
eemge. andere leges door hem ontvangen of teruggehouden; 
met d1en verstande altoos, dat niets hierin vervat zal strek
ken of verstaan moet worden te verstrekken tot de her
roeping van eenige wet, van kracht, waarbij eenig zegel 
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vereischt wordt voor eenige zaak te worden gebruikt of 
eenig zegelregt te worden betaald, met betrekking tot ee~ige 
verrigting, uitgezonderd in zooverre, als eenige zoodanige 
verandering expresselijk zal zij n gemaakt, in het tarief van 
leges hierin te voren vermeld. 

Waar vonnis tegen 41. En zij het verder vastgesteld, dat de gezegde Wees
den W~esmeester a!s meester in zijne capaciteit als zoodanig, wanneer hij den 
:ft~j~~e g~~~~=~ 16 

eischer of ver'!.eerde.r in eeni~~ zaak v_oor eenigen persoon 
kunnen betalen uit of boedel zal ZIJ n, d1e onder ZIJ ne zorg IS gevallen en waarin 
't v9ogdenfonds op hij gehouden is te handelen overeenkomstig de voorzienin
ceriifikaat van het gen dezer ordonnantie, waar er door den voorzitter van het 
Hoo~ Geregtshof. h h f · dt 't k 1 · oog geregts o een vonms wor u1 gespro en, za mdien 

zulk vonnis tegen hem wordt uitgesproken, een certificaat 
van zulk hof voldoende zijn, om zulke onkosten te betalen 

Weesmeest9r niet uit het voogden-fonds; met dien verstande nogtans, dat 
geregtigd als eischer geen W eesmeester als eischer in eenige actie zal optreden, 
op te treden. zonder vooraf met den Uitv. Raad geraadpleegd te hebben. 
Aanstelling van 42. En zij het verder vastgesteld, dat het wettig zijn 
taxateurs door aen zal voor den Weesmeester, en hij wordt bij deze geauthori-
Weesmeester. d d seerd om van tijd tot tij zoo anige en zoo vele per2onen 

aan te stellen als hij zal goed vinden, onder goedkeuring 
van den Uitv. Raad, en als noodig zullen zij n om als taxa
teurs te ageren, voor de taxatie van alle boedels en eigen
dommen, waarvan de taxatie noodzakelijk zal bevonden of 
gemaakt zal moeten worden, om zoo doende zeker te zijn 
van het bedragen, aandeel of aandeelen daarvan, hetwelk 
aan eenig persoon of personen zal toebehooren, of verschul
digd zijn, of aan eenigen boedel of boedels, welke ten tijde 
daarvan onder de voogdijschap v~n den gezegden Wees
meester zal of zullen zij n, of van eenigen voogd, hetzij tes
tamentair of datief, of van eenig curator benoemd, datief of 
bonis, en ieder zoodanig taxateur zal ten opzigte van iedere 
zoodanige taxatie, aldus door hem te worden gemaakt, ge
regtigd zijn te vorderen en te ontvangen, en zal uit den 
boedel of het eigendom, door hem getaxeerd, worden betaald 
eene vergoeding, door den W eesmeester te worden goedge· 

Personen die niet all!! keurd, volgens tarief. Met dien verstande altoos, dat geen 
taxateurs kunnen persoon in eenig geval in eenigen boedel waarin hij belang 
worden benoemd h bb l a' . ' · mogt e en, a s zoo amg taxateur zal ageeren. 
Taxateurs moeten 43. En zij het verder vastgesteld, dat ieder persoon die 
vooraf beeedigd door den W eesmeester zal aangesteld word en om als een 
wm~~ ldt taxateur van zulke boedels of eigendommen voorme e 

ageeren, v66r dat hij iets mag verrigten, uit hoofde van 
zulke aanstelling, eenen eed zal afieggen voor eenig' regter, 
Landdrost of vrederegter, dat hij zulke boedels of eige.n
dommen als aan hem voor waardeering zullen gesubm~t
teerd worden, waardeeren zal naar zijne beste bekwaarohmd 
en kennis, en zal de gemelde eed door hem afgelegd en 
gecertificeerd door den ambtenaar voor wien afgelegd, moeten 
overzenden naar het kantoor van den gezegden W eesmeester. 
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44. En zij het verder vastgesteld, dat geen persoon, tot Persanen tot meer· 
meerderjarigheid gekomen zijnde, en aanspraak hebbende op derjar!~heid geko-

. d d d · · t t' d W te menz1Jndemoeten4 eemge gel den, on er e a m1ms ra 1e van , en eesmees · r, maanden kennis van 
of van eenigen executeur of executeuren, of voogd of voog- opzegglng geven 
den, of curator of curatoren, geregtigd zal zijn tot den ont- voor dat zij hun~e 
vangst van zoodanige gelden, dan na verloop van eene ==~~~nk~~~=~t~~~t
behoorlijke kennisgeving of opzegging van vier maanden, vang~n. 
echter zal de gezegde Weesmeester, of zoodanige executeur 
of executeuren, of voogd of voogden, of curator of curato-
ren gehouden en verpligt zij n, om zoodanige gel den dadelijk 
op 'de eerste aanvraag uit te betalen, in geval zulke gelden 
niet op renten zullen zijn uitgezet. 

45. En zij het verder vastgesteld, dat eenig nablijvende Nablijvende echtgec 
echtgenoot waar de v66r-overledene zonder testament ge- noot mag eischen 

· ' Ik br· d ht t 1 k · h dat de boedel zal storven Is, zu over .IJ ven ec genoo za unnen e1sc en, word en getaxeerd in 
dat zulk een boedel n1et zal worden verkocht maar getaxeerd, plaats van verkocht. 
en de nablijvende echtgenoot of erfgenaam zal behoorlijke 
securiteit moeten geven, voor de portien der onmondige 
kinderen; met voorbehoud echter, dat, waar in zulke boe-
dels meerderjarige erfgenamen zijn, en er geene genoegzame 
fondsen zullen aanwezig zijn, om de portien der meerder-
jarigen uit te betalen, dan, en in zulk geval, zal alleen zoo-
veel van den boedel worden verkocht om de portien van 
zulke meerderjarigen te realiseeren, of alleen zooveel als 
moge vereischt worden om de portien der kinderen te ver-
zekeren. 

46. En zij het verder vastgesteld, dat door meerderj a- Wie als meerderjarig 
righeid wordt verstaan, alle mannelijke personen, die den beschouwd worden. 
ouderdom van 21 jaren, of alle vrouwelijke personen, die 
den ouderdom van 18 jaren bereikt hebben, of eenigen per-
soon die gehuwd is. 

4 7. En zij het verder vastgesteld, dat niets hierin ver
vat strekken zal of verstaan moet worden te verstrekken, 
te vernieuwen, of meer van kracht of effect te behouden. 
eenige wet of regulatie betrekkelijk minderjarigen, enz., an
ders als uitdrukkelijk in deze bepaald. 

48. Kracht van wet, 1 J anuarij 1885. 

SCHEDULE A. 

VORM VAN BRIEVEN "VAN CONFIRMATE" VAN VOOGDEN. 

Hiermede wordt gecertificeerd, dat A. B., behoorlijk bij 
testament (of anderzins) beno€md en bij deze gemagtigd is 
als voogd testamentair (of datief) te ageren van C. D. 

(Get.) E. F., Weesmeester der Z. A. Republiek. 

P. C. Stroom, den dag van 186 
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SCHEDULE B. 

VORM V AN BRIEVEN " V AN CONFIRMATIE " V AN CURATOREN. 

W ordt bij deze gecertificeerd, datA. B., behoorlijk aan. 
gesteld is als curator benoemd van den boedel gegeven (of 
vermaakt als het geval mag zijn) aan C. D., door G. H. 
(beschrijf hier de acte, gift of vermaking, met den datu~ 
daarvan, als anderzins, zooals het geval moge zij n) als de 
curator datief van den boedel van C. D. 

(Get.) E. F., Weesmeester der Z. A. Republiek. 

P.C. Stroom, den dag van 186 

SCHEDULE C. 

Tarief van leges te worden genomen door voogden of 
curatoren, onder en uit kracht der voorzieningen van deze 
ordonnantie. (Zie Sectie 39). 

SCHEDULE D. 

Tarief van leges te word en genom en door den w· ees· 
meester van de Z. A. Republiek, onder en uit kracht der 
voorzieningen van deze ordonnantie. 

Sectieen 2, 3 en 6 :-
Voor brieven van confirmatie van de aanstelling 

van voogden testamentair of datief, en voor 
curatoren benoemd, bonis of datief, voor 
elken brief £0 5 0 

Voor het taxeren van rekeningen van renume-
ratie van voogden, curatoren of taxateurs, 
4 percent op het getaxeerd bedrag daarvan £ 

Sectien 6 en 12.-
V oor het dagvaarden bij edict de naastbestaanden 

van minderjarigen, of bloedverwanten van 
afwezigen, enz. V oor elke dagvaarding £ 

Voor het goedkeuren van de securiteit door cu-
ratoren en voogden gegeven £ 

Sectien 17, 37 en 4J.-
V oor het registreren van rekeningen van voogden 

of curatoren of borgen. Voor elke registratie £ 
Sectie 21.-
Voor ieder certifikaat onder de hand van den 

W eesmeester . . . £ 
Voor kantoor-copyen van eenige documenten niet 

te bovengaande een folio van 100 woorden £ 
Voor een 100 woorden te bovengaande, per folio £ 
Voor het bijwonen van eenige bijeenkomst van 

naastbestaanden van minderjarigen, of bloed
verwanten van afwezigen, enz., hetzij door 
den W eesmeester of Landdrost . . . £ 
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Voor ieder rapport, naar goeddunken van den 
W eesmeester, onderhevig aan taxa tie van 
een daartoe bevoegd Hof of eenigen regter 
daarvan, of niet minder dan £ 

Voor het opmaken van ad vertentien . . . . . . . . . £ 
Voor het bewaren en registreren van eenig bevel 

van het Hof. (Buiten zegels.) £ 

SCHEDULE E. 

Tarief van leges te worden betaald aan taxateurs, onder 
en uit kracht van de voorzieningen van deze ordonnantie. 
(Zie Sectie 44.) 

Aldus gedaan en besloten in de V olksraads-zaal, te 
Pretoria, Z. A. Republiek, 6 October 1864. 

Goedgekeurd namens den V olksraad, 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 

(Get.) J. P. KLEYN, Voorzitter. 
, B. J. PRETORIUS, lid. 
,, G. C. SCHOEMAN, lid. 
, S. J. MEINTJES, Seer. 

H. VAN DER LINDEN, 
Gou vts. Secretaris. 

Pretoria, 28 November 1864. 

No. 10.-1864. 
0 R D 0 N N A N T I E, 

"Om de wettigheid van Testamentaire geschriften en Pro
curatien, door getuigen onderteekend, daar te stellen." 

[Deze ordonnantie is in de Staatscourant gepubliceerd 
als zijnde vastgesteld door den Volksraad te Pretoria, op 6 
October 1864. Dit is een abuis. De ordonnantie is niet 
door den Volksraad in 1864 noch 1865 behandeld.] 

No. 11.-1864. 
0 R D 0 N N A N T I E, 

"Ter oprigting van een Kantoor voor het registreren van 
Acten in de Z. A. Republiek." 

[Deze ordonnantie goedgekeurd. door Volksraadsbesluit 
19 Sept. 1864, art. 43, is later weder in behandeling ge-
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nomen, en, met eene kleine wijziging in § 14, nu § 13 op 
19 October 1866 als wet bekrachtigd. Zie onder de wetten 
van 1866]. 

No. 12.-1864. 
ORDONNANTIE 

"Regelende de wijze waa1op transporten zullen kunnen be
komen worden van vaste eigendommen, gekocht van 
personen die niet in dezen Staat woonachtig zijn." 

[Deze ordonnantie werd door den Volksraad op 23 Sept. 
1864, art. 68, goedgekeurd, doch in 1865 buiten werking 
gesteld. In October 1866 kwam de ordonnantie weder onder 
behandeling en werd met eenige wij zigingen als wet vast· 
gesteld. Zie V.R.B. art. 479-81, 19 October 1866.] 

I 

No. 13.-1864. 
ORDONNANTIE. 

"Inhoudende vaststelling van en bepaling omtrent licentH-in, 
zegelregten, kantoorpenningeu en salarissen, waartoe de 
onderscheidene van Regeringswege aangestelde of toege
laten personen en collegien geregtigd zijn. 

[Deze ordonnantie is gepubliceerd in Staatscourant, als 
zijnde door den Volksraad in zijne zitting, gehouden te 
Pretoria op 12 September 1864 vastgesteld. Dit is echter 
een abuis. De ordonnantie is wel door den Staatspresident 
aan den Volksraad voorgelegd, maar nooit door de W etge
ving in behandeling genom en.] 

No. 14.-1864. 
0 R D 0 N N A N T I E, 

"Voor de uitreiking van Huwelijks-Licentien." 

[Deze ordonnantie is in de Staatscourant gepubliceerd 
als zijnde door den Volksraad op 6 October 1864 goedge
keurd. Dit is een abuis, daar de ordonnantie wel door den 
Staatspresident aan den Volksraad op 12 September 1864 
is voorgelegd, doch nimmer door den V olksraad is behan· 
deld of bekrachtigd]. 
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REGLEMENT V AN ORDE VOOR DEN VOLKSRAAD 
DER Z. A. REPUBLIEK, VASTGESTELD IN ZIJNE 
ZITTING GEHOUDEN 12 SEPTEMBER 1864. 

[Dit Reglement van Orde vervangen door het Regle· 
ment van Orde 12 Mei 1882]. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 27 SEPTEMBER 1864. 

ART. 96. Voorgesteld door het Ed. lid Vermaas en ge· 
.secondeerd door het Ed. lid Viljoen :-

" Dat de aanbeveling van de Commissie, dat de betrek- Districtsprocureurs 
kingen van Staande Districts-Procureurs onmiddelijk zullen afgedscdhaft. 

d d. b kk' . h l Lan rostklerken worden afgeschaft, en at 1e etre Ingen In et vervo gals klerken van het 
worden waargenomen door de Landdrostklerken als 'kler- Vrederegt te ageren. 
ken van het Vrederegt' worde aangenomen. Algemeen aan· 
_genomen.'' 

VOLKSRAADSBESLUIT, 27 SEPTEMBER 1864. 

ART. 98. "Dat in het vervolg de betrekkingen van Betrekking van 
Commandant-Generaal en Commandant, betrekkingen van Comdt.-Generaal en 
eer zullen ziJ' n evenals het geval is met de V olksraads- Commandant als 

' . . . eereposten te wor· 
leden, 1) doch Indien d1ensten van hun gevorderd wordenden beschouwd. 
Rds. 13,2,4 per dag aan den Commandant-Generaal en Rds. 
6,5,2 per dag aan de Commandanten zullen worden toege· 
ken d. 

"Algemeen aangenomen." 2) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 29 SEPTEMBER, ART. 142. 

Dat de Uitv. Raad geauthoriseerd worde, om alle gron-Gronden voor het 
den, die reeds voor het Gouvernement ge!nspecteerd zijn, Gouvernement gein
of nog zullen ge!nspecteeru worden, te doen opmeten, en specteertd te wobr?.en b.. · . . . opgeme en en IJ 

IJ pub~Ieke vmhng te verkoopen, na 3 maanden publicatiepublieke veiling te 
voo~af In de Staatscourant, of zoodanige andere kennis- worden verkocht. 
gevmg als zij zullen goed vinden. 

Algemeen aangenomen. 

1) Z~e aanteekening 6 op § lOO der Grondwet. 
2) D1t besluit herroepen door V.R.B. 6 April 1866, art. 675, afd. 8. 

Later werd lilchter door V.R.B. 12 Februarij 1868, art. 257, het salaris 
van Commandant-Generaal en Commandanten in vredestijd weder afge
schaft. Dit besluit wederom herroepen door V.R.B. 2 Junij 1869, art. 144. 

15 
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PROOLAMATIE. 
Proclamatie gelas- N ADEMAAL het door eenige der Landdrosten van de 
tende dat bij ver- onderscheidene Districten ter mijner kennisse gebragt is, dat 
koop van gronden · h"ll" d t 1 bb of erven geen trans- e~~nge on verse 1 1ge personen e gewoon e 1e en gehad 
port zal worden ver- biJ het ontvangen van Transporten van Plaatsen of Erven 
le~~d .zonder eene den /coop- of verkoopprr~j8 derzelv'"'n aan de Landdrosten voor 
b.eeedigdedverkla-tt veel minder op te geven dan t'001" dien koop- of verrkooppriris 
rmg van e groo e .. .. J ' 

der koopsom. waarvoor zulke Plr.~,atsen of E1·ven werkehJk ZlJll verkocht 

Publieke 
Feestdagen. 

geworden, en door welke onbeho01·lijke en onwettige hande
lingen het Gouvernement dezer Republiek groote schade en 
nadeel heeft moeten verduren in het verliezen van Heeren
regten: 

Zoo is het, dat ik bij deze alle Landdrosten of andere· 
beambten, daartoe bevoegd, gelast, voortaan geene Trans
porten meer te verleenen, tenzij de documenten ter ver
krijging van zulke Transporten met eene beeedigde ver
klaring vergezeld ga, waarin de lwop- of ve1·koopprijs van 
zulke Plaatsen of Erven behoorlijk zal zijn opgegeven, of 
dat door den 'Ontvanger va.n zulke Transportcn, vooraf bij 
den Landdrost of andere daartoe bevoegde personen onder 
eede zal zijn verklaard, dat zulke Plaats of Erf werkelijk 
voor den prijs is verkocht, als in het koopkontract is bepaald.l) 

Gegeven onder mijne hand op dezen vl.er en twintigsten 
dag van November 1864, ten Gouvernementskantore te 
Pretoria. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 

M. J. VILJOEN, 
"\Vaarn. President. 

H. VAN DER LINDEN, 
Gouv. Secretaris. 

Pretoria, 24 November 1864. 

1865. 
VOLKSRAADSBESLUIT, 3 JUNIJ 1865. 

ART. 12. "Wordt afgegaan van de orde en overgegaan 
tot het voorleggen van eenen brief ged. Pretoria, op heden 
get. M. W. Pretorius, President en -Leden van den Uitv. 
Raad inhoudende dat Nieuwe Jaarsdag, Goede Vrijdag, 
Paasch Maandag, Hemel vaartsdag, Pinkster Maandag en 
Kersdag tot gepaste feestdagen mogen warden aangewend~ 

1) Volgens V.R.B. 15 Junij 1870, art. 184, moeten Heerenregten 
volgens koopbrieven betaald worden. Zie verder bepalingen van Wet 
No. 7, 1883. 
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en geene Gouv. Kantoren zullen ge0pend zijn. Tevens dat 
van ieder jaar, den 16den December, als een algemeene 
Dankdag, dankbaar en den Heere gewijJ zal gevierd worden, 
ter gedachtenis, dat ~e emigr~nten, .. onder Gods zegen van 
onder het juk van Dmgaan ziCh VriJ gevochten hebben. 

Algemeen aangenomen. 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 10 JUNIJ 1865. 

Art. 36. "De Volksraad beschouwt, dat volgens Gouv. Staken van wettm» 
Kennisgeving, dato Pretoria 12 Maart 1865, No. 163, ge- en ordonnantien. 
publiceerd in de Sta:ltsr;m(;ra,if, dato 28 Maart 1865, No. 70, van 

1864
· 

in verband beschouwt met Art. 72 der Grondwet, ZHEdele 
de President volkomen geregtigd was de in de laatste Volks-
raadzitting gemaakte ordonnantien en regulatien te staken, 
tot dezelve nader zullen Wdrden bekrachtigd; doch dat de 
Volksraad besluit, aan het publiek nog tot den 1 Sept. 1865, 
gelegenheid te geven bun gevoelen omtrent die ordonnantien 
en regulatien aan den HEd. Volksraad in te leveren; van 
dit besluit zal in de StaatscOluant kennis worden gegeven." 

Algemeen aangenomen. 

0 R D 0 N N A N T I E, 

Ter regeling van de Krijgsdienst in de Z. A. Republiek. 

[Afgekeurd door V. R. Besluit, 12 September 186.5, en 
5 Maart 1866, arts. 243-49. Zie nu \Vet No. 2, 1883]. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

Zij het bij deze kennelijk, dat de Uitv. Raad, op voor- Vaststellen der Iijn 
dragt van den Landdrost C. Potgieter en den Commandant van de Veldcornet
P. J. Coetser van Lijdenburg besloten heeft om de lijn sch?;PP~n Vilj~n ~9 
t h d V ld ' . . StelJn m rt district ussc en e e cornetschappen H. J. VllJoen en J. J. Lijdenburg. 
H. Steijn in het district Lijdenburg te bepalen als volgt: 

Van waar Elandsspruit in Krokodilrivier loopt, Elands
spruit af tot zijn oorsprong, en van daar noord
waarts insluitende alle afloopwaters die afloopen 
naar Krokodil-, Spekboom- en \Vatervalsrivier 
tot op Potspruitsberg, en van daar N. 0. de 

• 1) Zie V.R.B. 16 Sept. 1864, art. 37, waardoor de President's ver
Jaardag ook als een publieke fee11tdag gevierd zal worden. Zie ook 
Regels van 't Hoog Geregtshof, Regel 6. 
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de scheiding tusschen Dwarsri vier en \Vaiervals
rivier, tot over de scheidingsberg aan Steelpoort 
loopt en van daar met Spekboomsrivier op tot 
aan den oorsprong van Spekboomsri vier, en van 
daar Zuidwaarts op den berg tot op den nek van 
Sabie, en van daar met de Houtboschspruit af tot 
waar dezelve in Krokodilrivier loopt, en van daar 
met Krokodilrivier op tot waar Elandspruit in Kro
kodilrivier loopt. 

Op last, 

Gouvernementskantoor. 

M. J. VILJOEN, 
Waarn. President. 

H. V AN DER LINDEN, 
Gou v. Secretaris. 

Pretoria, 4 November 1865. 

1866. 

WET OP HET ONDER\VIJS IN DE Z. A. REPUBLIEK. 

Goedgekeurcl vij r olks1·aaLhuesluit 22 Fevruarij 1866. 

[Vervangen door Wet No. 4, 1874, en \Vet No. 1, 1882.] 

VOLKSRAADSBESLUIT, 9 MAART 1866. 

Bijvoeging aan art. ART. 314 b. "Is der Commissie gebleken, dat door 
78 der Grondwet. afwezigheid van ZHEd. den President, en doordien de Staats

Secretaris alsdan de magt niet heeft om te kunnen hande
len, en dit vooral ten aanzien van het administratieve, daar 
de Grondwet zulks belet, zoo is het, dat wij om de hooge 
noodzakelijkheid, die ons gebleken is te bestaan, bij deze 
onder uwe aandacht en ernstige consideratie wenschen te 
brengen, dat, wat aangaat de administratieve, het allerwen· 
schelijkst zoude zijn, dat de Staatssecretaris, Thesaurier of 
Auditeur, wie ook 'met het administratieve magt moge be
klee<l zijn, onder behoorlijke instructien magt moge word.~n 
gegeven, om telken male, wanneer hij het noodzakehJk 
acht, en wanneer de President op eenige zending mogt 
zijn, zonder voorkennis van ZHEd. alle mogelijke kanto-
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ren in •dezen Staat op te nemen .. en. verslagen op te maken, 
ten einde zijne boeken behoorhJk 1n orde te kunnen heb
ben echter wel te verstaan, den President daardoor nooit 
ont~laande van ZHEds. verpligting, om volgens art, 78 der 
Grondwet eene jaarlijksche opname der kantoren te doen, 
oro daaruit ZHEd. verslag voor den V olksraad te leggen. 

"Algemeen goedgekeurd." 1) 

OORLOGS-WET . 

.Aangenomen en goedgekeurd door den HooqEd . .Achtbaren 
VolksraadJ op den 12den en l3den Maart 1866. 

[Herroepen door Wet No. 2, 1880.] 

No. 77. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

TOT algemeen narigt wordt onderstaande Wet, volgens 
art. 69 der Grondwet, gepubliceerd. 2) 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 23 Julij 1866. 

M. J. VILJOEN, 
Waarn. President. 

H. v. n. LINDEN, 
Gou v. Secretaris. 

N ADEMAAL het wenschelijk is de Wet tot wering van Slavenhandel streng 
Slavenhandel te herzien, op grond dat het volk van de verboden. 
Zuid Afrikaansche Republiek zich stipt wensoht te houden 
aan de Conventie van Zandrivier, 16 Januarij 1852, tusschen 
Rarer Majesteits Commissarissen en de Emigranten Boeren, 
benoorden Vaalrivier, art. 4, en ook den schijn van slaven-
handel te vermijden, zoo stelt de Volksraad bij deze de 
volgende bepalingen vast. 

ART. 1. De personen bij wie naturellen-weeskinderen Voogden over Natu 
v.~rblijven zullen voortaan beschouwd worden ala voogden, rellen weeskinderen 
ZIJnde het Gouvernement toeziende voogd, die streng zal op-
letten dat geene in- of overboekingen geschieden, dan tenzij 

1) Zie V.R.B. 6 December 1867, art. 246, 3de afd., goedgekeurd en 
nranderd door V.R.B. 12 Feb. 1868, art. 254, betreffende het opnemen 
van landskantoren vier maal per jaar; zie ook V.R.B. 9 Junij 1873, art. 123. 

2) Deze wet ia op 16 Maart 1866, arts. 423-31, door den Volksraad 
goedgekeurd. Zie ook Proclamatie van 29 Sept. 1857, ante bl. 32, en 
Proclamatie 24 Maart 1858, ante bl. 72. 
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de voogd komt te overlijden, als wanneer zulk een kind zal 
blij ven onder toevoorzigt der voogdesse of der erfgenamen 
of bij gebreke zal het Gouvernement een andere voogd aan~ 
stellen, blijvende het Gouvernement toeziende voogd. 

Naturellen kinderen 2. Naturellen-wee8kinderen, die gered moeten worden 
die gered zijn zullen volgens bovengenoemde bepaling behandeld moete~ 

worden. 
Ambtenaren en offi- 3. Alle ambtenaren en officieren worden ten strengste 
cieren moeten stipt gelast ten naauwkeurigste de wet te handhaven, waarbij belet 
deze wethandhaven. en verboden wordt dat geen jagter, handelaar of eenig per-

soon, wie ook, zich begevende onder Kafferstammen, eenig 
naturellenkind van daar mag brengen binnen de Republiek, 
uitgezonderd die welke onder art. 2 bedoeld zijn. 

Boete voor nalatig- 4. W anneer eenig am btenaar of offici er nalatig is in de 
heid van ambtena- handha ving van art. 3, zoo zal hij gestraft word en met 
ren en officieren. Rds. 2,000 boete of bij niet voldoening met 2 jaar gevan-

genis; zullende eenig ambtenaar of officier medepligtig aan 
overtreding der bepalingen tot wering van slavenhandel 
even als de hoofddader worden gestraft. 

Strafbepaling voor 5. Eenige overtreding dezer bepalingen zal gestraft wor
overtreding dezer den met .eene boete van Rds. 6,666 5st. 2sch. of £500 stg., 
wet. 

waarvan de helft voor den aanbrenger; bij gebreke van bet 
taling, zal de overtreder met vijf jaren gevangenisstraf me
harden arbeid gevonnisd worden. 

In werking treding 6. Alle wetten of bepalingen, niet strijdende met deze 
dezer wet. blijven in volle kracht. 

Deze wet zal van kracht zijn eene maand na bekend
making, volgens art. 69 der Grondwet. 

De commissie voornoemd. 

(Get.) 

" 
" 

J. P. KLEIJN, V oorzi tter. 

J. J. MEINTJES, 
B. C. E. PROES, Seer. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 20 MAART 1866. 

Art. 4: der Crim. ART. 460. "Overgegaan tot lezing van No. 156; voor· 
Procedure gewijzigd. stel van ZHEd. tot herziening van art. 4 der Crimini· 

nee le Procedure, Ordonnantie No. 5, 1864. 
" V oorstel van den he er Proes, gesecondeerd door de~ 

heer P. Joubert, om de gevatigenisstraf in art. 4 der Cn· 
mineele Procedure bepaald te verhoogen tot 3 jaar, zooals 
bepaald was in art. 163 der Grondwet. 

"Het voorstel van den heer Proes aangenomen." 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 24 MAART 1866. 

Art. 554. W ordt voorgelegd door ZHEd. eene memorie 
van den heer Fred. Kleijn, q.q. R. L. Daly, betreffende het 
leggen van verband op vaste goederen. 

Voorstel van den heer P. Joubert, gesecondeerd door 
den heer Goetz : 

"Verbandbrieven verleend door een Landdrost in de Verbandbrieven 
z A Republiek zullen van kracht blijven, met uitzonde- doolr Ladnbdl~~osten 

· · . ver een IJ ven van 
ring in geval van bedrog. Wanneer eemg verband moet kracht. 
worden gelegd of wordt gegeven, zal de betaling zijn de-
zelfde als bij art. 16 7 der Grond wet op beslaglegging is 
vastgesteld, tot tijd en wijle de wet op de registratie is 
goedgekeurd en van kracht; en verwijst verder de memorie 
naar den President van den Uitv. Raad." 1) 

Algemeen goedgekeurd en aangenomen. 

VOLKSRAADSBESLUITEN 28 MAART 1866. 

ART. 590. "De Raad besluit Bloemhof tot een Dorp te 
verklaren." 

593. "Waterberg vereenigd met Piet Potgieters Rust zal Waterberg en Hei
-verklaard worden tot een district onder toezigt van zoo- d~lberg als dis-

d · bt 1 d R · 1 d · d d 1" tnkten verklaard. amg am enaar a s e egermg za goe v1n en, e IJ n 
te bepalen door den Uitv. Raad, onder nadere approbatie 
van den V olksraad." 

594. "Dat Heidelberg zal verklaard word en tot een 
district onder toezicht van zoodanig ambtenaar als de Re
gering zal goed vinden ; de lij n te worden bepaald door den 
Uitv. Raad onder nadere approbatie van den Volksraad." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 4 APRIL 1866. 

ART. 644 b. "De Raad vereenigt zich met het rapport Ammunitiehandel 
der Commissie en besluit den ammunitiehandel te stellen in in handen der Rege
handen van de' Regering en draagt daarom aan den Uitv. Raad ring gesteld . 

..op om de noodige maatregelen daartoe te nemen en de in-
structien en reglementen daarvoor te bepalen en bekend te 
stellen in de Staatscourant; ook tot hoelang de winkeliers 
en handelaars geregtigd blijven hun voorhanden kruid, enz., 
,te v~r~oopen en op welke wijze zij hunne over zijnde am-
mumhe zullen afgeven aan het Gouvernement en van dit 
een en ander verslag in te brengen voor den Raad in Sep-
tember aanstaande. 2) 
------------·--------------------------- --

1) Zie Wet No. 3, 18866 en Wet No. 8, 1880, vervangen door Wet 
No. 5, 1882. 

2) Zie Wet No. 4, 1884. 
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 6 APRIL 1866, AANGAANDE 
ADM. VAN AMBTENAREN, 

Art. 675. Aan de orde algemeene aanmerkingen der 
Finantieele Commissie, afd. 1 en 3 luidende: 

Landdro&t mag geen Afd. 1. Geen Landdrost zal geregtigd zijn bewijzen of 
~ewijze~ aannemen goedvoors aan te nemen in betaling van aan het Gouverne-
Inhbeldtalmg van ment verschuldigde gelden, noch zullen bewijzen of goed-
sc u , enz. d · t voori door hem mogen wor en Ul gegeven. 
Landdrost mag geen Afd. 3. Geen Landdrost zal eenige gel den mogen uit
uitbetaling do~n . betalen zonder vooraf van den Uitv. Raad daartoe geauto
zonder authonsatle. riseerd te zij n. Alle schulden of rekeningen door een Land-

Rekeningen tegen 
het Gouvernement 
moeten gecertifi
ceerd zijn. 

drost of ander ambtenaar gecontracteerd of aangegaan namen11 
het Gouvernement, zullen behoorlijk door den bevoegden 
persoon warden gecertificeerd, volgens een daarvoor te be
palen vorm en ter goedkeuring aan den Uitv. Raad warden 
opgezonden, waarna de betaling zal geschieden. 

De Raad vereenigt zich ten volle met het voorstel der 
Commissie. 

Landdrost zal geen Afd. 2. Een Landdrost zal geen nadeelig saldo in zijn 
nadeelig saldo in kas mogen hebben. 
kas hebben. Algemeen aangenomen. 
Landdrostklerken Afd. 7. Daar de Landdrostklerken even verantwoorde
dezelfde pligten te liik ziJ'n voor het geregeld inzenden der maand- en kwar-
vervullen. ~ 

taalstaten als de Landdrost zelve, blijven zij, in gebreke 
lnzenden van daarvan, aan dezelfde stra:ffen onderhevig als de Landdrost. 
maandelijksche en De Commissie recommandeert, dat die stra:ffen zullen bestaan 
kwartaalstaten. 

in onthouding van hun salaris van een tot drie maanden, 
Boeten. door den President van den Uitv. Raad te bepalen. 

Het rapport der Commissie met eene kleine wijziging 1) 
algemeen goedgekeurd. 2) 

Vast salaris weder Afd. 9. Op aandringen van het publiek is de Uitv. 
toegekend aan Corn· Raad verpligt geweest aan den Generaal en de Comman· 
mandant-Generaal d d h k 
en Commandanten. an ten we er unne vaste tractementen toe te ennen en 

in aanmerking genomen de oorlogzuchtige bewegingen en 
de veele diensten door den Generaal en Commandanttn 
bewezen, zou de toekenning, door den HEd. Achtb. Volks
raad bepaald, 's lands kaa veel meer hebben gekost, waarom 
de Commissie recommandeert dat die handelingen van den 
Uitv. Raad za.l warden goedgekeurd, en voor het vervolg 
weder vastgesteld. 

"De Raad besluit zich te vereenigen met het rapport 
der Commissie betreffende het salaris van den Commandant 
Generaal en de Commandanten, en kent h~n hierbij het 
jaarlijksch tractement toe." 3) 

1) Die wijziging niet in de notulen te vinden . 
.2) Zie Generale Instructie regelende de wijze van het houden en indientn 

der rekeningen van's lands inkomsten en uitgaven, dd. 27 Januarij 1882. 
3) Door V.R.B., 12 Feb. 1868, art. 257, werd het salaris van Com"' 

mandant Generaal en Commandanten in vredestijd afgeschaft. 
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GOUVERNEMENTS K~NNISGEVING. 

ZIJ het bij deze kennelijk, dat het volgende Reglement 
op de Vacaturen, volgens Art. 66 der Grondwet, tot alge
meen narigt wordt gepubliceerd. 

M. W. PRETORIUS, President. 

Op last, 
H. v. n. LINDEN, Gouv. Seer. 

Gouvernements Kantoor, 
Pretoria, den 3 Augustus 1866. 

REGLEMENT OP DE VACATUREN. 

EERSTE AFDEELING. 

HET ONTSTAAN VAN DE VACATUREN. 

ART. 1. De vacature van eene predikants-plaats ont- Wanneer een vaca· 
staat door het overlijden, het vertrek, het emeritaat, de ture ontstaat. 
vrijwillige afstand, en het ongevraagd ontslag of de afzetting 
van hem, die ze bekleedt. 

2. Van het overlijden van den predikant geeft de Hoe kerkeraad moet 
kerkeraad onverwijld kennis aan den secretaris van de handelen bij over-

. · d 1 K k d · flijden van den pre-commiSSie ·er A gemeene er verga enng, met opgave o dikant. 
de overledene eene weduwe of minderjarige en nog niet tot 
onafhankelijk bestaan gekomene kinderen nalaat; welke de 
mededeeling doet aan den Hoog-Ed. Uitv. Raad. 

3. Het overlijden van den predikant, nalatende eene Overlijden van den 
weduwe of minderjarige nog niet tot onafhankelijk bestaan predikant doetvaca-
gekomene kinderen, doet de vacature ontstaan voor een ge- !~~e g~~~;fj::a;,oor 
heel jaar, terwijl aan deze naastbestaanden het regt wordt 
toegekend om de inkomsten van de vacerende predikants-
plaats (het genot van inwoning in de pastorie, of van huis-
huur daaronder begrepen), gedurende dit tijdvak met en 
boven het sterfkwartaal geheel en onbezwaard te genieten. 

4. Meerderjarige kinderen van den predikant, en alle Meerderjarige kin
bij hem inwonende bloed en aanverwanten zijn gedurende deren, enz., vo?r 3 
d · d k ' .. maanden geregt1gd ne maan en, te re enen van den dag des overhJdens, tot pastorie en in-
geregtigd tot het genot van pastorie en al de overige in- komsten. 
komsten van de standplaats. 

5. Een predikant naar elders vertrekkende, wordt door Ontsla~ van predi
d.~n kerkeraad onder voorzitting van den consulent van kant die bedankt. 
ZIJne betrekking tot de gemeente ontslagen. Aan den alzoo 
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ontslagen pr~dikant .~o~dt eene akte afgegeven, ingerigt 
overeenkomstig het hiJ d1t reglement gevoegde Formulier A. 

De schadeloosstelling van den consulent voor de kosten 
aan zoodanig ontslag verbonden komt ten latste der roe
pende gemeente. 

Overlijden van pre- b. Indien een predikant komt te overlijden na zijn ont
dikant na onts!ag. slag, en v66r zijne bevestiging in den loop der maand waarin 

dit ontslag heeft plaats gehad, dan wordt hij gerekend nog 
te behooren tot de gemeente, die hij verliet; doch heeft zijn 
overlijden plaats na het einde der maand, waarin hij werd 
ontslagen, dan wordt hij gerekend te behooren tot de ge
meente, die hem riep. Op beide gevallen is het bepaalde 
bij arts. 3 en 4, van toepassing. 

Hoe te handelen bij 7. Bij ontslag van de betrekking tot de gemeente ten 
ontslag ingevolpe gevolge van verkregen emeritaat ef vrijwillige afstand van 
;~~~regen ementaat, de dienst, wordt gehandeld als in art. 5 is geregeld, doch 

wordt de akte ingerigt naar het Formulier C, en de kosten 
der handelingen gedragen door hem, ten wiens behoeve ze 
plaats vir.dt. 

Hoe te handelen in 8. Ingeval van ongevraagd ontslag en van ontzetting 
geval van ontzetting. uit de dienst geeft de Algemeene Kerkvergadering terstond 

kennis aan den Kerkeraad, den Consulent, en den Uitvoe
renden Raad. 

TWEEDE AFDEELING. 

VOORZIENING IN DE DIENST GEDURENDE DE V ACATURE. 

Pligt des consulents 9. In vacante gemeenten is al het herders- en leeraars-
in vac. gemeenten. werk opgedragen aan den consulent. 

Iedere gemeente 10. Voor elke gemeente wordt een consulent benoemd, 
heeft een consulent. ten einde in voorkomende gevallen als zoodanig naar het 

reglement op te treden. 
Benoeming van 11. De benoeming der consulenten geschiedt door de 
consulent. commissie der Algemeene Kerkvergadering. 
Aanvaa:ding zijner 12. De consulent aanvaardt zijne betrekking in de ver-
betrekkmg door den gadering des Kerkeraads, die onder zijne voorzit.ting tot ont
consulent. binding der betrekking van d~n predikant tot de gemeente 

wordt gehouden, of anders in eene vergadering die hij belegt 
zoodra hij het beJ.igt heeft ontvangen van het overlijden, 
het ongevraagd ontslag, de schorsing of afzetting uit den 
dienst van den predikant. · 

Van het archief. 13. In de vergadering, in art. 12 vermeld, wordt het 
archief, gewoonlijk onder den predikant berustende, ov~r
genomen door den kerkeraad, onder behoorlijke inventar1s. 
Het archief wordt neergelegd in eene verzekerde bergplaats, 
voorzien met twee verschillende sloten, waarvan de sleutels 
de een bij den consulent en de andere bij een van de ouder
lingen bewaard blijven. 
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14. De consulent bekleedt in de vacante gemeente ge- De consulent der 
heel en al de plaats van pastor loci. Zijne toestemming yacante gem.eente 

d d ll h d l. . d t lk 1s pastor loc~. wordt gevor er tot a e an e mgen 1n e gemeen e, we e 
buiten de predikdienst in het herder en leeraarswerk begre-
pen zijn. 

15. De consulent is voorzitter van den kerkeraad met Consulent is voor
adviserende stem. Niet dan om ver dringende redenen, zitter des kerkeraads 

en niet buiten schriftelijk door hem verleende toestemming 
vergadert de kerkeraad in zijne afwezigheid. In zoodanige 
vergadering neemt deze alleen besluiten omtrent de zaken, Bevoegdheid des 
tot welker behandeling zij belegd i8, en zonder zijne goed- kerkeraads. 

keuring wordt aan geen der besluiten gevolg gegeven. 
16. Deze consulent regelt in over leg met den kerkeraad Regeling van her-

de waarneming van het herderlijk werk. derlijk werk. 

17. Bij elk verschil tusschen den kerkeraad en den Bij ve.rs~hil beslist 
consulent wordt de beslissing ingeroepen van de commissie conmuss~e alg. kerk-

. vergadermg. 
der algemeene kerkvergadenng. 

18. De consulent wordt voor zijne gewone werkzaam- Scbadeloosstelling 
heden in art. 12, 14 en 16 vermeld, alsook voor het bij- des consulents. 

wonen der gewone kerkvergaderingen schadeloos gesteld 
alleen door den kerkeraad, met uitzonderingvan de kosten, 
welke volgens art. 5, de roepende gemeente verpligt is te 
vergoeden. 

19. De kerkeraad, buitengewoon de tegenwoordigheid Uitnoodiging des 
van den consulent verlangende zendt hem eene schriftelijke consulents door den 

't d' · k h ' d d' d k kerkeraad. m noo 1gmg, en verze ert em e vergoe 1ng er on osten 
van het verblijf met en van de heen en wederreize. 

20. De consulent vervult de eerste predikbeurt na het De consulent ver
ontstaan van de vacature hetwelk bij overlijden invalt vult de eerste pre-

d. l"k d' d d b · b'! dikbeurt. zoo spoe 1g moge IJ na en ag er egravems; en 1J 
emeritaat, vrijwillige afstand, ongevraagd ontslag en ontzet
ting uit de dienst zoo spoedig mogelijk na de deswegens 
ontvangen officieele kennisgeving. 

21. De kerkeraad draagt zorg voor de goede ontvangst, De kerkeraad zorgt 
en huisvesting van den consulent of overige predikanten voor de goede ont-

. · · h ' vangst enz. des con-
wanneer ZIJ 1n et belang der vacerende gemeente over- sulent~ en 'andere 
komen. predikanten. 

. 22. De ten behoeve der vacante gemeente bewezen Aanilpraak ~es ker
d1ensten in het algemeen en de waarneming van het con- keraads op mkom-

1 t h . .. ' stenaanopenstaande 
'SU en se ap 1n het biJzonder, geven den kerkeraad aanspraak predikantsplaats 
op al de inkomsten aan de openstaanden predikantsplaats verbonden. 
verbonden, met uitzondering van de gevallen in art. 3 en 
4 vermeld, waarin de diensten zonder geldelijke vergoeding 
worden waargenomen. 

23. De oudste ouderling ontvangt de inkomsten der Ontvangst der in
vacature. Tot de regtstreeksche inning van het lands- komsten en trac
tracteme~~ benoemd de kerkeraad, zulks goedvindende, een tement. 
afzonderhJk gemagtigde met kennisgeving aan den Uitv. Raad. 
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AANHANGSEL TOT DE T\VEEDE AFDEELING. 

VOORZIENING IN GEV ALLEN MET V ACATURE GELIJKSTAANDE. 

Van het verlaten 24. In geval de predikant zijne gemeente verlaten heeft, 
zijnergen:eentedoorzonder in zijn dienstwerk te hebben voorzien, geeft de kerke-
den pred1kant. d h' t d' t k · d · · d raa 1ervan en spoe 1gs e enms aan e commiSSle er 

Algemeene Kerkvergadering. Zoo het bestuur na onderzoek, 
daartoe termen vindt, verklaart het aan den consulent dat 
de gemeente in haren tegenwoordigen toestand als eene 
hulpbehoevende beschouwd, en dat met haar als met eene 
vacature moet gehandeld worden, volgens de bepalingen in 
artt. 12 en 21. Indien zoodanige toestand onverhoopt langer 
dan een half jaar blijft bestaan, beoordeelt de commissie der 
Algemeene Kerkvergadering in overleg met den kerkeraad, 
hoe verder zal gehandeld worden, en wordt inmiddels in de 
dienst bij voortduring op dezelfde wijze voorzien. 

Langdurige ziekte 25. Bevindt een predikant door langdurige ziekte zich 
van den predikant. buiten staat, zijn dienstwerk te verrigten en kan hij zelf de 

vereischte hulp zich niet verschaffen dan geeft de kerkeraad 
op zij n verzoek, of anders hij zelf met mededeeling aan dit 
collegie, hiervan kennis aan de commissie der Algemeene 
Kerkvergadering, hetwelk alsdan, overeenkomstig het be
paalde in art. 24, handelend optreedt. Ten aanzien der 
kosten wordt met de omstandigheden te rade gegaan. Wan
neer bij de commissie der Algemeene Kerkvergadering door 
den kerkeraad eener gemeente bezwaar wordt ingebragt 
wegens ongeschiktheid van haren predikant tot het verrigten 
van zijn dienstwerk, uit hoofde van gekrenkte geestvermo
gens, of wanneer dat bestuur ook buitendien grond heeft 
om zoodanigen toestand te vermoeden, benoemt het eene 
commissie uit zijn midden, om op de plaats zelve het noo
dige onderzoek in te stellen. 

Ontheffing van den Blijkt het alsdan dat dit bezwaar of vermoeden gegrond 
predikant in zoo- is, zoo wordt de predikant door de commissie der Algemeene 
!~!d~~~al voor 6 Kerkvergadering op zijn verzoek, of bij weigering, of onbe-

kwaamheid om zulk een verzoek te doen, na bekomen attest 
van een geneeskundige, op eervolle wij ze en met behoud 
van zijn tractement, voor een half jaar van zijn dienstwerk 
ontheven, hetwelk alsdan door den consulent wordt waar
genomen, overeenkomstig de artt. 12 en 21. 

Na verloop van een half jaar onderzoekt de commissie 
der Algemeene Kerkvergadering of de predikant weder tot het 
verrigten van zijn dienstwerk kan worden toegelaten. In
dien het bestuur hiertoe geene vrijheid vindt, en de hoop op 
herstel nogtans niet geheel verloren is, ontheft het den pre-

Of voor een jaar. dikant van zijne dienst voor den tijd van een geheel jaar. 
Voor de dienst wordt inmiddels op de wijze als vroeger 

Waar g~en hoop op gezorgQ.. WBtnneer na den eersten termijn de hoop op her
herstellmg bestaat stelling geheel is verdwenen, of de krankzinnigheid na den 
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laatsten termijn voortduurt, gaat het bestuur tot handelen wordt eervol ~ntslag 
over om een eervol ontslag te doen verleenen aan den aan

1 
dend predikant 

' . k t' d b 1' h t ver een . lijdenden pred1kant overeen oms 1g e epa mgen van e 
reglement op het gevraagd ontslag. 

27. In geval van schorsing van een predikant, geeft Kenni~geving van 
de commissie der Algemeene Kerkvergaderiug daarvan mede schors

1
mgt atan dedn 

· . . d d' d consu en e wor en 
kennis aan den consulent, opdat d1e 1n e 1enst er ge- gedaan. 
meente als in die eener vacature worde voorzien.-Die dienst 
wordt vergoed, en met het overschot van het tractement 
wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het 
reglement voor kerkelijk opzigt over de tucht. 

VERVULLING V AN DE V ACATURE. 

A.-BEROEPING.-v66R DE BEROEPING. 

28. Op verzoek van den kerkeraad doet de commissie Van a~nvraag bij 
der Algemeene Kergvergadering bij den Uitv.Raad aanvrage den Uitv .. Raad om 
om handopening, opdat de beroeping, tot welke de kerke- handopemng. 
raad ter vervulling van de vacature, wenscht over te gaan, 
kunde geschieden met aanbieding van het gewone tracte-
ment, en verdere voordeelen van landswege, en voert daarbij 
de gronden aan, waarop zij n verlangen rust, om de vaca-
ture op dezelfde wijze te doen vervuld worden. 

29. De aanvrage op verzoek des kerkeraads geschiedt Wanneer zoodanige 
zoodra het genoegzaam gebleken is, dat de vacature zal aanvraag wordt 

t t W . t' . . t d dtgedaan. on s aan. aar een Jaar van gra 18 1s mge re en, wor 
met de aanvrage gewacht tot op zes maanden v66r dat het 
zal geeindigd zijn. 

30. De toebereidselen tot de beroeping vangen tijdig Wanneer de beroe· 
aan. Wanneer een predikant naar elders vertrokken is, ping wordt gedaan. 
wordt het doen van eene nieuwe beroeping, in verband met 
art. 6, verdaagd tot na zijne bevestiging, of tot na den 
afloop der maand, in welke hij van zij ne betrekking tot de 
gemeente is ontslagen. 

BIJ DE BEROEPING. 

31. De beroeping van predikanten geschiedt door den Beroeping geschiedt 
kerkeraad. door den kerkeraad. 

32. Om beroepen te worden in de Nederduitsch Her- Wie beroepbaarzijn. 
vormde kerk te dezen lande, zijn al hare predikanten en 
hare. candidaten tot de Heilige Dienst, die wanneer de be-
roepl.J.?g wordt uitgebragt, den leeftijd van 22 jaren bereikt 
en blJ eene wettig erkende instelling van hooger onderwijs 
hunne opleiding ontvangen en voltooid hebben, in het al-
gemeen bevoegd. 

33. Die eenmaal voor de op hem uitgebragte beroeping Dieeenmaalbedankt 
bedankt h.eeft, .. of naar art. 26, gerekend wordt bedankt heeft kan niet bij 
te hebben, lS blJ alke volgende keuze van den kerkeraad in later vacatuJe be-
dezelfde vacature uitgesloten. roepen wor en. 
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De kerkeraad geeft 34. Door den kerkeraad wordt de beroeping, zoodra zij 
den beroepene ken- is uitgebragt, aan den beroepene bekend gemaakt, hetwelk 
nis van 't beroep. geschiedt door de uitvaardiging van eenen wettigen brief 

ingerigt naar het formulier A, aan dit reglement annex. ' 
Beroepbrief moet 35. De kerkeraad doet den berocpbrief gepaard gaan 
gepaard gaan met met eene officieele opgave van de inkomsten aan den stand
opgave der inkomst. plaats bevonden. 
Geen veranderingen V eranderingen in de inkomsten warden door den kerke
in de inkomsten raad niet gemaakt of gedoogd zonder toestemming van de 
zonder consent. commissie der algemeene korkeraad. 

NA DE BEROEPING. 

De beroepene moet 36. Van het ontvangen van den beroepbrief, wordt aan 
binnen 2 maanden den kerkeraad, die hem heeft toegezonden, onverwijld door 
schriftelijk ant- den beroepene berigt gegeven. Binnen den termiJ'n van twee woorden. 

maanden legt hij omtrent de aanneming of afwij zing van 
de op hem uitgebragt3 beroeping een stellige schriftelijke 
verklaring over, en als deze na dit tijdverloop niet gegeven 
is, wordt hij geoordeeld de roeping te hebben afgewezen. 

Hetberoepnietaan- 37. Zoodra het berigt van afwijzing ontvangen is, of 
genomen zijnde gaat de tijd van beslissing verstreken is, wordt het werk der 
men tot verdere b · t d' t h t d t d · b' beroeping over. eroepmg en spoe 1gs e erva , op a eze 1rnmer umen 

den verloop van drie maanden zij uitgebragt. 
Voorstelling des 38. De beroepene, indien hij verklaard heeft de beroe
beroepene aan de ping aan te nemen, wordt op de drie eerstvolgende Zon
gemeente. dagen bij de openbare godsdienstoefeningen aan de gemeente 

voorgesteld, ten einde de bevoegden, zoo zij wettige bezwaren 
mogten hebben, in de gelegenheid te stellen om die tegen 
hem in te brengen. 

Wie bevoegd zijn 39. Tot het inbrengen van bezwaar tegen den beroepene, 
bezwaren te oppe.ren zijn alleen bevoegd de niet onder censuur staande mans
tegen de beroepmg.lidmaten der roepende gemeente. 
Aard en inhoud der De bezwaren houden in bepaalde beschuldiging, de Evan
bezwaren. gelie bediening of den wandel van den beroepene betref-

fende, voorzien van duidelijke en deugdelijke bewijzen. Zij 
warden schriftelijk en onderteekend, uiterlijk op den tweeden 
dag na de derde afkondiging, overgelegd bij den kerkeraad. 

Opzending der acte 40. De acte van beschuldiging wordt met de daarbij 
van besclmldiging, overgelegde stukken door den kerkeraad onverwijld opge
enz. zonden aan een der naastbijwonende leden van de com-

missie der Algemeene Kerkeraad. Dit bestuur zendt al de 
stukken als ingediende klagten ten spoedigste aan het be
stuur wa:uonder de beroepene behoort, hetwelk de zaak ?e
handelt overeenkomstig het reglement van kerkelijke opz1gt 
en tucht. 

Zoodra de beslissing genomen is en deze krachtens de 
wettelijke bepalingen als eene eindbeslissing te beschou~v~n 
wordt zij onverwijld ter kennis gebragt aan de cornmissw 
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der Algemeene Kerkvergadering welke die kennisgeving ten 
spoedigste aan den kerkeraad overbrengt. 

41. \Vanneer binnen den gestelden termijn geene be- Waar geen beschul
schuldigingen zijn ingebragt, of de ingebragte bij eind-uit- diging wordt inge-

. d f · · t' ·d ld .. bragt wordt de spraak met gegron o met gew1g 1g genoeg geo01 ee ZIJn, bcroepsbrief enz 
wordt de beroepsbrief met al de daartoe noodige bescheiden opgezonden.' ., 
door den kerkeraad aan de cornmissie der Algemeene Kerk-
vergadering toegezonden tot het bekomen van kerkelijke 
goedkeuring. . . . . . 

42. De vere1schte beschmden ZIJn: Afschnft van de aan Vereischte be-
den beroepene toegezonden opgave der inkomsten (art. 35); scheiden. 
Getuigschrift van zedelijk gedra.g a.an den beroepene afge-
geven door het kerkelijk bestuur, waaronder hij behoort 
(zie formulier D, aan dit reglement annex). Bij den be-
roepsbrief van een candidaat wordt daarenboven zjjne acte 
van toelating overgelegd, alsmede attestatie van goed zede-
lijk gedra.g van den kerkeraad zij ner woonplaats, en schrif-
telijk door hem onderteekende betuiging, dat hij bij zijne 
plegtige, bij de toelating tot de Evangelie-bediening, afge-
legde verklaring en belofte opregtelijlc volhardt. 

43. Nadat de vereischte stukken in orde bevonden zijn, Goedkeuring der 
wordt de kerkelijke goedkeuring van de beroeping door de beroeping. 
commissie der Algemeene Kerkvergadering verleend. 

44. Alle zaken, die op de vacature en hare vervulling Alle zaken betrek
betrekking hebben worden door de commissie der Alge- kelijk de :acature 

K k d' . d d ten spoed1gste te 
meene er verga ermg met den meesten spoeti behan el worden behandeld. 
en indien geene gewigtige bezwaren zich daartegen opdoen, 
door den prreses en den scriba namens het bestuur afge-
daan. 

Die spoed geldt inzonderheid alle handelingen, die be
schuldigingen tegen den beroepene betreffen. 

45. Van de kerkelijke goedkeuring der beroeping geeft Goedkeuring der 
de commissie der Algemeene Kerkvergadering kennis aan beroep!ng wordt aan 
den Uitvoerenden Raad, ten einde van dit bestuur het be- kdendUitv. Rkatad be-.. en gemaa . 
WIJS te mogen ontvangen, dat de beroepene wettiglijk ge-
regtigd is tot het genot van lands tractement en de andere 
voordeelen van landswege. 

Het gevraagde bewijs van wege den Uitvoerenden Raad, 
door de commissie der Algemeene Kerkvergadering ontvan
gen, wordt onmiddelijk aan den beroepene toegezonden, 
met kennisgeving van den kerkeraad der roepende gemeente. 

46. De noodzakelijke kosten, welke in overeenstemming Kosten der beroe
met de bepalingen in dit reglement veroorzaakt worden ping, enz., door de 
door de beroeping, het vertrek en het 'vervoer van den be- gemeente te worden 
roe · 1 t h · . gedragen. pen eeraar me msgez1n en goederen, komen ten laste 
der. roepende gemeente. . 

. I~dien een predikant de aanbieding van eene Evangelie- Wanneer die kosten 
bediemng naar elders of eene andere betrekking aanneemt van den beroepen 
binnen d t''d 't · .. · predikant kunnen . ~? ·lJ van wee Jaren na den dag ZIJner bevesti- worden terugge-
gmg op ZIJne tegenwoordige standplaats, of indien hij zijne vorderd. 
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betrekking binnen dien tijd vrijwillig nederlegt, rust op 
hem de vepligting om desgevorderd, de tot vergoeding der 
kosten uitbetaalde gelden terug te geven. 

B.-BEVESTIGING. 

Bevestiging van den 4 7. De bevestiging van den beroepen predikant heeft 
beroepen predikant. indien mogelijk, plaats uiterlijk drie maanden na het ont~ 

vangen bewij s in art. 45 vermeld. Zoo bij den beroepene 
hiertegen beletsel ontstaat, brengt hij dit ter kennisse van 
den kerkeraad der roepende gemeente, ten einde verlenging 
van den gestelden termijn te verkrijgen. 

Hij levert in ~kt~. 48. De beroepen predikant levert v66r de bevestiging 
van. ontslag mt ZlJn de akte van ontslag uit de betrekking tot zijne vorige ge-
vor1ge gemeente. t b" d k k d ·· · t · meen e IJ en er eraa ZIJ ner n1eu we gemeen e m. 
De bevestiging 49. De bevestiging is het werk van den consulent, als 
wordt door den den pastor loci vervangende. Des verkiezende en daartoe 
consulent of ander h 
predikant gedaan. verzocht wordt deze plegtige andeling door hem afgestaan 

aan een ander predikant, doch wordt de tegenwoordigheid 
van den consulent, of een der leden van de commissie der 
Algemeene Kerkvergadering vereischt. De consulent, of een 
der leden van de commissie in zijne plaats gezonden zijnde, 
komen voor het werk der bevestiging van wege de gemeente 
reis- en vacatiegelden toe. 

Oplegging der 50. De bevestiging van candida ten alleen geschiedt met 
handen. oplegging der handen. 
Overgave van archief 51. Binnen eene maand na de bevestiging geeft de con-
door den consulent. sulent het archief in eene kerkeraadsvergadering over. 
Scriba alg._kerkverg. De Scriba van de commissie der Algemeene Kerkver
geef~ kenms_ van ver- gadering doet de vervulling der vacature onmiddelijk ter 
vullmg a. U 1 tv. Raad . . 

kenn1sse komen van deu Hoog-Ed. U1tv. Raad. 

FORMULIEREN BIJ HET REGLEMENT OP DE 
VACATUREN. 

FORMULIER A. 

BEROEPBRIEF. 

De kerkeraad der Nederduitsch Hervormde gemeente 
te ........................ heden wettig bijeengekomen ter zake 
der beroeping van een herder en leeraar naar de kerkelijke 
reglementen, heeft goedgevonden te beroepen, gelijk hij be
roept bij deze tot herder en leeraar dezer gemeente, den 
Wel-Eerwaarde ..................... predikant te ................. . 
(of den Eerwaarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Candidaat tot de Heilige 
dienst) en zulks op zoodanig tractement en emolumenten 
als aan deze standplaats verbonden en in annex opgave 
vermeld zijn. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1866] 241 

De kerkeraad de beroeping ter kennisse van den W el-
Eerwaarde ............... (den Eerwaarde) brengende, verlangt, 
dat hij deze beroeping bereidvaardig aanneme, en na de 
approbatie v~n het daart.oe bevoegde k~rkelijk gezag, en ~et 
noodige bewiJS van den Hoog-Edele U1tv. Raad ten aanzwn 
der gelden van 's lands wege aan de sLandplaats verbonden, 
gekregen te hebben, ten spoedigste deze gemeente over
kome, om door leer en voorbeeld, bestuur en opzigt, alles 
te doen wat een herder en leeraar overeenkomstig Gods 
heilig woord, volgens de verordeningen der N ederduitsch 
Hervormde Kerk alhier, betaamt, inzonderheid door het 
verkondigen van het Evangelie, het bedienen van den hei
ligen Doop en van het heilige A vondmaal, op de bij de 
meente vastgestelde tijden; het vertroosten der kranken, het 
bezoeken der gemeente-leden aan hunne huizen, en door het 
onderwijzen van de Bijbelsche en Kerkelijke geschiedenis, 
en van de geloofs- en zedeleer van de christelijke gods
dienst in catechisatien, gedurende het gansche jaar wekelijks te 
houden. Terwijl de kerkeraad wederkeerig al die achting, 
liefde en medewerking belooft, welke den regtgeaarden 
Evangelie-dienaar toekomt. 

Gedaan in onze vergadering te .. .. . .. .. . .. den .............. . 

De Kerkeraad der Nederduitsch Hervormde 
Gemeente te ....................... . 

FORMULIER B. 

AKTE VAN ONTSLAG VAN KERKERAAD EN GEMEENTE VOOR E~~ 
VERROEPEN PREDIKANT. 

De kerkeraad der N ederduitsch Hervormde Gemeente te 
• · · .. · .. :... gezien hebbende de stukken, betrekkelijk tot de 
beroepmg van den W el-Eerwaarden . . . . . . . . . . . . . . . herder en 
leeraar van deze gemeente, tot herder en leeraar van de 
gemeenten te . . . . . . . . . . . . . . . . . . ontslaat hem op zijn verzoek 
by deze, op eene vereerende wij ze, van alle betrekkingen 
op kerkeraad en gemeente te dezer plaatse, en wenscht hem 
van harte toe, dat hij in zijne nieuwe betrekking met de 
meeste vrucht moge arbeiden aan de zaak van het Chris
tendom, en steeds Gods beste zegeningen tot tijdelijk en 
eeuwig heil genieten. 

Den ............................•• 

De Kerkeraad der N ederduitsch Hervormde Gemeente te 

························ 
16 
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FORMULIER. C. 

AKTE V .A.N ONTSLAG UIT DE DIENST DER GEMEENTE VOOR EEN 

PREDIKANT, DIE EMERITUS IS VERKLAARD, OF DIE 

ZIJNE DIENST NEDERLEGT. 

De kerkeraad der Nederduitsch Hervormde Gemeente te 
.................. gezien hebbende de stukken betrekkelijk tot 
het emiritaat van den Wel-Eerwaarden ............... herder 
en leeraar alhier (of verstaan hebbende het voornemen van 
den Wel-Eerwaarden ..................... om zijne dienst als 
herder en leeraar alhier neder te leggen) ontslaat hem bij 
deze, op eene vereerende wijze, van zijne dienst in deze ge
meente, en wenscht hem van harte toe, dat de rust van 
zijn dienstwerk kan nuttig en gevolgelijk zijn, en hij steeds 
Gods beste zegeningen tot tijdelijk en eeuwig heil geniete. 

Den ............................. . 

De Kerkeraad der Nederduitsch-Hervormde Gemeente te 

FORMULIER D. 

GETUIGSCHRIFT V AN ZEDELIJK GEDRAG VOOR DEN VERROEPEN 

PREDIKANT. 

De commiSSie der Algemeene Kerkvergadering in de 
Zuid-Afrikaansche Republiek, gezien hebbende het verzoek 
van den W elEerwaarden ............ ·. . . . . . . . . herder en leeraar 
van de Nederduitsch-Hervormde Gemeente te ................ .. 
houdende aanvraag om een getuigschrift aangaande zijn 
zedelijk gedrag, ten einde te dienen ter zake der kerkelij~~ 
approbatie van zijn beroep naar ..................... getuigt biJ 
deze naar waarheid, dat hij gedurende zijn verblijf in ons 
ressort zich onberispelijk in leer en wandel, en op eene den 
Evangelie-dienaar waardige wij ze heeft gedragen, waarom 
wij hem, mede-broeder, die onze achting verdient, aan het 
kerkelijk bestuur van ..................... aanbevelen. Gegeven 
t.e ..................... den .................... . 

De Commissie der Algemeene Kerkvergadering der Zuid
Afrikaansche Republiek. 

Dit reglement op de vacaturen is goedgekeurd en a~n
genomen door de Algemeene Kerkvergadering .. in .de .Zmd-
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Afrikaansche Republiek, in hare vergadering gehouden te 
Pretoria, 20 November 1865, en volgende dagen. 

(Get.) G. W. SMITS, Prreses. 
, A. J. BEG EMANN, Scriba. 

No. 78. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

Zij het bij deze kennelijk, dat de onderstaande wet op 
de Bakens tot algemeen narigt wordt gepubliceerd. 

M. J. VILJOEN, 
W aarn. President. 

Op last, 
H. VAN DER LINDEN, 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 23 Julij 1866. 

Gou vts. Secretaris. 

No. 3.-1864. f, '7/fv E T 

BETREKKELIJK DE OPRIGTING V AN BAKENS OF 
GRENSPALEN VAN LANDERIJEN~-'1) ____ ,,,_ 
------·-··--··--··---

NADEMAAL het noodig geoordeeld is, dat voorzieningen Preamble. 
worden gemaakt betrekkelijk de verpligting van alle land
('igenaren tot de oprigting en in standhouding der bakens 
van hunne eigendommen .bmnen deze Staat gelegen en'ier 
vaststelling_ldn!:hun bezitregt; zoo wordt bij deze bepaa'!u 
en vastgeste as· volgt. • 

ART. 1. Elk eigenaar of bezitter van eenige plaats ofEigenaren en bezit
landgoed (uitgezonderd erven of kleine stukken grond bin- ters van plaatsen~ 

· t d f d 1 ) 1 h d .. enz., gehouden bm-nen eemge s e en o orpen ge egen , za ge ou en ZIJn nen 12 maanden 
})innen den tijd van tw~alf .. W~~nden nadat deze Ordon- hunne bakens op te 
nantie in werking zal komen, ~lle-bak~ns van zulke plaatsen rigten. 
of zulk eigendom o_p te rigten en in stand. te houden, hetzij 
de gezegde bakens, aoo·r-besTfssing ot-aanwijzing van eenige 1 
Landcommissie, door overeenkomst tusschen de buren, of 
door '"Op eting van eenige1~ndmeter, zullen zijn bepaald. 

.. 2. iTf! bakens, die niet op wettig gezag daargesteld nwettige b~ke~s te 
ZIJn, zullen nadat er anderen opgerigt en die wettiglijk in worden vermetigd. 
de plaats daarvan bepaald of aangewezen zijn,-vernietigd 
en verstrooid worden. 

. 3. Alle bakens van gronden als voormeld, zullen van Bakens moe.~en dr_ie 
khppen of steen gemetseld of opgestapeld of door in plan- voet hoog ZIJn en m 
t" . ' . . stand gehouden mg van eenen grooten steen of khp, ten m1nste dne voet worden. 

1) ?oedgeke~rd door den VolksraadJl_Maart 1866, art. 519; in vel
band h1ermede z1e Wet No. 2, 1884 op de generale opmeting. 
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hoog, moeten worden opgerigt, en indien noodig minstens 
eenmaal 'sjaars worden hersteld, op verbeurte van eene· 

Strafbepaling bij boete van Rds. 13 2 4, of een pond sterling, ten voordeele 
niet voldoen hieraan van de publieke kas, voor elke baak die niet zoodanig zal 

zijn opge~igt en in stand gehouden, en zulke boeten telkens 
te worden herhaald, wanneer oprigting en herstelling der
bakens, als voormeld, niet geschiedt binnen eene maand na 
de oplegging der boete in zulke gevallen. 

Overtreders dezer 4. Dagvaardingen tegen overtreders van deze ordon
wet, buit:n 's lands nantie, die niet binnen deze Staat woonachtig zijn, zullen 
w.?ona?htlg. moeten moeten geschieden biJ' Edict in de Staatscourant gepubli-
blJ Edwte worden · . ' . 
gedagvaard. ceerd en vonn1s daarop moeten worden gegeven, m1ts zulke 

publicatie geschiede op drie achtereenvolgende weken, en 
de eerste maal minstens drie maanden v66r den dag van 
verschij ning daarin bepaald. 

Boete voor het ver- 5. Eenig persoon, bewezen wordende eene baak ver
plaatsen van bakens schoven .. C>f _ verplaatst te hebben, of eenige sein- of vlagpa
en hLet wdegr.etmen len~ -aoor den Landmeter in zijne opmeting van plaatsen 
van an me ers . . 
vlagpalen. daargesteld, u1tgehaald of weggemaakt te hebben, zal m elk 

zulk geval verbeuren eene boete van Rds. 500, of gevangenis
straf niet te boven gaande zes rnaanden. 

Landmeter gehou- 6. W anneer eenige plaats, erf of ~tuk grond door een 
den behoorlijke daartoe bevoegden Landmeter opgemeten is, zal hij van 
kaart te formeren en lk t' k t ~ 1 lk 1 d 
2 ko r en te maken. zu e opme 1ng eene aar 10rmeren, en za zu een an -

P J meter verpligt en genoUclen zij n, twee kopij en er van te 
Het origineel in maken, het ~~~.iJl~el_ te worden gesteld in handen van den 
handen van den Re- Registrateur van Acten een copij aan den E2igenaar van 
gistrateurvanAkten -lk 1 f ·' d d .. · · -.... d 
te wordin gesteld. zu e p aats, er of stuk gron , en het an ere te wor en 

gehouden in het kantoor van zulk Landmeter als voormeld. 
Landmeter niet te 7. Het zal geen Landmeter geoorio-otd. .. zijn eenige plaats 
meten zonder con- op te meten, dan bij verkiezing van den eigenaar of zijn 
sent des eigenaars. gemagtigde, overeenkomstig arts. 216 en 217 der Grond-
Kennis geven aan wet, en tenzij de eigenaren der aangrenzende plaatsen f!-Cht 
aangr. eigenaars. dage!l' te voren van zulke opmeting hebben l;.E?!lnis gekregeri. 
Geschil omtrent 8. Ingeval er in eenig district een ~hil omtrent de 
bakem; door de bakens van plaatsen mogt bestaan, zoo zullen de eigenaar-
I~andcommissie te Oi ···ergenaren van zoodanige plaats of plaatsen aanzoek moe
worden beslist. 

ten doen bij de Landcommissie van het district, die in 
haar onderzoek muitrw"Keurrg-- acht zal rnoeten geven op de 
regten van gronden, elke door de orig!p.ele of schikkin~s
bakens zijn bepaald, hetgeen leiden zal tot zuivere .beooroee
ling en behoorlijke en regtvaardige uitwijzing in de zaak. 1) 

De origineele bakens 9. Alle originele bakens, welke vroeger door Landcom
zu~_len .te~ allen tijde missien bepaald or·aangewezen zijn, zullen ten allentljde 
geeerb1ed1gd worden t .. b' d' d d · · h b k den moe en geeer~ 1g wor en, tenziJ et ewezen an wor 

dat zulke bakens. onwettig zij"it'opgerigt. 

1) Vergelijk de Generale Instructie voor de Bakencommissie, 15 Oc
tober 1885, gepubliceerd in Staatscourant 21 October 1885. /4.. '~ 
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10. In alle gevallen waar eenig geschil mogt bestaan In geschillen zullen 
-zullen de originee1e of schikki.ugsbakens de voorkeur in de ?ri~ineele of 

""" 1. . t d b sch1kkmgs-bakens eenige zaak, we1Ke onder bes 1ss1ng mog wor en ge ragt, aangenomen worden 
moeten hebben. 

11. In eenig geva1 waar de lijnen van een of meer Waar de lijnen van 
n1aatsen over e1kander 1oopen, za1 het oudste uittrekse1, in plaatsen over elk
r · h'1 1 1 ·a· d · · t ander loopen zal het eemg gesc 1 , a s e1 1ng voor e commiSSle moe en geno- oudste uittreksel als 
men worden, en zullen de 1ij nen, zoowel van de oudste a1s lei:ling genomen 
van de andere p1aatsen, vo1gens den uits1ag van dat onder- worden. 
·zoek moeten genomen. worden. 

12. In eenig geva1 waar de 1ijnen van p1aatsen over In zoodanig geval 
e1kander mogten 1oopen, en er gee ne behoorlijke bakens ~~ar er ge~ne bakenlil 

mogten bestaan, waardoor de commissie welligt, bij ontbre- ~i~~~:;~~~ ~~~het 
king van echte en duidelijke bewijzen, tot geen zuiver be- gronden genomen 
sluit kunnen komen, zal het midden punt van de gronden worden. 
zoo in geschil als de lijnen, tusschen zulke plaatsen moeten 
genomen worden. 

13. In geen geva1 zul1en de oors12r?~kelijke bakens, Oorspronkelijke en 
zooals door de inspecteurs of 1andcommiSSie bepaa1d en schikkingbakens 

ld f h 'kk·-. t. k d ___ .,. · k f kunnen nietworden 
vastgeste o se 1 !!?-~a ens w_2r _ en aangeraa t o ver- verschoven. 
<Schoven; doch zal in eenig geval waar p1aatsen zullen ge-
voooen. worden, welke boven de grootte (3,000 morgen) Plaatsen boven 3000 
als door de Grondwet is bepaald, zijn uitgegeven voor zulke morgen betaleD; . 
p1aatsen eene hoogere recognitie, dan voor de k1einere is hoogere recogmtie. 
toegelegd, betalen. 1) 

14. Geene commissie za1 in eenig plaats in geschil Geene commissie in 
mogen handelen ofkwestieuse bakens oprigten, tenzij de eenig gesc~.il te ~an
~i~ren of t' d d d l t b' · delen tenziJ de e1ge-. . gemag 1g en er aangren~n e E,!,~1L sen er IJ naars der aangrenz 
~tegenwoordig zijn, daar het dikwijls kan voorkomen, dat plaatsen vertegen- • 
·een of meer der eigenaren naar de Kolonie of elders af- woordigd zijn. 
wezig zijn, welke personen in zoodanig geval behoor1ijk 
v_olgens wet moeten word en gedagvaard; zoo zullen ook Aangr. eigenaars 
mgenaren van aangrenzende plaatsen die niet willen ver- kunnen gedagvaard 
·schiJ'nen d d k d ' k 1 .. k bl'' worden om te ver-' ge agvaar unnen wor en, en aanspra e IJ IJ- schijnen. 
ven voor alle kosten uit hun onwil voortspruitende. 2) 

15. Dat bij de meting van eenige erven of stukken Meting van erven of 
gro~d op eenig dorp, bepaalde pun ten van het begin der grond in dorpen. 
metmg van de eerste .erven za1 worden vastge5teld. 

16. Dat deze wet van kracht za1 zijn drie maanden In werking treding 
van en na de publicatie daarvan in de Staatscou.rant. dezer wet. 

TARIEF A. 

LAND-COMMISSIE. 

~~t tarief vastgeste1d bij Raadsbesluit 1859, te Pretoria 
'Za1 bhJven bestaan voor de Land-Commisie. 

ld
l) Door V.R.B. 8 Julij 1882, art; 755, is de groote der plaatsen be-

paa op 3750 morgen. · · · · 
2) In ve.rband hiermede zie V.R.B. 7 November 1881, art. 352. 
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TARIEF B. 

TARIEF VOOR LANDMETERS. 

£ s. d. 
Voor het opmeten van een afzonderlijk gelegen 

stuk grond, onder 10 morgen ... 3 0 0· 
Voor het verdeelen van eenig stuk grond in 

aparte deelen van minder dan 10 morgen 
ieder, voor twee perceelen te zamen 3 15 (} 

Voor drie dito dito 4 10 0 

" 
vier dito dito 5 5 (} 

" 
vijf dito dito 6 0 0 

Voor ieder volgend perceel, niet vierkant zijnde 0 10 0· 
Voor ieder volgend perceel, vierkant zijnde, 

boven 5 perceelen tot 50 0 9 0 

" 
50 

" " 
100 0 7 {} 

" 
100 

" " 
200 0 6 0 

" 
200 

" 0 5 (} 

Voor eenig stuk land van 10 tot 25 morgen ... 4 0 0 
dito dito 25 

" 
7& 

" 
5 0 0 

dito dito 100 morgen 5 4 (} 

dito dito 125 
" 

5 8 0 
dito dito 150 

" 
5 12 (} 

dito dito 175 
" 

5 16 0 
dito dito 200 

" 
6 0 0 

dito dito 225 
" 

6 4 0 
dito dito 250 

" 
6 7 0 

dito dito 275 
" 

6 10 0 
dito dito 300 

" 
6 13 0 

dito dito 325 
" 

6 16 0 
dito dito 350 

" 
6 19 0 

dito dito 375 
" 

7 2 0 
dito dito 400 

" 
7 5 0 

dito dito 425 
" 

7 8 0 
dito dito 450 

" 
7 11 0 

dilo dito 475 
" 

7 14 0 
Voor 500 morgen 7 17 0 

" 
525 

" 
8 1 0 

" 
550 

" 
8 4 0 

" 
575 

" 
8 8 0 

" 
600 

" 
8 12 0 

" 
625 

" 
8 15 0 

" 
650 , 8 19 0 

" 
675 

" 
9 2 0 

" 
700 

" 
9 5 0 

" 
725 

" 
9 9 0 

" 
750 9 12 o~ 

" 
" 

775 
" 

9 15 0 

" 
800 9 18 0 

" , 825 10 1 0 
" 
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Voor 850 morgen 
875 

10 4 0 

" " 
10 7 

900 
0 

" " 
10 10 0 

925 
" " 

10 13 0 
950 

" " 
10 16 0 

975 
" " 

10 19 0 
1000 

" " 
11 2 0 

1050 
" " 

11 7 0 
1100 

" " 
11 12 0 

" 
1150 
1200 " 

11 18 0 

" 1250 " 
12 3 0 

" 1300 " 
12 8 0 

" 1350 " 
12 13 0 

" 1400 " 
12 18 0 

" " 
13 

" 
1450 

2 0 

1500 " 
13 7 0 

" 1550 " 
13 11 0 

" " 
13 16 0 

" 
1600 

" 
14 0 0 

" 
1650 

" 
14 5 0 

" 
1700 

" 
14 9 0 

" 
1750 

" 
14 13 0 

" 
1800 

" 
14 17 0 

" 
1850 

" 
15 2 0 

" 
1900 ., 15 6 0 

" 
1950 

" 
15 10 0 

" 
2000 

" 
15 13 0 

" 
2050 

" 
15 17 0 

" 
2100 

" 
16 1 0 

" 
2150 

" 
16 5 0 

2200 
" 2250 " 

16 9 0 

" " 16 13 0 

" 
2300 

" 
16 16 0 

2350 
" 2400 " 17 0 

" 
0 

2450 " 17 3 

" 
0 

2500 " 17 7 

" " 
0 

" 
2550 

17 11 0 

2600 " 17 14 
" 

0 

2650 " 17 17 

" 
0 

2700 
, 18 1 , 0 

2750 
, 18 4 

" , 
0 

" 
2800 

" 
18 8 0 

" 2850 , 18 11 0 

" 
2900 

18 14 0 

2950 " 18 
" 

18 0 

3000 
, 19 

" 
1 0 

3100 
, 19 

" 
4 0 

3200 " 19 
" 

10 0 

3300 
, 19 

" 
17 0 

" 20 8 0 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

248 [1866 
£ s. d. 

Voor 3400 morgen 20 9 0 

" 
3500 ., 20 15 0 

" 
3600 

" 
21 1 0 

" 
3700 .. , 21 6 0 

" 
3800 

" 
21 12 0 

" 
3900 

" 
21 18 0 

" 
4000 

" 
22 3 0 

" 
4100 

" 
22 9 0 

" 
4200 .. , 22 14 0 

" 
4·300 ., 23 0 0 

" 
4400 ., 23 5 0 

" 
4500 ., 23 10 0 

" 
4600 ., 23 15 0 

" 
4700 

" 
24 1 0 

, 4800 
" 

24 6 0 

" 
4900 ., 24 11 0 

" 
5000 ., 24 16 0 

" 
5100 .. , 25 1 0 

" 
5200 .. , 25 6 0 

" 
5300 .. , 25 10 0 

" 
5400 ., 25 15 0 

" 
5500 ., 26 0 0 

" 
5600 .. , 26 5 0 

" 
5700 ., 26 9 0 

" 
5800 ., 26 14 0 

" 
5900 .. , 26 18 0 

, 6000 . .,, 27 3 0 

" 
61.00 .. , 27 8 0 

" 
6200 . ·n 27 12 0 

" 
6300 ., 27 16 0 

" 
6400 . .,, 28 1 0 

" 
6500 ., 28 5 0 

" 
6600 ., 28 10 0 

, 6700 ., 28 14 0 

" 
6800 ., 28 18 0 

" 
6900 ., 29 2 0 

" 
7000 ., 29 7 0 

" 
7100 ., 29 11 0 

" 
7200 ., •... 29 15 0 

" 
7300 ., 29 19 0 

" 
7400 ., 30 3 0 

, 7500 ., 30 7 0 

" 
7600 ., 30 11 0 

" 
7700 ., 30 15 0 

" 
7800 • )T 30 19 0 
7900 31 2 0 ,, . 'r 

" 
8000 31 7 0 ., 

~' 
~100 31 11 0 ., 

17 8200 31 15 0 . ,. 
8300 31 t19 0 

" 
., .. 
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Voor 8 400 morgen 
" 8500 " 
, 8600 " 
" 8700 " 
" 8800 " 
., 8900 " 
, 9000 " 
" 9100 " 
, 9200 " 
" -9300 " 
" 9400 " 
, 9E>OO , 
" 9600 " 
" 9700 " 
, 9800 " 
" 9900 " 
" 10000 " 

249 

Voor eenig getal morgen tusschen de 75 en 10,000, 
waarvoor het tarief geen prijs bepaald, zal 
de naaste prij s a an zulk getal morgen ge
nomen worden. 

V oor kromme of slingerende grenslij nen langs 
eene rivier, of wagenweg, of rand. 

V oor iedere morgen langs den denkbeeldigen 
lijn van de punten of statien door den 
land meter genomen of langs gezegde ri vier 
of slingerende grenslij n 

Voor kaarten en generale plannen : 
Voor iedere kaart van een perceel minder dan 

10 morgen ... 
Dito dito van 10 morgen tot 7 5 morgen 

, , 7 5 morgen te bovengaande 
Voor een generaal plan van perceelen minder 

dan 10 morgen ieder 
V oor ieder perceel tot 10 perceelen .. . 

, , , van 10 tot 50 .. . 
, , ,, boven 50 tot 100 
" " " ... 100 .. . .. . 

Voor ieder generaal plan van perceelen 10 morgen 
en daarboven. 

Voor ieder figuur van 10 morgen daarboven .. . 
Dito dito te bovengaande 7 5 morgen .. . 

Reiskosten, enz. 
Per dag reiskosten 
Paardenhuur per dag 
Dit wordt alleen betaald wanneer de landmeter 

. werkelijk op inspectiedienst bezig is. 
Opr1gten van bakens : 
Voor oprigten van bakens op een perceel min

der dan 10 morgen ... 

£ s. d. 
32 2 0 
32 6 0 
32 10 0 
32 14 0 
32 18 0 
33 1 0 
33 5 0 
33 9 0 
33 12 0 
33 16 0 
34 0 0 
34 3 0 
34 7 0 
34 10 0 
34 14 0 
34 17 0 
30 1 0 

3 0 0 

0 6 0 
0 15 0 
1 1 0 

0 4 0 
0 3 0 
0 2 0 
0 1 0 

0 5 0 
0 7 0 

2 2 0 
0 7 6 

0 2 6 
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Dito van 10 morgen dam·boven 0 5 0 
W aar vele perceelen tezamen gemeten zij n en 

aan elkander gelegen, moeten de onkosten 
voor oprigten der bakens pro rato (even-
redig) worden verdeeld. 

Aldus gedaan en besloten in de V olksraadszaal te Pre
toria, Z. A. Republiek, 6 Odober 1864. 

(Get.) J. P. KLEYN, Voorzitter. 
, B. J. PRETORIUS, lid. 
, G. C. SCHOEMAN, lid. 
,, S. J. MEINTJES, Seer. 

Op last, 
H. VAN DER LINDEN, 

Gouvernementssecretaris. 
Gouvernementskantoor, Pretoria, 

28 November 1864. 
(Get.) J. P. KLEYN, 

V oorzitter van den Volksraad. 

" 
H. C. BERGSMA, 

Secretaris. 

No. 101. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

NADEMAAL Heidelberg bij Volksraadsbesluit, dato 19 
Februarij 1866, tot een afzonderlijk district is verklaard, en 
nademaal het den Uitvoerenden Raad is opgedragen de grens
lijnen van dat district tot nadere approbatie van den Hoog
Edel Achtbaren V olksraad, te bepalen, zoo wordt de vol· 
gende grenslijn tot algemeen narigt gepubliceerd :-

V an af den oorsprong van Rhenosterpoortsri vier; van 
van daar met een regte lij n naar den kop van 
Standers plaats, aan Kromrivier; van daar met 
de rivier af tot aan de Potchefstroomsche lijn, 
en met die lijn tot aan de plaats van J. H. 
Prinsloo, W onderfonteinsoog; van daar met de 
Veldcornetslijnen van A. du Preez en Jan Marais, 
langs de lijn van den Veldcornet Nicolaas Prius
loo, Veldcornetschap Witwatersrand, tot den oor· 
sprong van Rhenosterpoortsrivier, met de afloop• 
waters van de districten Pretoria en Heidelberg. 

Op iast, 

Gouvernementskantoor, 

M. W. PRETORIUS, 
President. 

H. VAN DER LINDEN, 
Gou v. Secretaris. 

Pretoria, 3 September 1866. 
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REGLEMENT VAN ORDE VOOR DEN VOLKSRA'AD VAN 
DE Z. A. REPUBLIEK. 

Vastgesteld in zijne zitting, gehouden 12 September 1864, 
met bijvoeging van veranderingen als gepasseerd door 
den Volksraad in de zitting van September 1866. 

[Vervangen door Reglement van Orde, 12 Mei 1882]. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 22 SEPTEMBER 1866. 

ART. 17 5. "De Raad besluit dat de wet op dit punt zal Bepalin~ a~ng~an~e 
blijven als bepaald bij art. 123 van Volksraadbesluiten van meerderJarigheld. 

November 1853, waarbij wordt vastgesteld dat jongelingen 
en jonge dochters beiden zullen meerderjarig zijn bij den 
ouderdom van 21 jaren." 

No. 51. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

OP last van Zijn Hoog-Edele den Staatspresident wordt 
onderstaande Instructie voor den Baljuw, vastgesteld bij 
Volksraadsbesluit dato 25/26 September 1866, art. 200-238, 
tot algemeen narigt gepubliceerd. 

Bij order, 

De Gouvernements Secretaris, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 15 Mei 1867. 

J. W. SPRUYT. 

INSTRUCTIE VOOR DEN BALJUW. 1) 

ART. 1. De Baljuw wordt door den Staatspresident aan- Aanstell. v. baljuw. 
gesteld. 

2. De Baljuw houdt afschrift van alle zaken door den Balj:uw houdt af
Landdros~. aan hem overgegeven om ten uitvoer te leggen. schriften van zaken. 

3. HIJ brengt alle vonnissen volgens uitspraak van het Voert alle vonnissen 
Hof ten uitvoer. uit . 

. 1) Zie Regels van 't Hoog Geregtshof en Wet No. 8, 1883, ook 
Crim. Procedure, Wet No. 5, 1866, artt. 32, 37 en 41, en Wet No.l, 1874. 
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Pligten van baljuw 4. Hij zorgt dat alle mandementen, door het Hof aan 
in 't exploiteren van hem overgegeven, hetzij bevelschriften of waarschuwingen 
mandamenten, enz. op de meest vastberadene wijze warden geexploiteerd, en in 

alles met bedaardheid en bescheidenheid, doch tevens met 
ernst en standvastigheid, te werk te gaan. 

Toelage door den 5. Hij vordert van iedere verkooping van vastgoed een 
baljuw te worden percent en van verkoopingen van losgoed twee percent, zul
gevorderd. lende de helft in 's lands kas warden gestort, en de andere 

helft den Baljuw toekomen. 1) 
Baljuw moet een rol 6. Hij houdt van iedere verkooping een rol en is ver
houd~n van alle ver- pligt van verkoopingen binnen de 24 uren, na te huiskomst 
koopmgen. verslag te doen aan den Landdrost, zonder verzuim ter be-

oordeeling van den Landdrost, door wien alsdan de rol 
moet warden goedgekeurd. 

Baljuw moet zich 7. De Baljuw heeft zich te houden aan het tarief ver
houden aan 't tariefmeld onder art. 10 in de Ordonnantie No. 2 :-1866, 2) 
onder art. 10, Ordon- · h d d t t ll' b l' t + nantie No. 2, 1866. 111 ou en e vas s e mg van en epa mg om renu :-

Licentien, Zegelregten, Kantoorpenningen en Salarissen, 
waartoe de onderscheidene van Regeringswege aangestelde 
of toegelaten personen en collegien geregtigd zijn. 

Pligten van baljuw 8. De Baljuw zal alle dagvaardingen uitgevaardigd voor 
en bode. een Hoog Geregtshof, bezorgen en relaas doen, maar alle 

vonnissen uitgesproken en aan hem overhandigd, hetzij van 
hoogere of lagere Hoven ter executie ten uitvoer te bren· 
gen, zullende de Bode alle dagvaardingen voor lagere Ho· 
ven bezorgen en relaas doen. 

BalJuwkanonderge- 9. Wanneer het mogt gebeuren dat de Baljuw niet in 
schikte~ aanstellen, staat zal zijn eenige dagvaarding of eenig exploit op of 
voor w1ens hande· · 1 h" lingen hij verant- tegen een of ander te doen of ten u1tvoer te leggen, za IJ 
woordelijk blijft. de vrijheid hebben on:lergeschikten in zijne plaats aan te 

stellen om te handelen, die hij zal moeten betalen en voor 
wiens handclingen hij verantwoordelijk zal zijn. 

Alle baljuws reke- 10. Alle rekeningen van den Baljuw zullen alvorens te 
ningen moeten ge- worden uitbetaald, door den Landdrost van het district of 
taxeerd zijn. gecommitteerd lid van het Hof moeten getaxeerd en goed· 

gekeurd warden. 
Balju.w .is gehouden 11. Ieder Baljuw zal bij het aanvaarden zijner betrek
securiteit te stellen. king, behoorlijke securiteit stellen, ten genoege van den 

Staatspresident en Uitvoerenden Raad. 
In werking treding 12. De Instructie voor den Baljuw is met de daarin 
dezer instructie. gemaakte veranderingen aangenomen en goedgekeurd en 

heeft kracht van wet, dadelijk na publicatie in de Staats· 
courant. 

1) Zie Tarief volgens W~t No. 8, 1883. 
2) Zie Wet No. 2, 1871, en latere wetten op licenties, enz. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 8 OCTOBER 1866. 

ART. 341. ''De Raad het rapport der Commissie, be- Predikanten niet 
noemd in zake den Eerw. heer Cachet, met betrekking tot 

8
btehotokrenkde ~ott de 

. . h bb d k h b l 't aa s er me ge-het punt van salans gez1en e en e, omt tot et es Ul regtigd tot salaris 
dat rapport aan te nemen, met bij voeging echter dat geene van Gouvernement. 
gemeente in deze Republiek die zich afsch~idt of niet is 
vereenigd met de Staatskerk, zooals vervat 1n art. 23 der 
Grondwet, eenige aanspraak kan maken voor salaris van 
het Gouvernement dezer Republiek." 

WET 
"Ter voorkoming van landlooperij, dieverij, en andere on

geregeldheden der Kaffers, ter bescherming van per
sonen, eigendommen en bezittingen, ter betere regeling 
en bestiering der Kafferstammen, en ter daarstelling 
van eene belasting op de Kaffers en andere Kleur
lingen." 

(Vastqesteld bij Volksraadsbesluit dato 13 Julij 1866, en 
gewijzigd bij Volksraadsbesluit dato 12 October 1866, 

Art. 378-86. 

[Deze Wet is vervangen door Wet No. 9, 1870, die 
door Wet No. 11, 1881 herroepen is. Zie ook Wet No. 4, 
1885]. 

No. 1.-1866. 
0 R D 0 N N A N T I E, 

"Betrekkelijk het Postwezen in de Z. A. Republiek, goed· 
gekeurd en vastgesteld door den HoogEd. Achtb. V olks
raad der Z. A. Republiek, op den 18den October, 1866." 

[Deze ordonnantie is vervangen door Wet op 't Post-
wezen, 18 Junij 1869 en Wet No. 7, 18 Augustus 1873.] 

No. 3-1866. 
ORDONNANTIE, 

TER OPRIGTING V AN EEN KANTOOR VOOR HET REGISTREREN 

VAN ACTEN IN DE ZUID AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 1) 

NADEMAAL het in deze Republiek gebruikelijk is dat 
alle acten van transport, verbanden of schepenkennis en 
andere documenten van gelijken aard, gecertifi.ceerd, gere-

1) Zie Wet No. 8, 1880 en Wet No. 5, 1885. 
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gistreerd en onderteekend worden door de Landdrosten der 
onderscheidene districten al waar zulke acten gepasseerd zijn. 
en nademaal het noodig geacht wordt dat een Registratie~ 
kantoor wordt opgerigt in de Z. A. Republiek, en de pligten 
van hetzelve door eene wetsbepaling worden gereguleerd: 
Zoo is het, dat bij deze wordt vastgesteld en bepaald: Dat 
het aan ZHEd. den Staatspresident van den Uitvoerenden 

Aanstelling van Re· Raad zal vrijstaan een geschikt en bekwaam persoon aan te 
gistrateur vanAkten stellen tot Registrateur van Acten voor de Z. A. Republiek. 

ART. 1. En zij het verder vastgesteld, dat het voor den 
Registrateur van Acten geoorloofd zal zij n, en hij wordt bij 

Welke acten en deze bevolen om alle acten en geschriften betrekking heb
geschriften gere- bende op personen of eigendommen binnen deze Republiek, 
gistreerd kunnen d' h 11 · · k f d · b h worden. 1e voor em zu en ZIJn opgemaa t o an erzms op e oorlijk 

gezag, wettig voor eenigen ambtenaar, notaris, of ander bij 
de wet daartoe bevoegd persoon, binnen deze Republiek is 
opgemaakt, en welke acten behoorlijk en in goeden vorm 
zullen zijn verrigt, en waar zulks vereischt wordt op een 
zegel geschreven of daarmede belegd, of behoorlijk bekrach
tigd zoodanig te zij n belegd ; en welke acten in alle 
opzigten volgens bestaande wetten voor zoodanige registratie 
geschikt zijn, en tot dien einde aan hem aangeboden, met 
zijne handteekening te bekrachtigen en te registreren, over
eenkomstig met den regel en vorm in registratiekantoren 
gewoonlijk in gebruik. 

Acten van transport, 2. En zij het verder vastgesteld, dat alle acten van 
em::., door Land- transport van vast eigendom schepenkennissen en verband-
drosten opgemaakt . d · ' d · 
moP-ten naar Regi- b:neven voor e ondersche1dene Landdrosten of zoo amge 
strateur van Akten andere ambtenaren, als daartoe door den Staatspresident 
ter registratie wor- hierna zullen word en gemagtigd opgemaakt on verwijld aan 
den gezonden. d R · ' d ' d · en eg1strateur van Acten zullen wor en toegezon en, m 

twee afschriften, door hem nagezien, en in behoorlijken 
vorm, en vergezeld met de vereischte procuratien, en andere 
documenten bevonden zijnde, zal de Registrateur zoodanige 
acten registreren, een daarvan in zijn kantoor bewaren, en 
het afschrift aan den Landdrost of zoodanigen anderen 
ambtenaar ter afl.evering aan den persoon, aan wien het 
mogt toebehooren, terug zenden. 

Geen transp~rt te 3. En zij het verder vastgesteld, dat geene acte van 
word~n geregistreerd transport door den Registrateur zal word en geregistreerd, 
dat met van behoor- d' . d . · · l''k 
lijke procuratie enz. 1e n1et vergezel IS van eene procuratie m behoor IJ en 
vergezeld is. vo,rm, quitantie van heerenregten en van bijdragen voor het 

loopend jaar. 
~anddrosten gemag· 4. En zij het verder vastgesteld, dat de Landdroste~ 
tlgd transport- en van de onderscheidene districten in deze Republiek of biJ 
verbandacten te be- . . . ' bt 
krachtigen. hunne afwez1ghmd, dan de ambtenaren, d1e hunne am e~ 

zullen vervullen of waarnemen, geregtigd zullen zijn, en ZIJ 

worden bij dezen gemagtigd en bevolen, om alle acten van 
transport van vaste eigendommen, en alle acten van verband 
op dezelven, een ieder in zijn district, en voor zoo verre 
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zulke vaste eigendommen in het district, waarover hij zal Zoodanige acten 
·· esteld gelegen zullen zijn voor zich te doen opmaken hebben hetzel.fde 

ZIJn ~ ' ' b k h . 'voorregt als d1e voor 
en die te onderteekenen en te e rac t1gen, en alle zoo- den Registrateur van 
danige acten voor eenigen Landdrost als voormeld opge- Acten gepasseerd. 
maakt zullen worden beschou wd, van gelijke kracht en 
gelijk 'voorregt te genieten, als of dezelven voor den registra-
teur van acten opgemaakt waren. 

5. En zij het verder vastgesteld, dat de Landdrosten D~ Landdrost.~n ver
van de onderscheidene districten in deze Republiek gehou-Ph~ttbehotorhhJbd" 

.. h l"k · t · h k t regis era e ou en. den zullen ZIJ n be oor IJ reg1s ers 1n unne an or en aan 
te houden, waarin zij alle transporten van vaste eigendom-
men of verband op dezelven, elk in zijn district gemaakt, 
zullen registreren en zoodanige registratie of opgemaakte 
acte met hunne handteekeningen bekrachtigen. 

6. En zij het verder vastgesteld, dat de Registrateur Registr. van ~cten 
van Acten gehouden zal zijn met de eerstvolgende post nagehoud~n ke~ms 

. b d d h' van reg1stratte van dat eemg transport van of ver an op vastgoe voor em transport enz. aan 
opgemaakt en geregistreerd zal zij n, aan den Landdrost van den Landdrost ~an 't 
zulk distrikt daarvan kennis te geven, om door hem in distrikt te geven. 
het registratieboek van dat distrikt te worden aange-
teekend. 

7. En zij het verder vastgesteld, dat geene acte van Geen transport of 
transport van of verband op vaste eigendommen van kracht ver?.and van kracht 

d l d d R . te ZIJn zonder onder-
zal worden, dan alleen nadat eze ve oor en eg1strateur teekening door den 
van Acten met zijne handteekening zal zijn bekrachtigd. Registr. van .A.cten. 

8. En zij het verder vastgesteld, dat de onderscheidene L~ndd:osten ver
Landdrosten als voormeld gehouden en verpligt zullen zijn phgt ziCh te rege~en 

' ' 'volgens voorschnf-
omtrent de vormen van acten van transport en verband ten doordenRegistr. 
als voormeld, en van de wij ze van registratie en eenige van Acten gegeven. 
andere formaliteiten daartoe betrekkelijk, zich te regelen en 
te gedragen overeenkomstig zoodanige voorschriften als door 
den Registrateur van Acten aan hem van tijd tot tijd zullen 
worden gegeven. 

9. En zij het verder vastgesteld, dat alle transporten Bepaling aangaande 
van, of verbanden op vaste eigendommen die reeds gemaakt t:ansport, enz., van 
.. f 11 d k ' d d e1gendommen waar-ZlJ? o nog z.u en wor en opgemaa t,, en waarvan e gron ·van grondbrief niet 

bneven of t1tels, door den Staatspres1dent ten gevolge van is uitgevaardigd: 
~e magt, die bij de wetten aan Zijn Hoog-Ed. d~artoe reeds 
1s verleend of nog mogt worden verleend, niet zijn uitge-
v.~ardigd, onderteekend of bekrachtigd, onderworpen zullen 
ZIJn ~.an al de gevolgen, bepalingen en maatregelen, hoofd-
zakehJk met betrekking tot de grootte of uitgebreidheid van 
den grond, als waaraan de gezegde gronden onderworpen 
waren voor dat zoodanig transport of verband is verleend 
geworden. 

10. En zij het verder vastgesteld, dat de Landdrosten Landd~?st ge~ag-. 
':an de onderscheidene districten in deze Republiek gereg- tigd, biJ afwezi.gheid 
t1gd zull .. .. d b" d . d . van een notans, en ZlJ n, en ZIJ wor en IJ eze gemagt1g , om In notarieele acten te 
~lk geval w~ar geen notaris-publiek redelijk kan worden passeren. 

ekomen, eemge acte of geschrift voor zich te doen passeren, 
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die anderzins voor zoodanigen notaris zoude kunnen worden 
gepasseerd, en alle zoodanige acten, onder gezegde omstan
digheden, voor zu1ken Landdrost gepasseerd en door hem 
onderteekend en met zijne handteekening bekrachtigd zijnde 
dat er geen notaris te bekomen was, za1 ge1ijke kracht e~ 
waarde genieten, en JLogen worden geregistreerd, als of 
deze1ve voor eenen notaris ware gepasseerd en onderteekend 
geworden. 

Geregistreerde acten 11. En zij het verder vastgeste1d, dat alle acten, die 
genieten voorregt wettig zullen zijn geregistreerd, zoodanige voorkeur en voor-
hen door de wet 11 h bb · t 1 d · gegeven boven onge- regten zu en e en en geme en, a s aan zoo amge acten 
registreerde acten. vo1gens de wetten toekomen, en alle acten niet behoorlijk 

geregistreerd zijnde, zullen van zoodanige voorregten ont
stoken zij n. 

Verband en andere 12. En zij het -verder vastgeste1d, dat alle acten van 
acten kunnen alleen verband of andere geregistreerde acten, die vernietigd moe• 
voor Reg. van Acten t d 11 1 .. k d · t t d worden vernietigd. en wor en, a een lJ voor en regis ra eur mogen wor en 

vernietigd, en indien zoodanige acte ook ten kantore van 
Hiervan wordt door een der Landdrosten zal zijn geregistreerd, za1 de registra
Regi~tr. van Acten teur met de vo1gende post aan den Landdrost kennis geven 
kenms aan den d t d . t . t' d . d L dd t 1 d Landdrost gegeven. a zoo amge ac e venue Ig Is, en e an ros za aar-

van dadelijk op zijn register aanteekening maken. 
Dwalingen in trans- 13. En zij het verder vastgeste1d, dat in alle gevallen 
porten ofverbanden waar het noodig bevonden za1 worden, wegens eenige dwa-
op voordragt van l' · · t t f b d h t · · · Reg. van Acten, en Ingen In eemge ac e van ransport o ver. an , e ZIJ m 
met toeskmming den naam of namen van den persoon daarm vermeld, de 
v_an den Staatspre- omschrijving van het vastgoed, dat getransporteerd of ver
m:~~~e t~ word en bonden za1 zij n in de datums of eenige andere zaak of om
v r r · standigheid, die bij vergissing in zoodanige acte mogt zijn 

verme1d, zal op voordragt door den Registrateur van Acten 
voor den Staatspresident worden gebragt en deszelfs toe
stemming in a1 zu1ke gevallen bindend en beslissend zijn. 

Registr. van Acten 14. En zij het verder vastgeste1d, dat de Registrateur 
en Landdrosten van Acten, benevens de Landdrost voorme1d, geregtigd zal zijn 
geregtigd volgens · 
tarief te chargeren. voor het registreren, passeren en vernietigen van eemge 

acte, die door hen uit kracht van deze ordonnantie zal zijn 
gepasseerd en geregistreerd, of voor eenig ander werk, door 
hen in het vak van registratie verrigt, te vorderen, zo?
danige beta1ing, a1s in het tarief hierbij gevoegd, reeds lS 

of za1 worden toegestaan en bepaa1d, en het gehee1 of zoo
danig gedeelte daarvan, a1s bij gemeld tarief mogt zijn be-
paa1d, aan de publieke kas verantwoorden. . 

Staat~president ~e- 15. En zij het verder vastgeste1d, dat de Staatspres~: 
magtigd regulaties dent alle benoodigde magt za1 hebben, zooa1s aan hem biJ 
te maken voor het d 1 d dt ··a ··a 11 danige uitvoeren dezer wet. eze ver een wor , om van hJ tot tiJ a e zoo 

rege1s te maken of te doen maken a1s vereischt za1 worden 
om de bepalingen dezer ordonnantie in behoorlijke werking 
te brengen en voor de uitoefening daarvan te zorgen. 

Acten van transport 16. En zij het verder va~tgeste1d, dat geene act~ ~an 
kunnen alleen op transport eens gepasseerd door eenigen ambtenaar vermetigd 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1866] 257 

kan worden, dan alleen krachtens een vonnis van het Hoog order van 't H. G. 
Geregtshof. 1) . worden vernietigd. 

17. En zij het verder vastgesteld, dat de Registrateur Geen copij van 
van Acten geene copy van eenig transport of acte zal ver- eenigeacte teworden 

leenen' anders dan op eene beeedigde verklaring dat de verleend dan alleen 
waar 't origineel ver-

copy van het origineel is verloren. loren is. 
18. En zij het verder vastgesteld, dat geen Gouverne- Geen Gouverne-

meuts-transport, vadn en n
1
adadt ddeze or~onnLantided in krdachht ~~nt~~:~~~~~: ~~or 

zal komen, zal wor en ver een oor eemgen an . rost; oc worden verleend. 
voor zulke gronden waarvan nog geen transport IS verleend, 
zal een grondbrief worden uitgereikt door Zijn Hoog-Ed. den 
Staatspresident onderteekend, en zal daarvoor worden betaald 
volgens tarief voor het Registratiekantoor bepaald. 

19. Eenig eigenaar een transport van eene plaats heb- Private tr~n~porten 
bende, zal zulk transport kunnen verwisselen voor eenen k.unnen door de 

gron.dbrief, ond~rteekend door Zijn Hoog-Ed. ~en Staats- =~~~;~;fe!~~~~:~ 
president, als hierboven vastgesteld, onder betahng volgens selt worden. 
tarief voor transporten in het Registratiekantoor bepaald. 

20. En zij het verder vastgesteld, dat deze ordonnantie In werking treding 
kracht van wet zal hebben van en na de publica tie der- dezer wet. 
zelve op de gewone wijze in de Staatscoz(,rant, volgens 
Grondwet. 

TARIEF. 2) 
V oor het passeren eener acte van transport 

van, of van verband op vaste eigendom
rnen, of acte van schulderkentenis voor 
den Landdrost of den Registrateur vari 
Acten, buiten briefport ... £0 10 6 

Het Registreren van elke acte . . . . . . 0 2 6 
Het nazien van eenige registratie, op aanvraag 

in eenige zaak .. . .. . .. . 0 2 6 
Roijeren . . . 0. 1 6 
Verleenen van eenig certificaat .. . 0 1 6 
Een afschrift van eenig document van 100 

woorden of minder ... ... 0 2 0 
V oor elke 100 volgende woorden . . . 0 0 6 
Een afschrift van een' grondbrief of acte 1 1 0 
Copy eener kaart .. . .. . 1 1 0 

Aldus gedaan en besloten in de Volksraadszaal te 
Pretoria, Z. A. Republiek, 19 October 1866. ' 

M. "\V. PRETORIUS, 

Bij order, 
Staatspresident. 

J. W. SPRUYT, 
Gou vernementssecretaris. 

hof"1) Door V.R.~. ~,1 Junij 1870, art. 199, is het woord "Hoog Geregts-

wveranderd m Geregtshof." Dit wederom herroepen door art. 7 
van et No. 5, 18~2. 

2) Dit tarief gewijzigd door Ord. No. 2, 1871, afd. 8, en Wet No. 5, 1882. 
17 

Tariet: 
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VORMEN VAN ACTEN VOOR REGISTltATIE. 

No. 1. 
ACTEN V AN TRANSPORT. 

Zij het kennelijk aan allen die het aangaat, dat A. B. 
gecompareerd is voor mij, Registrateur van Acten, die ver~ 
klaarde, dat hij waarlijk en wettiglijk verkocht heeft, en 
dat hij deze acte in vollen en vrijen 'eigendom cedeert en 
transporteert, aan en ten behoeve van C. D., zijne erfge-
namen, executeuren of gemagtigden, zeker ... 0 0 .............. .. 

gedateerd den ......... 00 ... 00 00 ...... 00.; en verscheidene naast-
volgende Acten van Transport, de laatste waarvan gemaakt. 
ten behoeve van den comparant op den 00 00. 00 00 ... 00 ..... 0 .... 

meer ten volle zullen aantoonen, en verder onderhevig zijn 
aan alle zoodanige conditien als daarin vermeld staan. 

Weshalve de comparant, de gezegde A. B., renun
cieerende al het regt en aanspraak door hem voortijds 
op het eigendom gehad, ten behoeve als voormeld, bij ge
volg, ook erkent geheel uit het bezit te zijn van, en geen 
regt op hetzelve te hebben, en dat, uit hoofde van deze 
Acte, de gezigde C. D., zijne erfgenamen, executeuren, 
adrriinistrateuren of gemagtigden, thans daartoe geregtigd 
is, en voortaan gel'egtigd zal zijn, volgens plaatselijk ge
bruik; bovendien belovende het eigendom, aldus verkocht 
en getransporteerd, te bevrijden en te waarborgen, alsmede 
om hetzelve te ontheffen van alle belastingen en hypotheken 
volgens de wetten, aangaande koop en verkoop van vast 
eigendom; het Gouvernement nogtans behoudende zijn regt; 
en laatstelijk erkennende, op eene voldoende wijze te zijn 
betaald het geheel be drag der koopsom, bedragende ..... . 
.. • 00 ....... Ponden Sterling. Ten bewijze waarvan, heb ik 
de gezegde Registrateur van Acten met den comparant deze 
Acte onderteekend, en het ambtzegel daaraan doen hechten. 

Aldus gedaan en verrigt ten kantore van den Registra-
teur van Acten te ........................ Z. A. Republiek, op 
den .. .. . .. . .. .. dag der maand ....... 0 ........ 00 ... , in het jaar 
Onzes Heeren Een Duizend Acht Honderd .............. . 

A. B. 
In niijne tegenwoordigheid, 

J. C., Registrateur van Acten. 

No. 2. 
ACTE V AN TRANSPORT. 

UIT KRACHT V AN EENE PROCURATIE. 

Zij het kennelijk aan alien die het aangaat: 
Dat A. B., voor mij den Registrateur van Acten ge-
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compareerd is, de gezegde A. B., zijnde behoorlijk daartoe 
gemagtigd bij procuratie, aan hem verleend d~or C. D., ge· 
dateerd den ............ en opgesteld te ............ 1n tegenwoor-
digheid van, en gecertificeerd door twee bevoegde getuigen, 
welke procuratie aan mij op heden werd vertoond; en de 
gezegde A. B. verklaarde, dat zijn principaal, de gezegde 
c. D., waarlijk en wettiglijk heeft verkocht, en dat hij de 
gezegde A. B. bij deze acte cedeert en transporteert in volle 
en vrijen eigendom aan en ten behoeve van E. F., zijne 
Erfgenamen, Executeuren, Administrateuren of Gemagtigden, 
zeker stuk eeuwigdurend erfpachtland, nu genaamd ........ . 
.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. gelegen in het district van .................. ,. 
groot ......... uitstrekkende zooal~ zekere huurcedel met de 
kaart daaraan, aan den comparant ..................... gevol-
magtigden verleend op den . . . . . . . . . . . . . . . meer ten volle zal 
aantoonen, en verder onderhevig zijn aan zulke conditien 
als daarin vermeld staan. 

\Veshalve de comparant A. B., renuncieerende al het 
regt en aanspraak door zijnen principaal voortijds op het 
eigendom gehad, ten behoeve als voormeld, bij gevolg ook 
erkent de gezegde C. D., geheellijk uit het bezit te zijn 
van, en niet geregtigd tot hetzelve, en dat, uit kracht van 
deze Acte, de gezegde E. F., zijne erfgenamen, executeuren, 
administrateuren of gemagtigden thans daartoe geregtigd 
is en voortaan geregtigd zal zijn, overeenkomstig plaatselijk 
gebruik; bovendien belovende het eigendom aldus verkocht 
en getransporteerd, te zullen ontheffen en waarborgen, als
mede het te bevrijden van alle belastingen en hypotheken, 
volgens de wetten betrekkelijk koop en verkoop van vast 
eigendom; het Gouvernement nogtans zijn regt behoudende; 
en laatstelijk erkennende zijnen· principaal op eene vol
doende wijze te zijn betaald het geheel der koopsom, be
dragende . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ponden Sterling. 

In getuigenis waarvan, ik de gezegde Registrateur van 
Acten, te zamen met den comparant q.q., deze Acte heb 
onderteekend en met het ambtszegel heb doen bekrachtigen. 

In mijne tegenwoordigheid, 
A. B., q.q. 

J. C., Registrateur van Acten. 

No, 3. 

ACTE V AN TRANSPORT. 

DOOR DEN EXECUTEUR. 

Zij het kennelijk aan alien die het aangaat: 
Dat A. B. voor mij, Registrateur van Acten versche-

nen · h" d ' 1~, lJ e gezegde A. B., zijnde de Executeur Testa-
mentair van den boedel van wijlen C. D., zooals blijkt uit 
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brieven van aclministratie aan hem verleend door den W ees-
meester der Z. A. Republiek, datum den ........................ ; 
welke brieven van administratie behoorlijk op dezen dag 
aan mij waren vertoond; en de gezegde A. B. verklaarde 
dat hij in het openbaar had verkocht, voor rekening en 
ten behoeve van den gezegden boedel, en dat hij den com
parant in zijne voormelde betrekking bij acte cedeert en 
transporteert, in vollen en vrij en eigendom aan en ten 
behoeve van E. F., zijne erfgenamen, executeuren, admini
strateuren of gemagtigden, zeker huis en eigendom gelegen 
in deze Republiek, op den hoek van ......................... .. 
Weshalve de compa.rant den gezegden A. B., renuncieerende 
al het regt en aanspraak, door den boedel van wijlen C. D., 
voortijds op het eigendom gehad, ten behoeve als voor
meld, bij gevolg ook erkent de gezegde boedel geheellijk 
uit het bezit te zijn van en niet geregtigd tot hetzelve; en 
zal uit kracht van deze Acte de gezegde E. F., zijne erf
genamen, executeuren, administrateuren of gemagtigden nu 
daartoe geregtigd zijn en voortaan geregtigd zullen zijn, 
<>vereenkomstig plaatselijk gebruik, bovendien belovende 
het eigendom aldus verkocht en getransporteerd te ont
heffen en te waarborgen, alsmede het te bevrijden van alle 
belastingen en hypotheken, volgens de wetten betrekkelijk 
koop en verkoop van vasi eigendom; het Gouvernement 
nogtans behoudende zijn regt; en laatstelijk erkennende 
,den gezegden boedel op eene voldoende wijze te zijn be-
taald, het geheel van de koopsom bedragende .............. . 
Ponden Sterling. 

In getuigenis waarvan ik de gezegde Registrateur van 
Acten, te zamen met den comparant, deze acte heb onder
teekend; en met het ambtszegel heb doen bekrachtigen. 

Aldus gedaan, cnz. 
A. B., Testamentaire Executeur. 

In mijne tegenwoordigheid, 
J. C., Registrateur van Acten. 

No. 4. 
ACTE V AN TRANSPORT. 

UIT KRACHT V AN EENE ORDER V AN HET HOOG GEREGTSHOF. 

Zij het kennelijk aan alien die het aangaat: . 
Dat A. B., in zijne betrekking als eenig Curator m 

den insolventen boedel van C. D., voor mij, den Registra
teur van Acten, verschenen is, hij de gezegde A. B., zijnde 
daartoe behoorlijk gemagtigd door eene order van het Hoog 
Oeregtshof, als gecertificeerd door den Voorzitter van het 
gezegde Hoog Geregtshof, datum den .................. welk 
<Certificaat aan mij op heden is vertoond; en de gezegde 
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A. B. verklaarde dat hij in het openbaar had verkocht1 

voor rekening en ten behoeve van den gezegden boedel1 

en dat hij de comparant in zijne voormelde betrekking bij 
deze acte cedeert en transporteert in vollen en vrijen eigen
dom, aan en ten behoeve van E. F., zijne erfgenamen, 
executeuren, administrateuren, of gemagtigden, zeker stuk 

...... W~~h~i~·~·a.·~·~~·~~arant, de gezegde A. B., renuncierende· 
al het regt en aanspraak op den gezegden boedel, voortijds 
tot eigendom gehad, ten behoeve als voormeld, bij gevolg 
ook erkent de gezegde boedel geheellijk uit zijn bezit te 
zijn en niet geregtigd tot denzel ve, en dat uit kracht van 
deze Acte de gezegde E. F., zijne erfgenamen, executeuren,. 
administrateuren, of gemagtigden, nu daartoe geregtigd zijn, 
en voortaan geregtigd zullen zijn, overeenkomstig plaatse
lijk gebruik; bovendien belovende het eigendom aldus ver
kocht en getransporteerd te ontheffen en te waarborgen, 
alsook zulks te bevrijden van alle belastingen en hypothe
ken, volgens de wetten, betrekkelijk koop en verkoop van 
vast eigendom, het Gouvernement nogtans behoudende zijn 
regt; en laatstelijk erkennende de gezegde boedel op eene 
voldoende wij ze te zij n betaald, het geheel der koe>psom 
bedragende ..................... Ponden Sterling. 

In getuigenis waarvan ik, de gezegde Registrateur van 
Acten, te zamen met den comparant, deze Acte heb onder
teekend, en met het ambtszegel heb doen bekrachtigen~ 

Aldus gedaan, enz. 

No. 5. 

No. 6. 

A. B., Eenige Curator~ 

In mijne tegenwoordigheid, 

J. C., Registrateur van Acten .. 

[Zie Wet No. 4, 1866, pag. 288]. 

ACTE VAN VERBAND. 

Zij het kennelijk aan allen die het aangaat: 
Dat .A. B., voor mij, de Registrateur van Acten, ver

schenen 1s, erkennende waarlijk en wettiglijk schuldig · te 
wezen aan en ten behoeve van C. D., eene som van 
· · · · · · · · · · · · · · ·..... . . . . Ponden Sterling, voortspruitende wegens 
aan hem, den comparant, deugdelijk geleende en voorge
schoten gelden, renuncierende derhalve van de exceptie non 
numeratce pecunire, (ingeval van waarde of rekeningen 
.................. ) welke voormelde som de comparant belooft 
en aanneem~. te betalen of te doen betalen aan den gezeg
den D. C., ZIJne order, erfgenamen executeuren administra
teuren, of gemagtigden, met de ;enten daarva~, betaalbaar 
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jaarlijks tegen ............ percent per jaar, gerekend van den 
.................. inclusief, en in het vervolg aldus te warden 
gerekend tot zoodanigen tijd, als het geheel van de voor
melde kapitale som ten volle zal zijn afbetaald; welke be
taling den comparant zal toegestaan warden, en aok ver
pligt zal zijn te maken, na behoorlijke wederzijdsche op
zegging of aanmaning van drie maanden bevarens; met 
dien verstande, dat dezelve alsdan zal betaald warden in 
eene som, in ronde, gangbare en wettige munt, te zamen 
met zoodanige renten, als dan daarop zullen verschuldigd 
zijn. 

En tot securiteit hiervan verklaart de comparant te ver-
binden, speciaallijk als een verband, zeker huis te ............ , 
en bovendien hierbij verbindende generaallijk zijn' persoon 
en al zijn eigendom, beide zoadanig als hij nu reeds bezit, 
of hierna in het toekomende mag komen te bezitten, roe
rend en onroerend, zonder eenige exceptie, stellende zulks 
alles in de keus van dien, onder bedwang en executie als 
naar regten. · 

In getuigenis waarvan ik, de gezegde Registrateur van 
Acten, te zamen met den comparant, deze Acte heb ander
teekend, en met het ambtszegel heb doen bekrachtigen. 

Aldus gedaan, enz. 

A. B. 

In mijne tegenwoordigheid, 

J. C., Registrateur van Acten. 

No. 7. 
ACTE VAN VERBAND. 

UIT KRACHT EENER PROCURATIE. 

Zij het kennelijk aan alien die het aangaat : 
Dat A. B., voor mij, de Registrateur van ActGn, ver

schenen is, de gezegde A. B., zijnde daartoe behoorlijk ge
authoriseerd bij procuratie aan hem verleend door C. D., 
gedateerd den .. .. . .. .. .. . .. .. .. en opgesteld in de .............. . 
in tegenwoordigheid van en gecertificeerd door twee bevoegde 
getuigen, welke procuratie aan mij op heden is vertoond; 
en de gezegde A. B., verldaarde zijn' constituent, de gezegde 
C. D., waarlijk en wettig schuldig te zijn aan en ten b~-
hoeve van E. F., eene som van .................. , voortsprm· 
tende wegens deugdelijk geleende en voorgeschoten gelden 
aan hem den comparants constituent, renuncierende der
hal ve alle voordeel van de exceptie in regten non numeratre 
pecunice, welke voormelde som van £ ..................... de 
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,eomparant q.q., belooft en aanneemt te betalen of te doen 
bet¥-en aan den gezegden ~· F., zijn order, erfgenamen, 
adn:Hni$trateuren, of gemagt1gden, met de renten daarop, 
jaarlijks tegen .. .. . . . . .. . . . . . percent per jaar, gerekend van 
.. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . . . . . inclusief, en in het vervolg aldus te 
warden gerekend tot zoodanigen tij d als het geheel van de 
gemelde principale so m ten volle zal zijn afbetaald; welke 
betaling den comparant q.q., toegestaan zal worden, en ook 
verpligt zal zijn te maken, na behoorlijke wederzijdsche 
opzegging of aanmaning van drie maanden bevorens; met 
.dien verstande, dat dezelve alsdan zal betaald worden in 
eene som in goede, gangbare en wettige munt, te zamen 
met zoodanige renten, als dan daarop zullen verschuldigd 
'Zijn. 

En tot securiteit hiervan verklaart de comparant te ver-
binden speeiaaliijk als een verband zeker .................... . 
bovendien hierbij verbindende generaaliijk zijn constituents 
persoon en al zijn eigendom, beide zoodanig als hij nu 
reeds bezit, of in het toekomende megt komen te bezitten, 
roerend en onroerend, zonder eenige exeeptie, en stellende 
zulks alies in de keus van dien, onder bedwang en executie 
als naar regten. 

Ten bewijze waarvan, heb ik, de· gezegde Registrateur 
van Acten, te zamen met den eomparant q.q., deze Acte 
onderteekend en het ambtszegel daaraan doen hechten. 

Aldus gedaan, enz. 

A. B., q.q. 

In mijne tegenwoordigheid, 

J. C., Registrateur van Acten. 

No. 8. 
ACTE V AN HYPOTHEEK. 

Zij het kennelijk aan alien die het aangaat: 
Dat H. G., verschenen is voor mij, de Registrateur van 

Acten, die verklaarde, dat nademaal vV. U., van ............ , 
verschuldigd is aan de heeren F. W. & Co., de heeren W. 
& ~.o., G. G., en R. S., alien van ........................ , zijne 
ere Iteuren, in de onderseheidene iommen gelds vermeld en 
~:schreven .. in. de. Schedule of Inventaris hieraan gevoegd, 

welke hiJ met In staat is ten volie te betalen en nade
ma~~ de gezegde ,V, U. aangeboden heeft om' aan zijne 
ere Iteuren te betalen, en aan ieder van hen de som van 
·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. Sterling, voor iedere 20 shilii~gs welke hij 
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nu aan elk en iedcr van hen schuldig is, in <Ii·ie paaije
menten, door wissels, door hem getrokken op en geaccep
teerd door den comparant, betaalbaar aan hen, elk en ieder 
van zijne crediteuren, op den ..................... aanstaande 

' op den .................. aanstaande, en op den ............ ~ ~ ~ ... , 
Een Duizend Achthonderd en ..................... , bedragende 
in het geheel .. . .. .. .. .. .. .. .. . Ponden, ............... Shillings 
. . . . . . . . . . . . . . . Pence Sterling ; en nademaal bij zekere onder~ 
handsche Acte van verdrag~ datum den ........................ , 
behoorlijk geteekend en gepasseerd door en ten 'behoeve 
van de gezegde crediteuren, zij, de gezegde crediteuren, het 
gezegde aanbod van verdrag hebben aangenomen, onder 
voorwaarde, dat hij, de comparant, doet en zal verpanden 
en tot borgtogt (hypotheek) stellen, zijn huis en erf, enz., 
aan de gezegde crediteuren, als eene zijdelingsche securiteit 
voor de behoorlijke en prompte betaling van elk en ieder 
der wissels, zoo getrokken en geaccepteerd op den respec
tieven tijd of tijden als dezelve betaalbaar worden, als voor
meld, volgens het ware oogmerk en de meening van ge
zegde Acte van verdrag, als bij referte daartoe meer ten 
volle en breeder zal aantoonen, welke gezegde securiteit de 
gezegde comparant had geconsenteerd en was overeengeko-
men te geven. · 

Zoo zij het kennelijk, dat ingevolge der gezegde over
eenkomst, en uithoofde yoormeld, de gezegde comparant bij 
deze verpand en tot waarborg stelt het voormeld huis en 
erf, enz., als eene securiteit voor de behoorlijke en prompte 
betaling van alle en iedere der gezegde wissels, aan de ge· 
zegde crediteuren op den tijd en in maniere voormeld, en 
bovendien hierbij verbindende generaallijk zijn persoon en 
al zijn eigendom, beiden zoodanig als hij nu bezit of hierna 
mogt komen te bezitten, roerend en onroerend, zonder eenige 
exceptie, en stellende zulks alles in de keus van dien, on
der bedwang en executie als naar regten. 

Ten bewijze waarvan, heb ik, de gezegde Registrateur 
van Acten, te zamen met den comparant, deze Acte onder
teekend, en het ambtszegel daaraan doen hechten. 

Aldus gedaan en gepasseerd ten kantore van den Re-
gistrateur van Acten te .................. , Z. A. Republiek; op 
den ..................... dag der maand .................. in het 
Jaar onzes Heeren Eenduizend Achthonderd en ................ . 

H. G. 

In mijne tegenwoordigheid, 

J. C., Registrateur van Acten~ 
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No. 4.-1866. 
0 R D 0 N N A N T I E. 1) 

"Regelende de wij ze waarop transporten zullen kunnen be
komen worden van vaste eigendommen, gekocht van 
personen die niet in dezen Staat woonachtig zijn." 

NADEMAAL verscheidene personen koopers zijn van Commissie daarge
plaatsen of and ere gronde~ in deze Republiek, doch ver- :~:l~e:oo;a~e~~~~~~ 
hinderd worden om zoodamge plaatsen of gronden op de gemaakt door koo
landsboeken en registers van deze Republiek in hunne na- pers van gronden 
men geregistreerd te krijgen ter oorzake van de afwezigheid wie~ eigen3;ars af-

' · fwez1g ofbmtenlands 
of den dood van de verkoopers van zoodamge plaatsen o woonachtig zijn. 
gronden; en dat er geene vertegenwoordigers van zoodanige 
verkoopers zijn, waardoor de wettige eigenaren ontstoken 
worden van hunne regten, en het noodig geacht wordt voor-
zieningen te maken, om de gemelde moeijelijkheden uit den 
weg te ruimen, zoo wordt hiermede bepaald en vastgesteld, 
dat er eene commissie bestaan zal, wier pligt het zal zijn, 
om alle zoodanige zaken als voormeld behoorlijk te onder-
zoeken, en daarop aan Zijn HoogEd. den Staatspresident te 
rapporteren, of de gegrondheid der eischen van personen, 
die voorgeven zullen de wettige koopers te zij n van eenige 
grond of vaste eigendommen, in deze Republiek gelegen, 
van eenigen persoon of personen, die in deze Republiek 
niet zullen woonachtig zijn of zich voor eenen langeren tijd 
dan zes maanden buiten dezelve mogten begeven hebben, 
zonder eenig behoorlijk gequalificeerd a~ent of vertegen-
woordiger in deze Republiek te benoemen en als zoodanig 
publiek bekend te maken, of dat de persoon of personen, 
in wiens naam zoodanige gronden of plaatsen in de lands-
boeken of registers van deze Republiek mogen geregistreerd 
zijn, die alreeds gestorven zijn of hierna mogen komen te 
overlijden, geen executeur of executeuren, of boedelredde-
raars aangesteld hebben, die zoodanige gronden of plaatsen 
aan de koopers derzelven, zouden kunnen transporteeren. 

ART. 1. En zij het verder vastgesteld, dat zoodanige Zamenstelling der 
commissie zal bestaan uit eenen Landdrost als voorzitter commissie. 
den. Registrateur van Acten en den Staatsprocureur, of zoo~ 
damge andere personen door ZHEd. den Staatspresident 
aangesteld. 
. 2. En zij het verder vastgesteld, dat in elk geval, als Gemelde koopers 
m het eerste artikel vermeld de persoon of person en die moetenaanzoek voor' 
voorgeven koopers te ziJ'n of die beweren aanspraak te heb- Ptran~pdortt bdij dera. 
b . res1 en oen. 

en op zoodamge gronden of plaatsen, en die wenschen 
t~~nsport van ~ezelve te verkrijgen, aanzoek zullen doen /) . 
biJ verzoekschnft, aan 3HJ.e.J .Je 1 Sta (if es'Jepf., welk/l,~f.u..d:~ -z.-, ________________________________ Y~arJ~~~~· 

1) Vastgesteld bij V.R.BB. arts. 479-81, 19 October 1866. 
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Inhoud van verzoek- verzoekschrift, hetzij door den persoon of person en zel ve of 
schriften. door zijne of hunne wettige agenten ingezonden, al de oru

standigheden der zaak zal moeten vermelden, zoo ook of de 
koopprijs ten volle of gedeeltelijk betaald is, en alle andere 
gronden, waarop hij zijne of zij hunne aanspraken maken 
en aan zoodanig :verzoekschrift zullen moeten bijgevoegd 
zijn copijen van alle documenten en geschriften in bezit 
van den verzoeker, betrekkelijk den koop van zoodanige 
plaatEen of gronden, behoorlijk gecertificeerd door een Land
drost of Vrederegter, alsmede eene lijst van alle getuigen, 
ten bewijze zijner zaak, en zal zoodanige verzoekschrift en 
ieder document daar bijgevoegd door 3HEd d~;m_ ~ 

. tt-~ ~ presidmrt naar den voorzitter der commissie worden over
gezonden. 

Voorzitter der Corn- 3. En zij het verder vastgesteld, dat wanneer de voor
mis~!e moet k~nni~- zitter van gezegde commissie eenige memorie van 2:ffEd: 

L-~evmg derapphcat1e . .. 
:0-tw.in Staatscourant 3 de:n=:S:Iaa I sp• e!1d• "t, volgens art. 2, ontvangen zal, zal hiJ 

malen publicer8n. zoodanige applicatie door publieke kennisgeving in de Staats
r,ourant van deze Republiek drie malen publiceren, daarbij 
alle belanghebbende personen of hunne agenten oproepen 
om voor de commissie op eenen zekeren dag, door hem te 

~oodanige publica- worden bepaald, te verschijnen; mits dat zoodanigen tijd 
tie moet 3 maanden niet minder zij dan drie maanden van af den dag der 
vooruit geschieden. bl' t' d · k · · ' E ht 1 h t pu 1ea 1e van zoo amge enn1sgev1ng. c er za e aan 

de commissie vrijstaan bij voorkomende noodzakelijkheid 
eene tweede publicatie te bevelen en een langeren tijd te 
vergunnen, niet langer echter dan zes rnaanden. 

Op den bepaalden 4. En zij het verder vastgesteld, dat op den dag in 

mda1.gss~eoetdde cokm- zoodanige kennisgeving bepaald, de commissie alle zaken, 
l on erzoe 'end' d' d b ld . . l d d h 'f zendt rapport naar 1e voor 1en ag epaa ZlJn, za on erzoeken, e se n-

den President. telijke bewijzen nazien en de getuigen onderzoeken in tegen-
woordigheid der belanghebbenden of hunne agenten, en na 
gedaan onderzoek hare uitspraak hierover aan ZHEd. den 
Staatspresident rapporteeren. 

W~ar ~een gegronde 5. En zij het verder vastgesteld, dat wanneer de ge
~~:J:~~~a;sesta~n melde comrnissie rapporteeren zal, dat zij zoodanigen per
nrleend. por soon of personen, die voorwenden zullen door k:oop of 

anderzins op zoodanige gronden of plaatsen regt of aan
spraak te hebben, gehoord heeft, en dat er geene gegronde 
objectien zijn tegen het transporteeren van zoodanige gran
den op de landsboeken en registers van deze Republiek, 
in den naam van zoodanigen verzoeker, dan zal Z.HEd. 
de Staatspresident den Registrateur vr.n Acten bevelen om 
zulks te doen, bij de betaling van de gewone heerenregten 
en transportkosten, alsmede van zoodanige kantoorpennin
gen als in deze ordonnantie voorkomen. 

Staatspresident kan 6. En zij het verder vastgesteld, dat indien de koop
j)eveler;t dat nog ver- prijs van zoodanige gronden of plaatsen of eenig deel der-
:schuldigde koop- . . ' · 
penningen zullen zelven nog onbetaald zal ZlJn, zal ZHEd. de Staatspres1dent 

mogen bevelen, dat zoodanige koopprijs of het onbetaalde 
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edeelte daarvan, aan den Uitv. Raad, of eenig persoon worden betaald v66r 

dg t aangesteld zal betaald worden v66r dat zoodanig dat transport zal 
aar oe ' . . worden verleend. 

transport door den Reg1strateur van Acten zal mogen ge-
pas~eerd of geregistreerd worden. En de Uitv. Raad, of 
eenig persoon daartoe aangesteld, zal zoodanige gelden, ten Z?odani~e kooppen-

b h de publieke kas ontvangen voor rekening n~ngen m de schat-e oeve van ' . k1st te worden ge-
van den verkooper of verkoopers van zoodamge gronden stort voor rflkening 
of plaateen, of hunne erfgenamen of andere wettige . ver- van den verkooper. 
tegenwoordigers, aan wien de gelden weder zullen Ultbe-
taald worden, op voldoende bewijzen dat zij daartoe ge-
regtigd zijn. 

7. En zij het verder vastgesteld, dat de gemelde Uitv. Lijst. van zoodani?.e 
Raad of eenig persoon daartoe aangesteld, zal gehouden pendnmhgend, m~t biJ-

' .. . . zon er e en, Jaar-
zijn eene hJst van alle zoodan1ge gelden, 1n de maand lijks door den Uitv. 
Januarij van elk jaar, in de Staatscourant te publiceeren, Raad te worden ge
meldende de namen der person en van en voor wien, als- publiceerd. 
mede de gronden en plaatsen waarvoor hij zoodanige gelden 
ontvangen heeft. 

8. En zij het verder vastgesteld, dat alle zoodanige Gronden, alzoo ge
transporten door den Registrateur van Acten als voormeld t~ansporteerd, als 
. ' . ' . 'e1gendom der per-
m de landsboeken en reg1sters van deze Repubhek getrans- sonen in wiens naam 
porteerd en geregistreed, (de plaatsen of gronden daarin ver- zij geregistreerd zijn 
meld, en daardoor getransporteerd en geregistreerd) zullen tehwordden tbe- .. 
b t . 1 h t t · · d d f d se ou w ; enZIJ eves 1gen a s e we tlg mgen om van en persoon o e later onwettigheid 
personen, in wiens naam of wier namen hetzelve aldus ge- bewezen wordt. 
transporteerd en geregistreerd zullen zij n, tenzij later kan 
bewezen worden, dat zulke gronden of plaatsen niet wettig-
lijk door den kooper of verkooper verkregen waren. 

9. En z~j het verder vastgesteld, dat de leges of kan- Lege~ en kantoor
toorpenningen door den Registrateur van Acten te worden pem;mgen door den 

... ht d k d d . h d Reg1str. van Acten gemsc , voor e wer zaamhe en on er en u1t krac t ezer onder deze ordon-
ordonnantie, zij n zullen vo1gens vorm hieraan geannexeerd, nantie te worden 
welke leges door den Registrateur van Acten maandelijks geeischt .~oeten 

' 1 d 1 11 d d maandehJks door aan s an s ms zu en wor en verantwoord, en aarenbo- hem worden ver-
ven zal aan ieder lid der commissie tien shillings betaa1d antwoord. 
worden in iedere zaak, mits dat zoodanige zaak niet meer Ieder lid der com
dan een dag dienen za1 doch 1anger durende dan zal tien missie geregtigd tot 
h 'l1' ' ' 10s per dag s I mgs per dag aan ieder lid worden toegestaan voor elken · · 

volgenden dag. 
10. En zij het verder vastgeste1d, dat wanneer eenig Onwillige getuigen 

belanghebbend persoon begeerig zal zijn de verklaring van kunne;n ~oor de 
ee · t · · . . . commissie gedag-mgen ge mge 1n een1ge zaak voor de commlSSle te be- vaard worden. 
komen en de ge.tuige niet vrijwillig zal willen verschijnen, 
dan ~al zoodamge getuige gedagvaard worden door den 
voorz1tter der commissie, en zal, zoo veel doenlijk, naar Getuigen, behoorlijk 
denzelfden vorm uitgemaakt en beteekend worden a1s door geda~vaard en hun 
de " R 1 t' · . . nood1ge kosten aan-egu .a Ien 1n 01VIe1e Zaken voor het Rondgaand Ge- geboden, zijn ver-
regts~_of" IS bepaald, en alle zoodanige getuigen, na be- pligt te verschijnen 
hoorllJk gedagvaard te zijn en hunne noodige onkosten onder boete Rds. 300 
betaald f b d . . ' . niet te boven gaande o aange o en ZIJnde, en d1e zonder vo1doende 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

268 [1866 

redenen ter verschooning, weigeren zullen voor de commissie 
te verschijnen, om hunne verklaringen onder eede voor 
eenen Landdrost of Vrederegter af te 'leggen, zullen onder
worden zij n aan eene boete niet te bovengaande Rds. 300 
door de uitspraak der commiss.ie te wor<len opgelegd, e~ 
door den Landdrost ter execut1e gelegd, op dezelfde wijze 
als eenig vonnis of uitspraak van het Rondgaand Geregts
hof van Landdrosten zal mogen worden uitgevoerd. 

In werking treding 11. Deze ordonnantie zal kracht van wet hebben dade
dezer wet. lijk na publicatie in de Staatscourant, volgens de Grond

wet. 

Tarief. 

TARIEF. 

V oor registratie van iedere memorie of verzoek-
lilchrift £0 2 6 

Voor uitmaken van iedere advertentie (benevens 
de gewone kosten van publicatie) 0 7 6 

Voor uitreiking van iedere dagvaarding voor 
getuigen 0 4 6 

V oor afnemen van eene verklaring, eerste blad-
zijde 0 2 6 

V oor elke volgende bladzij de 0 1 0 
V oor cpmaken van rapporten a an ZHEd. den 

Staatspresident 1 1 0 
V oor het origineel transport 1 1 0 

Ald us gedaan en besloten in de V olksraadszaal te Pre
toria, Z. A. Republiek, 19 October 1866. 

No. 5. 

~I. "\V. PRETORIUS, 
Staaspresident. 

Bij order, 

J. W. SPRUYT. 
Gouvernements Secretaris. 

ACTE V AN TRANSPORT. 

Zij het kennelijk aan alien die het aangaat: 
Dat uit gehoorzaamheid aan een bevel van Zijn Hoog-

Ed. den Staatspresident, gedateerd den .................... ······., 
gemaakt onder en uit kracht der voorzieningen van de 
Ordonnantie No ......... , hetwelk aan mij is afgeleverd ge
worden door den Gouvernements Secretaris, op den ......... 
··· ..................... , ik de Registrateur van Acten bij deze 
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edeer en transporteer in vollen en vrijen eigendom aan en 
~en behoeve van E. F., zijne erfgenamen, executeuren, 
administrateuren of gemagtigden, zeker ................... ·.: .. . 
en dat uit kracht van deze Acte de gezegde E. F., ZIJne 
Erfgenamen, Executeu~~n, Administrateuren ?f Gemagtig~en 
nu daartoe geregtigd ZIJn en voortaan gereghgd zullen ZIJn, 
overeenkomstig plaatselijk gebruik, het Gouvernement nog
tans behoudende zij n regt. 

In getuigenis waarvan ik, de gezegde Registrateur van 
Acten, deze Acte heb onderteekend en met het ambtszegel 
heb doen bekrachtigen. 

Aldus gedaan, enz. 

A. B. 

J. C. Registrateur van Acten. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 22 OCTOBER 1866. 

ART. 484. "De Volksraad in overweging genomen heb- Uitlegging van art. 
bende de noodzakelijkheid om de artikelen 61, 62, 65, 67,61 en volgenden 
71, 83, 85, 86 en meer anderen der Grondwet, duidelijker der Grondwet. 

en meer verstaanbaar te maken, zonder den zin en mee-
ning van de Grondwet te veranderen, besluit dat door die 
artikelen waarin gesproken wordt van President, gelezen zullen 
worden "Staatspresident van de Zuid-Afrikaansche Repu-
bliek," en alle artikelen waarin melding wordt gemaakt 
van President en Uitv. Raad, zullen gelezen en verstaan 
worden "Uitvoerende Raad," daar volgens art. 86 der 
Grondwet de President Voorzitter van den Uitv. Raad is." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 23 OCTOBER 1866. 

ART. 514. "De heer Lys stelt voor, ondersteund door 
den heer P. Joubert: 

"De Raad besluit dat volstrekt geene gronden zullen Geen gronden waar 
verkocht worden behoorende aan publieke uitspanningen p~blieke ui~~pan-
doch ~at. de Uitvoerende Raad zal geregtigd word en om aa~ ~~nr~e~ln:1Jt~ ~~~~ 
memonahst (M. S. Ferreirra) een stuk grond te verpachten den verkocht. 
voor eenen zekeren tijd aan de bedoelde uitspanning tot houden Zoodanige gronden 
van een pont of schuit op de Buffelsrivier onder zulke re- kunhnten worden ver-

I t ... ' pac 
gu a Ien en voorwaarden als door Z.H.Ed. zullen worden · 
bepaald. 

der "Verd~~ wordt de Uitv. Raad hierbij gemagtigd in an-

h 
e dergehJke voorkomende gevallen op dezelfde wijze te 

andelen. Aangenomen. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 25 OCTOBER 1866. 

ART. 561. De heer Proes stelt voor, ondersteund door 
den heer Pretorius: 

Recognitie van "De Raad. besluit, dat recognitie van ieder plaats of 
plaatsen te worden erf zal worden betaald van af den datum dat transport 
betaald vanafdatum k .. b d · grorld." 
dat transport ver- ver riJg aar was van zoo amgen 
krijgbaar >\as. Aangenomen. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 26 OCTOBER 1866. 

ATR. 566. De heer P. Joubert stelt voor, ondersteund 
door den heer Schutte; 

Geene burgerregten "De Raad besluit, dat aangezien er misbruik wordt 
tot het neme~ van gemaakt van publieke gronden door nieuwe inkomelingen 
plaatsen aan meuwe . ' 
inkomelingen te zoo beslurt de Raad, dat van nu voortaan geene burger-
warden toegekend. regten tot het nemen van eene plaats aan eenige nieuwe 

inkomeling meer zal worden toegekend, en dat aan ZHEd. 
den President wordt opgedragen een voorstel van wet be
kend te maken, regelende de wij ze hoedanig burgerregten 
verkregen worden." 

Aangenomen. 

VOLKSRAADSBESLUIT 26 OCTOBER 1866. 

ART. 569. "De heer Smuts stelt voor, ondersteund door 
den heer Proes :-

"De Raad besluit den vorm van Grondbrief of Acten 
van Eigendomsregt goed te keuren, luidende als volgt:-1) 

Vorm v. grondbrief "Door ZHEd. den Staatspresident van de Zuid-Afri
voorgeschreven. kaansche Republiek, in naam en ten behoeve van het Gou-

vernemeni; van den gemelden Staat ............................ .. 
wordt mits dezen ........................ verleend en toegestaan 
aan ................................... . 

"Deze vergunning wordt gedaan op voorwaarde dat alle 
wegen over dit land gaande, of die hierna op wettig gezag 
daarover zullen worden gemaakt, vrij en ongehinderd zullen 
blijven; dat dit land onderworpen zijn zal aan eene publieke 
uitspanning en weide voor het vee van reizigers, onder zulke 
bepalingen als daaromtrent reeds zijn of hierna door de 
wetgeving mogen worden gemaakt. Dat het gezegde land 
verder onderworpen is aan alle verpligtingen en reglemen
ten als reeds zij n of voortaan mogen word en vastgesteld, 
betrekkelijk landerijen op dergelijke voorwaarden geschon-

1) Vorm van grondbrieven voor Ieenings- en eigendomsplaatsen ver
anderd door V.R.BB., 5 Junij 1869, artt. 154-5. 
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ken, en eindelijk dat de eige~aar .~al gehouden ~i~n aan de 
prompte betaling van eene JaarhJ ks1~he recogmtle van de 
som van .............................. ster Ing. 

"Gegeven onder mijne ~and en het publieke zegel van 
de Zuid-Afrikaansche Repubhek, op den ...................... .. 
in het jaar onzes Heeren Achttien Honderd ................. . 

Staatspresident van de Z. A. Republiek. 

"Geregistreerd ten kantore van den Registrateur van 
Acten te Pretoria, op den .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. dag van 
........................... Achttien Honderd ................. . 

Registrateur van Acten." 

No. 5.-1864. 
0 RD 0 NN ANT IE, 

" Regulerende de wij ze van Regtspleging in Crimineele Zaken 
in de Zuid-Afrikaansche Republiek, als gewijzigd door 
den Uitv. Raad en goedgekeurd door den Hoog-Ed. 
Achtbaren Volksraad in deszelfs zitting van October, 
1866." 

NADEMAAL het noodig geoordeeld is, om zekere voor- WiJze van regtsple
zieningen te maken ter regeling van proceduren in crimi- ging in crim. zaken 
neele zaken, zij het mits dezen bepaald en vastgesteld, dat vastgesteld. 

van en na publicatie dezer, de wijze van Regtspleging in 
crimineele zaken zal zijn, zoo als hierin bepaald. 

JURISDICTIE. 

ART. 1.-Alle misdaden begaan tegen de wetten dezer Jurisdictie van 't 
R.epubliek zullen onderworpen zijn aan de beoordeeling en H?o!? Geregtahof in 
u~ts~raak van het Hoog Geregtshof, gehouden in eenig cnmmeele zaken. 

d1stnct of .afdeeling der Republiek, welks oordeel en uit-
spraak beshssend zal zijn. 1) 

. 2. Alle misdaden tegen de wetten dezer Republiek en Jurisdictie van de 
met strafbaar met den dood, verbanning of transportatie, Hoven van Land
of onderworpen aan zwaardere straffen, als hierna bepaa.ld, droHst, en Ldanddrost 
be b' d 1. . en eemra en . . gaan mnen e 1m1eten van eenig district dezer Repu-
bhek, zullen o'nderworpen zijn aan de beoordeeling en uit
spraak van de Hoven van Landdrost en Landdrost en 
Heemraden 2), van de onderscheidene 'districten in welke 
zulke misdaden gepleegd zij n. 

~) Zi.e Wet No. 3, 1883, art. 5, en art: 143 der Grondwet. 
Roof~sf1il.Hof afgeschaft door Bijlage tot de Grondwet, No. 3, 1881, 
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Straffen door het 3. De straffen door het Hof van Landdrost uit te spreken 
Hof van Landdrost zullen zijn ais voigt: 1) 
te worden uitge- Geeseling tot 25 siagen naar den aard der zaak. 
sproken. a. 

b. Gevangenisstraf met of zonder harden arbeid, voor 
eenigen tijd niet te bovengaande 6 maanden. 

c. Boete tot Rds. 333 2 4. 
Straffen door het 4. Het Hof van Landdrost en Heemraden zai de magt 
Hof van Landdrost hebben de voigende straffen uit te spreken: 2) 
en Heemraden te I' 5 I d d 
worden uitge- a. Geese mg tot 0 s agen, naar en aar der zaak. 
sproken. b. Gevangenisstraf met of zonder harden arbeid voor 

eenigen tijd niet te bovengaande 3 jaren. 
c. Boete tot Rds. 666 5 2. 

Straffen onderwor- 5. De straffen onderworpen aan de uitspraak van het 
:pen aan uitspraak Hoog Geregt::::hof zullen zijn: 3) 
van 't Hoog Geregts- D d d 
hof. a. e oo . 

b. Levensiange gevangenisstra.f, met of zonder harden 
arbeid, of voor eenigen korteren tijd. 

c. Transportatie of verbanning voor eenigen tijd, 
naar den aard der zaak. 

a. Geeseiing niet te bovengaande 100 siagen, ten 
overstaan van eenen geneekundige, met of zonder 
gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid. 

Blanken niet aan 6. Geen bianke inwoner zai aan de straf van geeseiing 
:slagen onderworpen. worden onderworpen. 4) 
Bevoegdheid van 't 7. Het Hoog Geregtshof heeft volle magt, jurisdictie en 
HoogGere~tshofom authoriteit om alle vonnissen uitspraken en handeiingen 
alle bandelmgen der . ' b 
minder• Hoven in der m1ndere hoven, weike voor hetzeive mogen ge ragt 
revisie tenemen enz. worden, in revisie te nemen en des vereischt, dezelven goed 

te keuren, te corrigeren, of ter zijde te stellen; met dien 
verstande nogthans, dat niets hierin vervat, strekken zai of 
genomen worden te verstrekken, om eenig persoon, die zich 
onder zoodanig vonnis of straf zoo ter zij de gesteid, be
zwaard mogt gevoelen, beletten zal voor eenig bevoegd Hof, 
redres of schadevergoeding voor eenigen hoon of smaad, 
daardoor geleden, te eischen. 

Gronden vanrevisie. 8. De gronden, waarop het bevoegd zal zijn, om eeni~e 
handeiingen van eenig Hof voor het Hoog Geregtshof m 
revisie te brengen, zij n : 

a. De onbevoegdheid van het Hof, om eenige misdaad 
gepleegd buiten deszeifs jurisdictie, te beoordeeien, 
of dat de zaak betreffende dezelfde misdaad, reeds 
voor eenig ander Hof was of is dienende, of dat 
eene zwaardere straf uitgesproken was, ais zulk 
Hof het regt had te doen. 

b. De onbevoegdheid van het Hof, omdat de Regter 

1) Zie art. 163 der Grondwet, en Wet No. 6, 1885, art. 2, lett. d. 
2) Zie art. 163 der Grondwet. 
3) Zie art. 163 der Grondwet. 
4) Zie art. 149 der Grondwet; en Vergelijk Wet No.14, 1880, art.l4. 
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of Regters, of eenigen zijner of hunner naaatbe
staanden in de zaak betrokken waren. 

c. Nijd aan den kant, of omkooping, van den Regter. 
d. Verregaande ongerege1dheid in de Regtsp1eging. 
e. Het toe1aten van onbevoegde of onwettige getui

genis, of het weigeren om wettige getuigenis aan 
te nemen. 

9. De regterlijke collegien zijn gehouden en verp1igt Geregtsho:en moe-
11 'minee1e zaken behoorliJ'k te behartigen en te ten all~ cnm. zaken 

Offi a e Cri . . . ' behartigen en spoe-
zorgen dat deze1ven zoo spoed1g mogehJ k worden onder- dig afhandelen. 
worpen en ten einde gebragt. 1) 

V AN PUBLIEKE AANKLAGERS. 

10. De Staatsprocureur is belast, en de pligten zijn aan Staatsprokureur 
hem toevertrouwd, om te prosequeren in naam en ten be- vRervoblgl~ knamens de 

b1
. k epu 1e . 

hoeve van het vo1k der Z. A. Repu 1e ., 
11. Dit regt van prosecutie wordt door den Staats- Regt van prosecut:re 

procureur uitgeoefend, waar hij tegenwoordig is, zoo noodig wordt door S~~ats-
11 d H d Z 'd Af 'k h R b1. k . prokureur of ZIJnen voor a e e oven er Ul - r1 aansc e epu 1e , en In wettigen repreiien-

zijne afwezigheid door eenig ander persoon door hem daartoe tant uitgeoefend. 
benoemd, onder goedkeuring van Z.H.Ed. den President. 

12. Dit regt en deze magt van prosecutie behooren uit- Regt va~ pr~secutie 
sluitelijk aan den Staatsprocureur, en berusten onbepaa1d b?.rust mtslmtend 

d .. · b h b · biJ St&,atsprokureur~ on er ZlJn mgen e eer en est1er. 
13. In alle zaken, eenige betrekking hebbende op, ofStaatsprokureur 

in verband staande met, eenige criminee1e vervo1ging inge- hlileft. opp~rt?ezigt 
t 1d b t kk 1''k . 1 d . d d f t d' en duect1e m alle. s e , e re e lJ eemge gep eeg e m1s aa o over re mg, crimineele vervol-

zullen de personen die be1ast worden met het vervolgen van gingen. 
cr~minee1e misdaden, en a1 degenen, die in de buiten-dis-
tncten belast zijn met misdaden en overtredingen ambts-
ha1ve te vervo1gen, onderworpen zijn aan het bijzonder op-
pertoezigt, bestier, en directie van den Staatsprocureur, en 
a1s zoodanig a1 zijne beve1en te gehoorzamen en voor al 
hunne ve;rigtingen aan hem verantwoordelijk zijn, en wan-
neer vere1scht aan hem vers1ag en rapport daarvan te doen. 

14. De Staatsprocureur heeft het regt wanneer aan hem Staatsprokureur is 
zal komen te b1ijken dat eenige ongerege1dheden in de be- bevoegd ongeregeld
hande1' · · · d heden in de behan-1Il_9 van eemge cnmmee1e zaak hebben p1aats geha , deling van crimi-
we1ke ~IJ oordeelt aan de voorschriften en bedoelingen van neele zaken te 
de mamer van procederen te kort worden gedaan dadelijk redresseren. 
~en onderzoek in de zaak of zaken te doen e~ deze1 ve 
~rstond te redresseren, en ook in zaken waarvan de von

mssen reeds ter bekrachtiging naar den Uitv. Raad zijn 
verzonden, zu1ke pogingen aan te wenden als hij tot her
stel der gep1eegde ongerege1dheden zal noodig oordee1en. 

1) Zie art. 168 der Grondwet, en Wet No. 3, 1883, art. 2, litt. b. 

18 
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Staatsprok:ureur kan 15. De Staatsprocureur heeft de magt om ten eenigen 
alle crimineele ver- tijd, alle vervolging door hem of eenig ander persoon be
volging staken of last met het vervolgen van crimineele misdaden, id het 
:sluiten. f · d werk gesteld, te staken o te stu1ten, och ingeval de ver-

weerder vroeger voor eenige misdaad voorgebragt is, zal hij 
van zulke misdaad en vervolging bevrijd zijn. 

Staatsprokureurkan 16. De Staatsprocureur heeft de magt, de in vrijheid
ee~e ~evangene in stelling van eenig gevangene yoor verder onderzoek of 
vnJheid doen stellen teregtstelling te gelasten, wanneer er, zijns inziens, geene 

noodzakelijkheid bestaat, of geene genoegzame bewijzen te 
bekomen zij n, om de zaak te kunnen voortzetten, en om 
voor te komen dat er onnoodig zware kosten op de Rege
ring worden gelegd, voor welke in vrijheidstelling hij eenen 
lastbrief zal verleenen, inhoudende dat de Staatsprocureur 
geene genoegzame gronden vindt voor zulke vervolging van 
zoodanig beschuldigd persoon, welke lastbrief voor partijen 
voldoende waarborg zal zijn. 

Staatsprokureurkan 17. De Staatsp:rocureur heeft het regt, indien er volgens 
~eigeren prosecutie zijn inzien geene genoegzanie gronden bestaan, te weigeren 
m te siellen. eenig beschuldigde persoon te vervolgen, doch zal het ech-

ter aan eenig belanghebbende vrijstaan zulke beschuldigden 
Prosecutie kan op voor eigene rekening door den Staatsprocureur te doen ver
verzoek. en rekening volgen, na vooraf eene behoorlijke acte van borgtogt aan 
van eemge belang- den Staatsprocureur voor de kosten van zulke teregtstel-
hebbenden worden . 
ingesteld. ling, zooals hierna bepaald, zal zijn gepasseerd. En zal m 

zulk geval noch de overtuiging, noch de vrijspraak van 
De crimineele actie, wodanig persoon, voortspruitende uit zoodanige actie door 
door den Staatspro- den Staatsprocureur ingesteld als hierboven gemeld ver
cureur ingesteld, t kk · t' b 1 tt d' · ' d vernietigd niet de s re en om een1g persoon .e e e en, 1e eemgen smaa 
civiele actie. of leed, door zoodanige misdaad veroorzaakt, geleden zal 

hebben, eene civiele actie tegen zulken misdadiger te 
brengen. 

Bij weigering van 18. Ingeval de Staatsprocureur mogt weigeren in eenig 
den St~atsproc. kan geval eenig beschuldigde persoon te prosequeren zal eenig 
een pr1vaat persoon d' d d lk ' lee de in zijn eigen naam persoon 1e vermeen on er zu e voorgegevene gep . g 
prosequeren. misdaad geleden te hebben, het regt bezitten om zoodamgen 

misdadiger in zij n eigen naam te vervolgen of te do en ver
Staatsl?roku~.eur kan volgen; met dien verstande, nogthans, dat het den Sta~ts
te eemger tiJd de procureur ten eenigen tijd gedurende zulke persoonhJke 
zaak wed er opnemen 1 · .. ' vervo gmg, zal VriJ staan de zaak wed er op te nemen, wan-

neer de misdaad van zulken aard hem mogt voorkomen 
zulks te vereischen. 

·wanneereenp::iva~t 19. Ten einde eenig persoon het regt te verleenen om 
pers?on geregtigd 18 eene prosecutie in te stellen zal door hem duidelijk moeten 
~~o~~~:e:~~~m te worden aangetoond dat hij ~en wezenlijk en bijzonder b.e-

lang in den uitslag der zaak heeft, voortspruitende uit eemg 
nadeel hetwelk hij geleden mogt hebben door het plegen 
van de voorgegeven misdaad, welke in zij ne klagte is OJY 
gegeyen. 
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20. Personen, het regt hebbende te prosequeren, zijn: Persone? die .het 

een man heeft het regt te vervo1gen ten opzigte van mis- regt bezltten m eigen naam te 
daden en aanrandingen tegen zijne vrouw gep1eegd. De prosequeren. 
wettige voogden v~n minderj~rigen bezitten het . regt van 
prosecutie ten opz1gte van m1sdaden en aanran~mgen aan 
zulke minderjarigen gep1eegd. De vrouw of k1nderen, of 
waar geene vrouw of kind is, e~nige der naastbestaanden 
van eenig overleden persoon, bez1tten het regt van prose-
cutie ten opzigte van eenige misdaad door we1ke de dood 
van zu1k persoon voorgegeven wordt de oorzaak te zijn ge-
weest. 

21. Waar eenig persoon vervo1gd is geworden, in V ~rvolger in ee~e 
eenige private prosecutie, en vrijgesproken wordt, za1 het pr

1
1vated pr?secdutie 

d 1 f h h 1 d 
ge 1ou en m e 

Hof den vervolger condemneren, een ee o et ge ee er kosten. 
kosten, van zoodanige procedure, benevens des verweerders 
eigen gemaakte kosten te beta1en. 

22. Het za1 niet aan eenig persoon toegestaan worden, Privaat persoon die 
om de procedure op de wijze in Art. 17 vastgeste1d tewenschttevervolgen 

. ' d b' moet vooraf borg begmnen of voort te zetten, zon er vooraf ze1 ve eene org- stellen voor de kos-
acte voor zichze1 ven van £50, en twee borgen ieder van ten. 
£25 gepasseerd te hebben, om de kosten van zu1ke proce-
dure te bestrijken. 

23. Het regt van prosecutie voor de misdaad van Het regt van prose
moord za1 niet vervallen, door eenig verloop van tijd; maar cutie in geval van 

· d · d d h t ·· d d St t fmoord vervalt nim-eemge an ere rn1s aa , e ZIJ oor en aa sprocureur o mer; in and ere mis-
eenig privaat persoon aangeklaagd, zal in den tijd van 20 daden na 20 jaren. 
jaren, nadat zulke misdaad is gepleegd, vervallen. 

24. De Staatsprocureur of zijn vertegenwoordiger zal De Staatsprocureur 
verpligt zijn, in elke criminee1e zaak, uit de voorloopige 8.~elt eene schrifte-

t · · f · · .i! t' h 'ft l''k t hJkf.l acte van be-ge mgems o mgewonnen 1n1orma 1e, eene se n e IJ e ac e schuldiging op. 
van beschuldiging op te maken, welke zal moeten inhou-
de.n den naam van den beschuldigde, en de misdaad ofinhoud der acte van 
m1sdaden, waarvan hij beschuldigd wordt, beschreven onder beschuldiging. 
de namen en bewoordingen, in welke de wet voor elke 
soort van misdaden heeft voorzien, , benevens een verhaal 
van zoodanige omstandigheden, wclke de daad voorafgegaan 
verzeld of gevolgd hebben, altoos in het oog houdende, dat 
eene trouwe opvolging der waarheid in het verhaal van 
d~adzaken, en eene stipte naauwgezetheid in de regtskun-
dige beschrijving der misdaad, de hoofdvereischten van eene 
acte van beschuldiging zijn. 

25. De Staatsprocureur zal verpligt zijn te zorgen dat Copy der acte van 
eene ware copy van de acte van beschuldiging aan den beschuldiging 0 P 
beschuldigde, hetziJ' in de gevangenis of gedagvaard ten bteschu

8
lddigde min-. t 8 ' s ens agen voor 

mms e dagen voor de teregtstelling aan zulken gevan- teregtstelling te 
gene of beschuldigde waar zulks kan geschieden zal wor- worden bediend. 
de £ ' ' 
1 

n a g~geven, ten einde de gevangene of beschuldigde ge-
degenheid te geven, getuigen, indien hij er eenige heeft, te 
b a~vaa~~en, hetwelk de Staatsprocureur zorgen zal dat het 

e oorbJk gedaan wordt; en waarvan hij, bij de opening 
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van zulke zaak, in geschrift, des vereischt een verslag in
leveren zal, met dien verstande nogthans dat in alle sum
miere zaken waar er slechts een klagte is, en waar geen 

:wanneer dit on- voorloopig onderzoek is gehouden, het niet noodig zal zijn 
noodig. de klagte 8 dagen van te voren aan den beschuldigde to~ 

te zenden, zullende den tijd bij de wet bepaald voor dag
vaardingen voldoende zijn. 

Acte van beschul- 26. De Staatsprocureur zal zorgen, dat de door hem 
d~ging m~t v?orloo- opgemaakte acte van beschuldiging, met en benevens de 
p1ge getmgemssen l · t · · d t b t kk l''k · den Voorzitter voor oop1ge ge mgemssen, aar oe e re e IJ , ten mmste 
~~ 't Hoog Geregts- 3 dagen voor de teregtstelling of terstond na de aankomst 
hof t.e worden over- van den Voorzitter van het Hoog Geregtshof, voor wien de 
handigd. beschuldigde zal worden teregtgesteld, aan hem worden 

overhandigd. 
Alle gevangenen ge- ~ 7. Ten einde in de administratie der crimineele ver
r~gtigd t?t ?ehoor- volging aan alle beschuldigden gelijk regt te doen weder-liJke bed1emng der . . 
acte van beschuldi- varen, zal de Staatsprocureur de gemelde commumcatie der 
ging. acte van beschuldiging in Art. 25 vermeld, doen geschie-

den aan alle gevangenen en van misdaad beschuldigden~ 
zonder onderscheid van persoon, gevolgelijk ook aan vrije 
zwarten of kaffers, aan welke, indien zij niet lezen kunnen, 

Acte van beschuldi- de acte van beschuldiging, door eenen beambte, dan wel des 
ging desnoods door noods door eenen tolk, zal word en voorgelezen en ver
tolk te worden ver- t b kt b h 1· 'k b ·· h t staanbaar gemaa.kt. s aan aar gemaa , waarvan een e oor IJ ewlJS op e. 

notulenboek zal bekend staan, daar de zaak anderzins in 
haren voortgang zoude kunnen gestaakt worden. 

Staatsproc. zorgt 28. De Staatsprocureur zorgt dat alle getuigen, ZO(} 

voor de dagv~ardingtegen den beschuldigde als tot verdediging van den he-
van alle getmgen. h ld' d d b ld d d t 11' d se u 1g e, op en epaa en ag er teregts e mg wor en 

gerekwireerd. 
Staatsproc. of zijn 29. De Staatsprocureur of zijn vertegenwoordiger heeft 
verteg~nwo~rd~ger de vrijheid en is verpligt alle zaken van eenen crimineelen 
gereghgd cnmmeele d b'' h a· d d k . a· zaken te onderzoe- aar IJ em aange 1en te on erzoe en en, 1n 1en ver-
ken. eischt, in dezelve beeedigde verklaringen af te nemen. 
Aanteekening des. 30. De aanteekening van den Staatsprocureur, betrek-
~taatsl?roc. 8~ officw kelijk zijne verrigtingen eo:r. officio gehouden zal in alle ge
UJ wettig bewiJS, ech- ll b'' d d 'k l · d 'k 1 t ter verantwoordelijk va en lJ e voorgaan e art1 e en u1tge ru t, as een we-
aan Staatspresident. tig bewijs zijne!' handelingen worden aangemerkt, en zal 

hij van zulke handelingen verantwoording aan ZHEd. den 
Staatspresident moeten doen. 

ARRESTEN EN VOORLOOPIGE ONDERZOEKEN. 

Staatsproc., Land- . 31. De Staatsprocureur, Landdrosten en Vrederegters 
drosten en Vrede- hebben de magt om indien zulks onder bijzondere omstan
regters kunnen een d · h d · ht ' d · · d d' · permisdadiger arreste- 1g e en vere1sc mogt wor en, een1gen m1s a 1ger m 
ren of doen arreste- soon of bij mondelijk bevel te doen apprehenderen, en zulke 
ren. personen, zoodanigen last ontvangende, zullen verpligt en 

gehouden zijn denzelven te gehoorzamen, en kunnen dien last. 
ten uitvoer brengen zonder verder bijzijn van den regter. 
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32. De Baljuw, zijne onderhoorigen, Veldcornetten en Va~ arre~~en door 
· h bb h t t 1 f BalJUW, ZlJne onder-geregtsd1enaren enz., e en e reg , wanneer op ge oo- b . V ld 

. ' . . oongen, e cor-
waardige mformat1e ter hunner k~nms wordt gebragt, ~at netten, Politie-
eenige misdaad of rustverstoring 1s gepleegd, zulken m1s- dienaren, enz. 
dadiger te arresteren om voor den naaste, daartoe bevoeg-
den ambtenaar te brengen, om door hem te worden behan-
deld naar de wet. 

33. De Staatsprocureur, de Landdrosten en Vreder~g- Wanneer Staatspro-
. l"k d · · cureur Landdrost ters mogen wett1g lJ. , voor e gevangenn.em~ng :van een1gen en Vr~d~regter een 

misdadiger, op eemge geschrevene apphcat1e, 1n welke de last brief ter appre
voorgegeven misdaad wordt opgegeven, en op informatie hen tie maguitreiken 
onder eede genomen, en indien er redelijke gronden van 
suspicie tegen zulken misdadiger zijn, eenen lastbrief, door 
een hunner onderteekend, uitreiken. Met dien verstande 
nogtans, dat een lastbrief, door den Staatsprocureur onder-
teekend, gee:x:ecuteerd kan worden binnen de limieten dezer 
Republiek, doch dat de lastbrieven van eenige Landdrosten 
of Vrederegters slechts in het district waaronder zij sorteren 
van kracht zullen zijn, en wanneer het mogt komen te ge-
beuren, dat eenig misdadiger, tegen wien zulken lastbrief 
door zulken Landdrost of Vrederegter is uitgevaardigd, zich 
door de vlugt in een of ander district bevindt, zal zooda- Landdrost van een 
nige last brief door den Landdrost of V rederegter van zulk ander. district moet 
d. · d d · ' lk lastbnef contra-. 1~trwt me e wor en onderteekend, ten mnde zu en last- signeren. 
brwf van kracht te maken. 

34. Ieder last brief, als in de voorgaande sectie bepaald, Ieder lastbrief dient 
zal dienen om den persoon tegen wien denzelve uitgevaar- tot inhechtenis-
d. d · · h h · b nemen en onderzoek 1g 1s, ~n ec tems te nemen, en zulk persoon rengen des misdadigers. 
voor eemgen Landdrost of V rederegter om onderzocht te 
worden, en ieder officier of privaat persoon die geauthori-
seerd zal zijn om eenigen misdadiger te arresteren, zal het 
regt hebben om tot dien einde handelende onder zoo-
d~nige~ lastbrief, de deuren van 'eenig huis waarin zulke Wanneer een huis 
misdad1ger moge verborgen zijn met geweld te openen en met geweld kan wor-
zulk hu·s lk · ' f d h d t .. den opengebroken. 1 waar zu persoon 1s o ver ac t wor t e ZlJn, 
te .~oorzoeken; met dien verstande nogthans, dat hem den 
VnJen toegang tot zoodanig huis vooraf was geweigerd. 

. 35. Waar eenig persoon op eenen lastbrief, zoo als De gevangene moet 
h1ervoren gemeld, in hechtenis is genomen zal de persoon ten spoedigste voor 
met het te 't b d ' d naasten Landdrost n u1 voer rengen aarvan belast en gevangene d b t t d ' wor en ge rag . 
me en meesten spoed voor den ambtenaar, in den lastbrief 
~enoemd, moeten brengen, of indien de lastbrief algemeen 
Is, v~or den naasten Landdrost van de plaats waar de 
lastbnef ten uitvoer was gebragt. 
h .36. Op vertoon van eenen wettigen last brief van appre- Ambtenaren gehou
enti~, zullen alle ambtenaren en officieren dezer Regering den, ~P vertoon van 

verphgt en geh d .. d lastbnef van appre-. . ou en ZlJn e persoon of personen tegen hensie de beschul-
;1e~ zoodamgen lastbrief is verleend, en die in hun dis- digde 'in hechtenis 

Istnct woonachtig ili of zijn of verblijf houdt of houden te doen nemen en 
zonder verw1"I · k · ' ' uit te leveren. ~ 1n verze ermg te doen nemen en aan den 
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:Burgers gehouden bevoegden officier of deszelfs wettigen lasthebbende uit te 
de noodige onder- Ieveren, en worden alle onderhoorige burgers verpligt ge
steuning te geven. houden den ambtenaar of officier in het uitoefenen van 

zijnen pligt, indien vereischt, de noodige ondersteuning te 
verleenen. 

Geregtsdienaren 37. De geregtsdienaren hebben niet alleen de bevoegd. 
kunnen iemand op heid, maar zijn verpligt, om, wanneer onder het regtsge-
heeter daad zonder b' d · .. f · · d d f d' 
lastbrief apprehen- 1e waann ZIJ ungeren een1g.e m1s .a~ ? overtre mg 
deren. wordt begaan, waarvan de pubheke vmhghe1d vordert, dat 

de dader wordt gevat, denzelven op heeterdaad, dat is: ter
stond op of na het feit bevonden wordende, dadelijk in 
verzekering te nemen, zonder daartoe eenigen voorafgaanden 
regterlijken lastbrief te vragen of af te wachten. 

Van zoodanige ap- 38. Van deze apprehensie op heeterdaad zal echter bin
prehensie wordt bin- nen 24 uren door den offici er aan den Staatsprocureur en 
nen 24 uren kennis. d' d' t · t h" · t · d L dd 't · aan den Staatspro· In 1e IS ne en waar IJ n1e IS, aan en an ros of 
cureur of Landdrost den persoon belast met de vervolging van crimineele mis
gegeven. daden, kennis worden gegeven, met opzending van den 

misdadiger en opgave van de omstandigheden der zaken, en 
van de namen dergenen, die daarin getuigenis der waarheid 
kunnen geven, ten einde naar bevinding van zaken, de ge
dane apprehensie goed te keuren, dan wel zoodanig er over 
te disponeren, als naar regt zal bevonden worden te be
hooren. 

Niemand, niet op 39. De dader, niet op heeterdaad ontdekt zijnde, zal 
heeter daad ontdekt, niet mogen word en geapprehendeerd, dan op eenen lastbrief 
kan zonder behoor- d S t · d' d' · h" · t lijken lastbrief ge- van en taa sprocureur, en In 1e IstriCten waar IJ me 
arresteerd worden. is, van den Landdrost of V rederegter van zulk district, die 

denzelve, op voorstel van den officier, verleenen, of ere officio 
uitvaardigen zal, wanneer het zeker of hoogst waarschijnlijk 
is, dat de misdaad door den beschuldigde is begaan. 

Uitzondering op 40. Wanneer er echter in het uitstel, door vooraf aan-
dezen regel. zoek bij den bevoegden regter te doen, ter verkrijging van 

den vereischten lastbrief, gevaar mogt ontstaan, dat aan de 
handha ving der wet eene ondienst door dat uitstel zoude 
aangedaan worden, zal de officier den verdacht gehouden 
persoon mogen arresteren, en in civiele bewaring stelle~, 
mits daarvan op dezelve wijze als in geval van apprehens1e 
op heeter daad bij Art. 38 is bepaald, binnen 24 uren 
kennis gevende aan den bevoegden regter. 

Personen geen bur- 41. De geregtsdienaren zullen echter geen voorafgaan
~ers noch ch.:isten- den regterlijken lastbrief behoeven tot inhechtenisnemen van 
mgezetenen ZIJnde d' · t b h d kl b s en kunnen zonder -last- person en 1e n1e e ooren tot e asse van urger 
brief worden geap- christen ingezetenen, of met dezen gelijkstandig zijn; zulke 
prehendeerd. personen zullen onderhevig zijn, om op last van de r~spec-

tieve officieren des geregts, op vermoeden of beschuld1gm~, 
van eenigen misdaad te hebben gepleegd, zonder regterhJ· 
ken lastbrief ond.er zekere bewaring in hechtenis genomen te 
word en. 

Hiervan moet bin- 42. Van deze apprehentie echter is de officier mede 
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gehouden, binnen 24 uren aan den regter, onder wiens nen 24 uren kennis 
· · d' t' de apprehensie is geschiedt kennis te geven met aan den Regter wor-
JUriS lC Ie . ' . ' den gegeven. 
opgaaf van de bedreven m1sdaad en de omstand1gheden, 
die dezelve hebben vergezeld, en dewelke hem overtuigd 
hebben dat de geapprehendeerde persoon of personen, 
waarlijk de overtreder is of zijn, met verzoek, dat de door 
hem gedane apprehensie mag worden verstaan wel en wet-
tig geweest te zijn. 

43. Voorts zal in alle voorgegevene misdaden, welke Informatien door 
d be aring van den persoon of wanneer zoodanig persoon d.~n Staatsprocureu:, · e W • • d . ziJn vertegenwoordl
onder eene borgacte IS u1tgelaten, eene agvaardmg voor ger of I~anddrost te 
zijne persoonlijke verschijning vordert door den Staats- worden ingewonnen, 
procureur of zijnen vertegenwoordiger, of door den Land-
drost op de plaats waar de misdaad is begaan, zulke ge-
tuigenissen of informatien worden ingewonnen, als noodig 
zullen zij n om den bevoegden regter in staat te stellen 
zulk persoon of personen in hechtenis te nemen of te dag-
vaarden, om persoonlijk voor een bevoegd Geregtshof te 
verschijnen. 

44. Waar eenig persoon belast met het vervolgen van Waar ~e voorgege
crimineele misdaden informatie van eenige gepleegde mis- ye~e ~~s.daad aan de 
d d t t l h .. h d 1. t .. JUrisdiCtlevanLand

aa mog on vangen, za lJ ge ou en en verp 1g ZlJll drost en Heemraden 
-wanneer het eene misdaad is, onderworpen aan de juris- onderworpen is, 
dictie van het Hof van Landdrost en Heemraden-dadelijk moet voorloopig 

l · d k · d dd onderzoek worden een voor oop1g on erzoe 1n te stellen voor en Lan rost ingeeteld. 
of in zijne afwezigheid voor eenen Vrederegter, binnen wier 
jurisdictie hij geauthoriseerd is te ageren, en aanzoek doen 
voor eenen lastbrief tegen den persoon, tegen wien blijken 
zal redelijke verdenking te bestaan van het plegen der 
voorgegevene misdaad, en tot het dagvaarden van zulke 
getuigen als moge noodig zijn in zoodanig geval te exami-
neren. 

45. Terstond · na dat het begaan eener misdaad aan Plaatselijke schou
den regter of een der officieren ter kennisse zal zijn ge- wing te worde~ ge-
komen 1 d d' l t l"k h . (d . ht) houden waar m1s-, za e noo 1ge p aa se lJ e se ouw1ng es vermsc , daad is gepleegd. 
?oor .. eene commissie, bestaande uit den Staatsprocureur, of 
m ZIJne afwezigheid door zijnen vertegenwoordiger, of door 
den Landdrost van het district of wel door den Staats-
procureur, Landdrost, of den persoon belaet met het ver-
volgen v~n criminele misdaden, in per~oon zelve, hetzij 
afzonderllJk of gezamenlijk door (in geval van kwetsing ofHeelkundige assis
doodslag) een der geadmitteerde heelkundigen geadsisteerd, tentie te worden in· 
ten overstaan of in tegenwoordigheid van den officier ofgeroepen. 
deszelfs plaatsvervanger, die de zaak zal hebben aangediend, 
word en g~daan, en van deze schou wing zal door den ge-
neeskundige, of de person en die de schou wing doen eene 
acte ~orden opgetrokken en onderteekend, bevattende een Acte e~ rapport der 
volledig rapport van den aard der misdaad en eene volle schouwmgteworden 
omschriJ' · ll ' opgesteld en onder-d vmg van a es daarop betrekking hebbende dat teekend. 
on er hunne aandacht moge zijn gekomen. 
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Na de schouwingen 46. Nadat de scheuwing gedaan en de voorloopige 
inwi:~mir:g der v~or- informatie i~:.gewonnen is en de last brief voor apprehentie of 

h~opf:tighe 1tnformlatie_ voor eene da~vaarding om ia persoon te verschiJ'nen is ee , e voor oop1g .. 
onderzoek plaats. verleend, zal de Staatsprocureur, ZIJn vertegenwoordiger, of 

de persoon belast met het vervolgen van crimineele mis-
daden, voortgaan met het voorloopig onderzoek als in dezen 
vastgesteld te worden gehouden. 

Waar twijfel bestaat 4 7. In alle gevallen waar eenige gepleegde misdaad ter 
b~trekkelij~ het ge- kennisse van de beambten moge komen of worden gebragt 
Wigt der mlsd~ad zal waar er eenigen twiJ' fel mogt bestaan met betrekking tot' 
een voorloop1g on- . . . ' 
derzoek worden de groothe1d of gew1gt der begane m1sdaad, zal de persoon 
ingesteld. belast met het vervolgen van crimineele misdaden, verpligt 

en gehouden zijn, een voorloopig onderzoek te houden, 
voor den Landdrost, zijnen vertegenwoordiger, of eenigen 
V rederegter, ten einde het gewigt der begane misdaad des 
te beter te kunnen beoordeelen, en met zulke voorloopige 
verklaringen te handelen als hierna bepaald, bijgevoegd in 
art. 56. 

Voor het onderzoek 48. Wanneer eenig misdadiger voor eenigen regter ge
a.anvangt. moet de bragt mogt worden zal de regter overtuigd moeten zijn, voor 
~g~fJi;~~n b~a~-~- hij met het onderzoek voortgaat, dat de misdadiger volkomen 
verstand is. 

1 1 
bij zijn gezond en nuchter verstand is. 

Vrederegters gemag- 49. Waar er eenig gevaar moge zijn, dat door verzuim 
tigd voorloopig de strekking der wet kan verij deld worden, zal het eenig 
onderzoek te houden d .. · d k h d Vre eregter vnJstaan, een voorloop1g on erzoe te ou en, 

doch hij zal gehouden zijn de verklaringen, met den meest 
mogelijken spoed naar den persoon, belast met het vervol
gen van crimineele misdaden, over te zenden. 1) 

Welke personen te 50. Elk ambtenaar een voorloopig onderzoek houdende 
6nderzoeken bij het zal verpligt zij n ieder persoon die eenige getuigenis of in-
houden van voor- -f! • '· d 
Ioopig onderzoek. 10rmahe omtrent de begane m1sdaad geven kan, te on er-

zoeken. 
Wij~e waarop de ve~- 51. In alle voorloopige onderzoeken, zonder ond~r
klarmgen der get m- scheid zal dezel ve onder eede dat de getuige de waarhe1d, 
~"en zullt.n worden ' ' 
~fgenomen. de geheele waarheid, en niets dan de waarheid zal spreken, 

worden gehouden, en de verklaring van elk getuige zal af
zonderlijk worden afgenomen. De verklaringen zullen in ge
schrifte worden gesteld, in tegenwoordigheid van den beschul
digde, en hij zal geregtigd zij n de getuigen te ondervragen 
en zulke verklaringen zullen door de getuigen en doo~. den 
Landdrost, of indien de getuigen niet kunnen schnJven, 
door twee getuigen bij het afieggen der getuigenis tegen
woordig_ te zamen met den Landdrost worden onderteekend. 

Personen weigeren- En zoude eenig persoon nalaten te compareren, wanneer 
de t~ co~pareren of vereischt om getuigenis te geven zal hiJ' biJ' last brief mogen 
getmgems te geven d ' ' .. .. d · g 
zullen in hechtenis wor en geapprehendeerd-en wanneer hiJ biJ v.oort ~:1~. 
kunnen worden ge- hardnekkig moge weigeren getuigenis te geven, zal hlJ 1ll 
plaatst. 

1) Zie "\Yet No. 3, 1883, art. 15. 
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hechtenis mogen warden geplaatst tot dat hij zulks zal 
doen. De Landdrost of Vrederechter zal het regt hebben Getuigen kunnen ge-

. er"oon securiteit te doen stellen voor ziJ"ne verdere 0.rd~rd worden secu-
eemg P '" . . . l . b.. . nte1t te stellen voor 
verschijning als getmge 111 eemge teregtste hng, en IJ we1-latere verschijning. 
gering waarvan zulk persoon in hechtenis zal kunnen wor-
den gehouden. 

52. Nadat de regter onder het voorloopig onderzoek de Van h~t nemen der 
getuigenis in eenige zaak gehoord zal hebben, zal hij aan den bverk1larl1dn~dvan den 

f h .. . t t f . t esc 1u 1g e. misdadiger moeten vragen, o lJ 1e s e zeggen o In e 
brengen heeft, doch te gelijk hem op zijne hoede stellen 
dat hij niets noodig heeft te zeggen, hetwelk hem aan de 
misdaad zoude kunnen schuldig maken, en dat, wat hij 
zeggen zal hierna als getuigenis tegen hem genomen kan 
warden. Hetgeen de misdadiger te zeggen heeft, zal dan 
door den regter worden opgenomen, en door den misdadiger 
onderteekend, en bij weigering of onbekwaamheid van den 
misdadiger om zulks te onderteekenen, zal dezel ve door den 
regter en eenig ander tegenwoordig zijnde persoon worden 
onderteekend, met dien verstande dat eenig beschuldigde Beschuldigde is ge
na het verhoor der 'getuigen tegen hem, het regt zal hebben regtigd g~.tuigenis te 
b.. lk 1 · d k t · t · · l roepen blJ het voorlJ zu voor oop1g on erzoe ge mgen er ZlJner verse 100-loopi.,. onderzoek. 
ning in te roepen, ten einde hem van de beschuldiging zoo o 

mogelijk te zuiveren, hetwelk de pligt zal zijn van den 
Staatsprocureur of zijn vertegenwoordiger mede naauwkeurig 
te onderzoeken. 

53. De Staatsprocureur of zijn vertegenwoordiger zal Beschuldigde kan 
de magt hebben om eenig beschuldigd persoon onder borg- onder borgtogt wor
togt los te laten tot dat hij opgeroepen mogt worden om den losgelaten. 
zijne teregtstelling te ondergaan, mits zoodanige borgacte 
behoorlijk door twee goede borgen zal zij n onderteekend, 
die mede als principale schuldenaren in solidum gehouden 
z~llen worden voor het bedrag der geldsom, voor welke· zij 
zwh bij het niet verschijnen van den beschuldigde, op den 
dag wanneer zijne tegenwoordigheid mogt worden vereischt, 
verbonden hebben te zullen betalen. 

54. \Vanneer het aan eenigen regter zal blijken dat er Waar genoegzame 
genoegzame gronden bestaan om eenigen misdadiger voor gronden ~estaan tot 
hem b t · · 11. d l teregtstelhng kan de .. ge rag v.oor ~lJne teregtste mg a~n te hou en, za beschuldigde onder 
hiJ .hem ten d1en e1nde onder een lastbnef naar de gevan•lastbrie.f naar de ge
gems kunnen zenden welke lastbrief eene duidelijke om- vangems worden ge-
sch . . . . . . a' zonden 

~lJVmg ZlJner m1s aad zal bevatten en om in de gevan- · 
gems te worden gehouden tot tijd en wijle hij voor zijneinhouddeslastbriefs 
t~~egtstelling opgeroepen mogt worden, of door de wet zal 
ZlJll ontslagen. 

55. De regter heeft de magt en is verpligt eenig per- Beschuldigde, uitge
~0011 gedurende het voorloopig onderzoek of na dat hetzelve nomen hoofdmis-
~ afgelooper:-, on~er borgtogt te emtslaan, wanneer zulks ~~~~to~~~~~g=~ 

oor den ID1sdad1ger geeischt mogt worden, tenzij hij zich ontslagen. 
aan eene hoofdmisdaad heeft schuldig gemaakt. 

56. W aar eenig voorloopig onderzoek gehouden is, door De verklaringen in 
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ieder voo1loopig on- eenig Landdrost of V rederegter in afwezigheid van den 
derzoek moeten naar Staatsprocureur, of and er persoon belast met het vervolgen 
dendStaatsprocurdeur van crimineele misdaden, zal zulk Landdrost of Vrederegter 
wor en opgezon en. . .. . 

verphgt ZIJn, de verklarmg aan den Staatsprocureur, en in 
die districten, waar hij niet is, aan zulk persoon, belast 
met het vervolgen van crimineele misdaden, van zulk dis
trict toe te zenden, en de personen belast als voormeld, 
zij n gehouden en verpligt, correcte afschriften van· zulke 
verklaringen aan den Staatsprocureur ter zijner beoordee
ling toe te zenden. 

Staatspro"J. bevoegd 57. N adat de Staatsprocureur al de aan hem zoo toe-
beschuldigde te ont- gezondene verklaringen nagezien en beoordeeld zal hebben 
l!llaan, verder onder- l h t h .. t 'd . d a· d ' zoek te doen instel- za e aan em VriJS aan en m1s a 1ger van ver ere ver-
Ien, of teregtstelling volging geheel te ontslaan, of verder onderzoek te doen 
te bevelen. instellen, of zal dadelijk zulke maatregelen nemen, en zulke 

bevelen geven, als hij noodig zal oordeelen, ter teregtstel
ling van den misdadiger, voor eenig daartoe bevoegd Hof, 
ten einde de afdoening van zulke zaken te bevorderen en 
de geregtelijke strafoefening ten spoedigst.e te bereiken. 

Van het -yerleenen 58. De Sta.atsprocureur, Landdrosten en Vrederegters 
van last~rJeven ter zullen het regt hebben op eene beeedigde verklaring dat er 
doorzoekmg van . d k' b d · 1 d · huizen. een1ge ver en mg estaat, at een1ge gesto ene goe eren m 

eenig huis verstoken worden, zulk huis met een daartoe 
gegeven lastbrief te doen onderzoeken. 

V AN BORGSTELLING. 

Staatsprocureur en 59. De Staatsprocureur, gelijk mede in zijne afwezig
Landdrosten kun- heid de Landdrosten in hunne respectieve districten, zijn 
nen person en onder b d . . 1. d' .. 
borg stellen om de evoeg en ZlJll verp 1gt, om personen, 1e ZIJ op waar-
vrede en rust te be- schijnlijke gronden verdacht houden, van te zullen misdoen, 
waren. of die door hun gedrag toonen het voornemen te voeden, 

om de openbare rust te verstoren, voor zich te ontbieden, 
door denzel ven eene schrifteBjke verbindtenis te doen aan
gaan en onderteekenen, dat zij de overtreding, waarvan zij 
worden verdacht gehouden, niet zullen plegen, noch door 
hun gedrag de openbare rust te zullen storen, op verbeurte 
naar den aard en het gewigt der zaak te bepalen som, ten 
behoeve van de overheid, waarvoor zoodanige persoon of 
personen behoorlijke zekerheid, ten behoeve van den Staats
procureur of Landdrost als voormeld op wiens bevel de 
verbindtenis wordt aangegaan, zal of 'zullen moeten stellen. 

Landdrosten ver- Indien zulke verbindtenissen door Landdrosten of Vrede
pligt aakn St~atspro- regters word en aangegaan zullen ziJ. gehouden ziJ. n dadelijk 
cureur enn1s van ' .. lk 
zoodanige borgstel- er van aan den Staatsprocureur kennis te geven, biJ we e 
ling te geven. ~en11:isgeving gevoegd zal zij n een copy van al de verrigtin~en 

In die zaak gedaan, en welke geleid hebben om zoodamge 
verbindtenis, als voormeld, door den beschuldigde te doen 
passeren. 

Verdachte personen, 60. Wanneer de verdachte person en voor den daartoe 
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bevoegden regter worden over~~igd dat . de tegen hen be- geene borg ~tellen-

t de vermoedens gegrond ZIJn en Weigeren of onvermo- de, ~unnen m ver-
s aan ' h . d d zekermg word en ge-
gend zijn om de gevorderde zeker e1 te stellen of zoo a- nomen. 
nige borgen niet kunnende vinden, a1s de regter voldoende 
za1 oordee1en, zullen zij dadelijk in verzekerde bewaring 
mogen worden genomen tot dat door hen aan het stell.~n 
van zekerheid vo1daan of aan den bevoegden regter za1 ZIJn 
vertoond geworden dat er geene redenen bestaan tot eene 
1angere verzekering. 

61. Indien het vermoeden van den Staatsprocureur, ofDe klager ge~10uden 
in ziJ'ne afwezigheid den respectiven Landdrost, op klagte van de o~standigheden . . . van ZIJn vrees voor 
bijzondere personen gegrond IS, zal de k1ager gehouden ZIJn geweld tegen lijf en 
onder so1emne1en eede te verklaren dat hij geen voornemen Ieven op te geven. 
heeft om zijne tegenpartij t.e benadee1en of te kwellen, maar 
dat hij waar1ijk onder vrees voor lijf en leven verkeert, met 
bijvoeging van zoodanige omstandigheden, als geschikt zijn, 
om, naar het oordeel van den bevoegden Regter, die vrees 
a1s gegrond te doen beschou wen. 

62. In ieder geva1, waar eenig persoon ter teregtstel- Ieder per~oon .ter 
ling in de gevangenis is geplaatst, zal hij het regt hebben teregtstel!mg m de 

d l tb . f .. . h ht . t 11. gevangems geplaatst 
een waar copy van en as r1e ZIJner 111 ec emss e 1ng, is geregtigd tot copy 
van den persoon, die zu1ken lastbrief heeft ten uitvoer ge- des lastbriefs. 
bragt, te eischen, hetwe1k zulk persoon verpligt zal zijn, 
binnen 6 uren van af den tijd hij zu1ks heeft geeischt, 
hetzij aan hem persoonlijk of zijn agent, te leveren, en bij Boete voor het wei
het verzuimen of weigeren daaraan gevolg te geven, zal de geren van copy. 
persoon die zu1k lastbrief ten uitvoer heeft gebragt, onder-
hevig zijn aan eene boete van £25. 

63. Ieder persoon heeft het regt om, nadat hij een Ieder pe!soon ter te
voorloopig onderzoek in eenige hem ten laste ge1egde mis- regtst~llmgverw~~en 
d d t •• h'' • h h .L'-1 • d d h f h a· geregt1gd tot VTIJla-aa enziJ IJ zw aan eene OO!UIDIS aa ee t se ul 1g ting onder borgtogt, 
gemaakt, heeft ondergaan, en voor de teregtstelling naar uitgezonderd hoofd
een Hooger Hof is verwezen, zijn ontslag, onder het geven misdaad. 
van borgtogt, te eischen. 

64. Ieder Landdrost za1 verpligt zijn, binnen 24 uren Landdrostgehouden 
nadat eenig misdadiger aanzoek zal gedaan hebben on de; den bes?h~ldigde 
bo t t t 1 . ' onder bilhJke borg-rg og on s agen te worden-wanneer de m1sdaad gepleegd, togt te ontslaan. 
zulks toelaat-zulken misdadiger onder borgtogt te ontslaan, 
welke borgtogt zal worden geeischt, in billijkheid naar den 
aard der zaak, en bij het niet nakomen hiervan zal zulk Boete voor Land
Landdrost onderhevig zijn aan eene boete niet minder dan dr.ost bij niet-n~ko
£25, noch te boven gaande £lOO. mmg dezer bepalmg. 

65. In ieder geval waar er eenigen twijfel ten opzigte Ingeval van gevaar
van den graad of aard der misdaad door de onzekerheid lijke wonden moet 
Van de V h'' l d ' · de Landdrost borg-t e~~c :unse en er gepleegde m1sdaad, mogt ont- togt weigeren tot 
8 aan, als biJVoorbeeld van eene wond, van welke niet ge- dat de lijder buiten 
weten kan worden of het slagtoffer daaraan zal sterven ofgevaar is. 
hersteld zal worden, zal elke Regter of Landdrost aan wien 
a r t' ' PP Ica Ie voor borgtogt is gemaakt, dezelve moge weigeren, 
tot dat alle gevaar van zulken lijder zal voorbij zijn. 
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Geen onbillijke borg- 66. Het bedrag van borgtogt te worden gesteld, is ge
t?gt te worden ge-laten aan de beoordeeling van den Landdrost, doch zal hi' 
eischt. b'll'"k b t ll" k . h J geene on 1 IJ e orgs e mg unnen msc en. 
Gevangene kan bij 67. Waar eenig gevangene vermeent, dat van hem te 
den Staatsproc. aan- groote borgstelling wordt geeischt, zal hij zich bij verzoek-
zoek doen tegen te h 'f d S k · groote borgstelling. se n t naar en taatsprocureur unnen vervoegen, dw 

daarin dan gehouden is te voorzien. 
Optrekken en in- 68. De borgacte zal voor den Staatsprocureur of Land
houd van de borg- drost worden opgetrokken, met twee goede borgen, naar 
acte. d S f het beste oordeel van en taatsprocureur o Landdrost, en 

zal inhouden, dat de gevangene, op eenigen daarin be
paalden tijd, zal verschijnen, en dat hij op eene vastgestelde 
plaats zijne dagvaarding en acte van beschuldiging zal ont
vangen. 

Geene beschuldigde 69. Geen misdadiger die onder borgtogt is ontslagen 
niet op tijd .teregt- en niet op den bepaalden tijd in zijne borgacte vermeld is 
gesteld verphgt ver- · · · d b der borg te stellen. terregtgesteld, zal verphgt ZIJ n ver ere orgen te stellen 

voor zijne verschijning. 
Beschuldigde moet 70. Alle misdadigers zullen binnen den tijd van zes 
binnen 6 maanden maanden na den afl.oop van het voorloopig onderzoek 
worden teregtgesteld ' d d · · · · ' 
anders kan hij voor ~oeteJ?- teregt~estel .. wor en, en 1ngeval eemg .~msdad1ger 
goed ontslag eischen n1et b1nnen d1en tlJ d wordt teregtgesteld, zal hiJ het regt 

hebben zijn ontslag te eischen, en eenig misdadiger aldus 
ontslagen, zal niet voor diezelfde misdaad weder teregtge· 
steld kunnen worden. 1) 

V AN TEREGT8TELLING. 

Misdaden in buiten- 71. Van alle misdaden in de buiten districten begaan, 
distri?_ten begaan zullen door de respectieve Landdrosten en de personen belast 
dadehJk aan Staats- t h l · · 1 · d d d d l""k d t proc. bekend te me et vervo gen van cnm1nee e m1s a en a e IJ , na a 
worden gemaakt. zij van dezelven geinformeerd zijn, aan den Staatsprocureur 

worden kennis gegeven. 
In kleine zaken te- 72. In zaken van eenen geringen aard, zal geene te
regtstelling niet lan- regtstelling langer mogen uitgesteld worden dan 14 dagen, 
ger daa 14 dagen te · d 
worden uit~esteld. gerekend van den dag dat tegen den beschuld1g e een r~g-

terlijk decreet is verleend, tenzij er eenige wettige verhm
dering zal bestaan, waarvan ten ~llen tijde behoorlijke aan· 
teekeningen zal worden gehouden. 

Pligten van den 73. Wanneer op den dag der teregtstelling de gevan
Staatsprocureur 0 P gene of gedaagde in persoon voor den regter verschijnt, 
den dag der teregt- . . · d t d stelling, legt de Staatsprocureur of ZIJn vertegenwoord1ger, na a e 

regtbank met de gewone plegtigheid is geopend, de acte 
van beschuldiging, door hem onderteekend, voor, benevens 
al de door hem ingewo11nen en voorbereide informatien, en 
eene specifieke lijst van al de getuigen, zoowel v66r als 
tegen den beschuldigde, voor zoo verre dezelven aan hem 

1) Zie artikel 95. 
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bekend zijn, met bijvoeging van de ondervragingen in het 
verhoor, waarop hij oordeelt dat de gevangene of gedaagde 
in persoon wordt gehoord. 

7 4. De Voorzitter van het Hof doet de acte van be- Acte van beschuldi
schuldiging door den Griffier of klerk van zulk Hof over- ging a~n den be-

. l d lk d schuld1gde te wor-luid aan den beschuld1gde voor ezen, en na at zu s ge aan den voorgelezen. 
is zal de Voorzitter aan den beschuldigde vragen of hij 
a~n de misdaad hem ten laste gelegd schuldig is of niet, 
alvorens te antwoorden zal de beschuldigde het regt hebben Alvorens te ant
hetziJ. in persoon of door zijn procureur of agent eenicre woorden .staat h.:t 

. d ' S 0 besch uld1gde vnJ 
except1es van wet of regt te maken, waarop e taats- excepties te maken. 
procureur onverwijld zal antwoorden, en zoo de excepties 
niet worden aangenomen zal de acte van beschuldiging 
dadelijk door den Voorzitter van het Hof kunnen worden 
geamendeerd, en zal hiermede de zaak op de exceptie voor 
afgeloopen gehouden worden. 

75. Nadat dit afgeloopen is zal het noch aan den De voortgang van 't 
Staatsprocureur noch aan den beschuldigde vriJ. staan het onderzoek n~et te 

' . . d d word en verhmderd te houden onderzoek, hetziJ oor het opgeven van e namen dan om gewigtige 
van meer getuigen, hetzij op eenige and ere wij ze in deszelfs redenen. 
onmiddelijken voortgang te verhinderen, tenzij zulks om 
gewigtige redenen, door den regter zal worden toegestaan, 
waarvan alsdan behoorlijke aanteekening zal worden ge-
houden. 

76. Indien de voorgestelde exceptie door den regter Waar de exceptie 
van de hand wordt gewezen zal het onderzoek der zaak van de hand wordt 

t ' . gewezen, gaat het 
voor gang nemen, even als of de beschuld1gde geene ex- onderzo~k voort. 
ceptie had gemaakt, en wanneer de beschuldigde zich door 
de van de handwijzing der exceptie bezwaard mogt ge- Objectie daartegen 
voelen, zal het hem geoorloofd zijn zulks op het aantee- te worden aange-
kening boek van het Hof te doen plaatsen. teekend. 

77. In den loop der crimineele procedure zoo als tot Ieder beschuldigde 
hiertoe omschreven zal eenig beschuldigde het regt hebben i~ gere?tigd tot as-
( 't d d · 1 · d . sistentie van een 
Ul gezon er 1n voor ~op1ge on erzoeken) ~m ziCh van Procureur, uitge-

eenen Procureur te bed1enen om hem te ass1steren en zal zonderd in voorloo
zulk een beschuldigde het regt hebben alle kwestien van pige onderzoeken. 
reg~en .:Velke toevallig mogen voorkomen zoowel als de Behandeling der 
pleidOOIJen tot zijne defensie ten principale geheel aan zul- zaak geschiedt in 
ken Procu:eur. op te dragen, mits dat de behandeling in !~~~:~~~~~~f;J~. 
tegenwoord1ghe1d van den beschuldigde geschiede. 

78 .. In geval van eene halstarrige weigering van den E.ene beschu~digde! 
beschuldigde, om op de aan hem voorgestelde vraag of hij die halssta.rng Wei
aan de m· d d h t l . . ' . gert te ple1tenopde IS aa em en aste gelegd, schuldig IS of niet, acte van beschuldi-
zal z?odanige weigering worden aangemerkt als eene ver-ging, kan gestraft 
smadmg . van het regterlijk gezag, en de beschuldigde zich worden. 
onderhevig maken aan gevangenisstraf gedurende den gan- Zoodanige weigering 
schen 1?0 P zijner teregtstelling, zullende voor het overige de staat gel~jk met eene 
halstarnge Wei·geri· d l . t h' d l"k . . ontkenmng. d ng van enze ven me In er lJ ZIJn aan 
den voortgang d-er zaak, maar integendeel aangemerkt wor-

en als eene ontkentenis, en het Hof zal tegen den beschul-
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digde voortgaan, even als of hij uitdrukkelijk de hem ten 
laste gelegde misdaad had ontkend. 

Waar beschuldigde 79. Wanneer de beschuldigde de gepleegde misdaad dat 
het pl.egen en s.traf- is : zoowel het plegen van de misdaad, als het strafwaa;dige 
waard1ge der m1s- d 1 k d k · d d daad erkent, en d.it van eze ve er ent, e~ eze er entems o?r ~ zekerheid 
door het voorloopig van het bestaan der m1sdaad en door de getmgemssen, welke 
onderzoek wordt bij het voorgaande onderzoek afgenomen zij n, ondersteund 
ondersteund wordt d 1 h t H f d d l''k t t h t d de zaak als gesloten wor t, za . e o a e IJ overgaan o e oen voorlezen 
verklaard. der verklanngen, als bovengemeld afgenomen, en dit ge-

schied zijnde, zal de zaak worden verklaard gesloten te zijn, 
met last aan den Staatsprocureur, om onverwijld eisch te 
doen en de zaak te sluiten. 1) 

Beschuldigde gereg- 80. Tegen dezen eisch heeft de beschuldigde de vrijheid 
t~gd eene verdedi- zijne verdediging mondeling of in geschrifte voor te dragen 
gmg te maken tegen d d d' . d b h ld' d f d t h"" eisch van den Staats- en na eze ver e 1g1ng van en esc u 1g e, o na a lJ 
procureur. zal hebben verklaard niets verder tot zijne verdediging of 

verontschuldiging te zeggen te hebben, zal de regter over
gaan om over de zaak te raadplegen, en daarin zoodanig 
vonnis te vellen als de aard der zaak, overeenkomstig de 
wetten, zal bevonden worden te vereischen. 

Waar de gevangene 81. Wanneer de beschuldigde de misdaad geheel of ge
schuld ontkent gaaideeltelijk ontkent of ook wanneeer hij de daad erkennende 
men met het getui- b d h ' 1 'd 1 · h bb · d ' genverhoor voort. eweert, oor et p egen erze ve, · n1et te e en m1s aan, 

zal het Hof, na de beschuldigde de acte van beschuldiging 
heeft beantwoord, dadelijk voortgaan om de getuigen onder 
het voorafgaande onderzoek begrepen, alsmede die door den 
beschuldigde opgegeven te verhooren. 

Getuigen leggen on- 82. In de eerste plaats zullen de getuigen, ten laste 
der eede getuigenis van den beschuldigde (die in het voorgaande onderzoek 
in tegenwoordigheid k d d b · d d }''k van beschuldigde af. voor omen, aaron er egrepen), 1e er afzon er IJ voor 

het Hof verschijnen, en in tegenwoordigheid van den be
schuldigde, na vooraf een solemneelen eed in handen van 
het Hof te hebben afgelegd, van de waarheid, de geheele 
waarheid en niets dan de waarheid te zullen verklaren, 
worden gehoord op alle omstandigheden tot de onderhavige 
zaak betrekkelijk, ten welken einde de Staatsprocureur de 
vrijheid zal hebben zoodanige vragen aan de getuigen te 

Beschuldigde heeft doen, als hij ter zake dienstig zal oordeelen. Na deze ex
regt kruisvragen te aminatie zal de beschuldigde het regt en de vrijheid hebben 
doo~ tll om aan de getuigen al zulke tegenvragen voor te s .e. en 

als waarYan hij de beantwoording ter zijner verded1gmg 
zal oordeelen te kunnen strekken. 

Beschuldigde heeft 83. Alle getuigen ten laste van den beschuldigde ge
regt getuigen te roe- hoord zijnde, zullen degenen die ten zijnen behoeve getui
pen en te ondervra- · k d · -1 .c d l''k h t Hof gen. gems unnen geven, me e Ie·.ter a1zon er IJ voor e 

verschijnen, en, na den eed, in voege voor:zegd, te heb~en 
afgelegd, zal de beschuldigde de vrijheid hebben eemge 

1) Zie artikel 124. 
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vragen op alle omstandigheden tot de zaak in kwestie be
trekkelijk, aan den getuige te doen, waarop het aan den 
Staatsprocureur zal vrijst~an. zo~danige tegenvragen aan 
den getuige te doen als hlJ d1enstlg. oo;deelt. . 

84. Wanneer aan een Hof een JUfleraad toegevoegd IS, Jurie-leden hebben 
zal het aan eenigen jurie, even als aan den regter, geoor- re9t vragen aan ge-

. · d d h t d k d t · d tmgen te do en. loofd ZIJn, ge uren e e on erzoe aan e ge u1gen zoo a-
nige vragen te doen, als hij oordeelt, tot ontdekking of 
ontwikkeling der waarheid te kunnsn dienen ; mits zulks 
doende, nadat de Staatsprocureur en de agent van den be-
schuldigde geeindigd hebben eenige verdere vragen aan den 
getuige voor te stellen. 

85. Nadat de getuigen van wederszijde, in voege voor- Getuig-enverhoor ge
zegd gehoord zullen zijn en niets meer ter zake dienende sloten zijnde spreekt 

' 1 d' S f ·· de Staatsproc. en be-te onderzoeken valt, za o taatsprocureur o ZIJn vertegen- schuldioode of zijn 
woordiger, dadelijk voortgaan de zaak in hare volledigheid agent het Hof aan. 
aan het Hof toe te lichten, waarop de beschuldigde of zij n 
advocaat of agent vrijheid heeft in zijne defensie dezel ve 
te volgen; en wanneer de pleidooijen van beide partijen Zoo beschuldigde 
gehoord ziJ'n zal de regter indien bevond.en wordt dat de schuldig is spreekt 

· ' · ' d het Hof vonnis uit beschuld1gde aan de m1sdaa , hem ten laste gelegd, schul-
dig is, dadelijk tot het beslissen der zaak overgaari en von-
nis vellen. Ingeval hij uit dat onderzoek bevindt, dat de Zoo besc~u~digde 
onschuld van den beschuldigde genoegzaam blijkt, zal hiJ. o~schul~Ig 1~. wordt 
d d l .. k d b h d' d .. hiJ onnuddehJk onta e lJ voortgaan en esc ul 1g e van persoonhJ ke ver- sla"'en. 
schijning en van alle verdere regtsvervolking, ter zake in o 

de acte van beschuldiging vermeld, te ontslaan. 
86. Dit vonnis zal, nadat hetzelve door den regter zal Vonnis te worden 

zijn onderteekend aan den Staatsprocureur of zijnen ver- onderteekend en be--
t d. ' d b h ld' d d d l"k · h H fkend gesteld. egenwoor 1ger en aan en esc u 1g e a e lJ 1n et o 
worden voorgelezen of bekend gesteld. 

87. Alle crimineele vonnissen geslagen, zullen worden Vonnissen te worden 
geexecuteerd op de residentieplaats van den Landdrost van geexecuteerd ter ze
het d' t · t · d · ,, d · l d S telplaats Landdrost. 

IS ne , waann e m1suaa lS gep eeg . De taatspro- Staatsproc., met toe-
c~reur heeft nogtans de bevoegdheid, om, redenen daartoe stemming van U. R. 
dienen?e, met toestemming van den Uitvoerenden Raad, de kan hiervanafwijken 
executle ten dienste der regtsoefening op eenige andere plaats 
te doen geschieden. 

88. Ingeval van doodstraf, wordt de tijd tot executie In geval van dood-
ten minste 24 uren te voren door le " 1 " 8 , aan den s:raf tijd van execu-
veroorde Id · t d' h '·a be aan veroordeelde f .. e e m egenwoor 1g e1 van den Staatsprocureur mede te deelen door 
0 ZlJnen vertegenwoordiger beke11d gemaakt. den regter. 

89. Geen vonnis van doodstraf of verban11ing door het Doodvonnissen of 
Hoog Geregtshof geveld zal moO'e11 worden in executie ge- v~rbanningen ve~
bragt zo d f a' d b • .. eischen bekrachti
ke ' 11 er . vo~:a oor ~11 U1tv. Raad te ZlJn goedge- ging van den Uitv. 
ur~ en schnftehJ k bekrachtlgd, 1) ten welken einde zulke Raad, die tijd en 

v_onmssen on verwijld aan den Uitv. Raad door den Voor- plaats van executie 
z1tter van h t H G h f bepaald. _ e ooge eregts o moeten worde11 toegezonden, 

''i Zie "'t. 86 der Grondwet. J' ;, tn/! TJj 13 ~,f J/,r lfll ,1 .J:/;#~ 
<-U a<'t f<-,-_du d ~ drn d f'/~"'J 
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opdat daardoor de plaats en den dag van executie door dat 
ligchaam kan worden bepaa.ld-8n zal van elk vonnis voor 
het Hoog Geregtshof geveld aan den Uitv. Raad rapport 
worden gedaan door den Griffier onder handteekening van 
den Voorzitter. 

Adv. of agent van 90. De advokaat of agent, die de beschuldigcle tot zijne 
beschu.ldigdde 1~:oet assistentie kiest, zal door de Regering moeten zijn geadmit-
geadmitteer ZlJD. d d k h bb · 
Kan alleen op ver- teer , en na e zaa te e en aangenomen, met kunnen 
zoekvan beschuldig- worden ontslagen van de verpligting, om den beschuldigde 
deofdoordenRegter gedurende den geheelen loop van het proces, te blijven ad-
worden ontslagen. . t d k d b h ld' d f · s1s eren, an op verzoe van en esc u 1g e, o met mt-

drukkelijke toestemming van den regter. 
Van toegang tot cri- 91. De toegang tot crimineele gevangenen zal, tot dat 
n:ineele g~vangenen het verhoor is afgeloopeu niet anders kunnen plaats hebben 
vo6r en na het ver- . ' .. 
hoor. dan met toestemmmg van den Staatsprocureur of ZIJnen 

vertegenwoordiger, en onder zoodanige bepalingen, als hij 
zal noodig oordeelen, met dien verstande echter dat eenig 
Procureur of Agent door den beschuldigden begeerd, vrijen 
toegang tot zulke beschuldigde zal hebben, op aanzoek bij 
den Landdrost, doch nadat de gevangene zijn verhoor zal 
hebben ondergaan, zal aan hem den toegang van vrienden, 
magen of raadslieden njet mogen worden geweigerd, behou
dens nogtans de bevoegdheid van den hoofdcipier, om vol
gens zijne regulatien voor de goede orde van de gevangenen 
aan zijne zorg toevertrouwd, te waken en te doen waken. 

Ge~~agde niet ver- 92. Een gedaagde, in persoon op den bepaalden dag 
schlJn~nde, wordt niet comparerende zal tegen hem eenen lastbrief van ap-
lastbnef van appre- . ' 
hensie tegen hem prehent1e verleend worden, en zal de borgacte, welke vo?r 
verleend, en borg- zijne versch~jning bij de eerste oproeping gepasseerd IS, 
acte executabel ver- dadelijk tegen hem en ziJ'ne borgen in executie moeten 
klaard. 

worden gebragt. 
Getuigen beh.oorlijk 93. Getuigen in crimineele zaken, in gebreke blijvende 
ged~gvaard, ~1etver- om, na door den geregtsbode behoorlijk gerekwireerd te 
schiJnende ZlJD on- . . . . . . · · d 
derhevig aan £100 ZIJn, te compareren, of onw1lhg ZIJnde om getmgems er 
b?ete en gevange- waarheid te geven, zal deze handel wij s door den regter 
msstraf. beschouwd worden als eene openbare versmading aan de 

hooge authoriteit gepleegd, en zulke personen niet alleen 
onderhevig zijn aan eene geldboete van £100, maar zullen 
zich tevens ook aan gevangenisstraf blootstellen, en tot 
dien einde door eenen lastbrief kunnen worden geappre
hendeerd. 

De regtsplet:~ng eens 94. Alle crimineele proceduren zullen zonder de minste 
begonnen aiJnde storing worden gevoerd. De regtspleging eens geopend of 
moet dezelve onge- b .. cl l d d .. d lve te 
hinderd voortgaan. egonnen Z~J n e, za e regter gehou en ZIJ n eze .. 

vervolgen en doen vervolgen, tot dat daarin vonnis zal ZIJn 
geveld. De zaak in eene zitting niet kunnende worden ten 
einde gebragt, zal de regter de zitting den volgenden dag 
(Zon- en Feestdagen uitgezonderd) hervatten, en op ~eze 
wijze dagelijks voortgaan, tot dat de zaak zal zijn ten emde 
gebragt. 
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95. Wanneer door afwezigheid van getuigen, of andere Bij afwezigheid van 
· ene omstandigheden den in het voorgaande artikel getuigen en Y66r den onvoorz1 . ' ' . aanvang van het 

voorschrevenen, regelmat1gen loop der regtsplegmg mogt verhoor kan eene 
worden verhinderd, zal hiervan tot vrijwaring van den reg- zaak worden uitge
ter en Staatsprocureur, dien het aangaat, aanteekening wor- steld. 
den gehouden, met dien verstande, dat zoo de Staatspro-
cureur of zijn plaatsvervanger bij afwezigheid van zoodanige 
getuige of getuigen en voor den aanvang van het verhoor 
aanzoek doet, zulke zaak zal kunnen worden uitgesteld wan-
neer dezelve is dienende voor het Hof van Landdrost of 
Landdrost en Heemraden tot den eerst daaropvolgende zit-
ting, en indien zulke zaak is dienende voor een Hoog Ge-
regtshof zal zulks bij gebrek van zoodanige getuigenis kun-
nea worden verwezen ter teregtstelling naar een of ander 
Hoog Geregtshof in de Repu bliek, op aanzoek door den 
Staatsprocureur bij het Hof tot dien einde, nietteger!staande 
het tegenovergestelde in arL. 70 dezer procedure, vooral toch 
zal zulk beschuldigde alsdan onder borgtogt kunnen worden 
ontslagen. 

96. Van geheel de procedure zal eene naauwkeurige Naauwkeurige aan
aanteekening word en gehouden, bevattende den dag waarop teekening van u de 

de regtspleging eenen aanvang heeft genom en, de dagen ge!~~~ P~f~~d:; te 
waarop dezelve bij voortduring is voortgezet; van den Regter w g 

1 
• 

voor wien tle regtspleging heeft plaats gehad, van den Staats-
procureur, door wien de vervolging is gedaan, en den naam 
naam des beschuldigde: voorts de geheele procedure, be-
ginnende met de acte van begchuldiging en eindigende met 
het vonnis daarop, na onderzoek van zaken gevallen. (Zie 
vorm annex). 

97. De verrigtingen van het Hof zullen, wanneer Verrigtingen van 't 
d.e ~aak met eene zitting afioopt, bij het einde van elke Hof bij he.t ~inde 
zittmg worden gesloten en door den regter of president van elke zittmg te 
van het hof en den s~cretaris wcrden onderteekend. In worden gesloten. 

deze aanteekeningen zullen behalve de vereischte naauw-
keurigheid en klaarheid, v~ornamelijk de tijdorde, waarin 
de procedure is gevoerd geworden, stipt worden in acht 
genomen. 

98: \Vanneer een beschuldigde onvermogend is, of in Onvermogende per
zoodan:~e omstandigheden verkeert, dat zijne inkomsten sonen geregtigd tot 
door ZlJne gevangenisstraf geheel stilstaan zal hem door hulp van een advo
den U't R d f ' kaatofagentproDe(} 1 v. aa o het Hof de noodige hulp van eenen 
advokaat of agent worden verleend om hem pro deo (of 
kosteloos te adsisteeren. 1) ' 

99. Eenig beschuldigde of beschuldigden zal op aanzoek Eenig beschuldigde 
v:an den Staatsprocureur gedaan bij ZHEd. den Staatspre- kan van het eene 
SRident of Uitv. Raad ~p orders van ZHEd of den Uitv disdtrict tnaatr hett 

aad h . · · an ere er ereg -
van et eene district naar het andere ter teregtstelling stelling voor het 

No. ~3.Zie V.R.B. 9 Junij 1870, art. 172 en Regels van 't Hoog Geregishof, 

19 
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Hoog Geregtshof voor het Hoog Geregtshof kunnen worden gebragt, en zal 
worden gebragt. zulke teregtstelling van zoodanige beschuldigde of beschul

digden wettig zijn en effect sorteeren alsof hetzelfve hadde 
plaats gevonden in het district waa.r de misdaud was be
dreven. 1) 

In zaken van aan- 100. In zaken van aanklagte, zal de klager in den 
klagte, zal de .~Ia~er loop der regtspleging worden aangemerkt als eene formeele 
formeele partlJ ZIJn. partij, en aan alle gevolgen van eene regelmatige regt2ver-

ging onderworpen zij n. 
Klager niet op den 102. In geval de klager op den bepaalden dag en het 
bep.~alden tijd ver- uur, wanneer zijne zaak zal dienen, niet in het Hof ver
schkiJnended, wolrdtdde schijnt zal zijne zaak van de hand gewezen worden en hij 
zaa van e 1an . l d k k t 1 · · kl gewezen op betaling vervallen In a e gemaa te os en en za ZIJ ne agte niet 
van kosten, enz. wed er worclen gehoord, dan na al vorens al de kosten, ter 

zake zijner gedane klagte gevallen, zullen zijn betaald. 
Staatsprocureur kan Andermaal niet verschijnencle verliest de klager zijn regt 
echter._voortg~an met de kosten. Dit zal den Staatsprocureur echter niet 
mRet ~IJne acteie van verhinderen als hij eene actie van wege de Regering tegen egermgsweg . 

den verklaagde meent te hebben, daarmecle voort te gaan. 
De verklaagde, niet 103. De verklaagde niet compareerende zal de klager, 
comparerende, gaat zoo er eenige is, en de getuigen in het afwezen van den 
de zaak voort, en zal verklaagde gehoord worden en zoo er grond van actie be-de Staatsprocureur ' . 
of Landdrost een staat zal de Staatsprocureur of Landdrost eenen lastbnef 
lastb;ief .ter. appre- van apprehentie tegen den persoon van zoodanig beschul
hentie mtreiken. digde uitreiken, als hebbende eene openlijke versmading 

tegen het Hof gepleegd; en eene executie voor de in dit 
proces gemaakte kosten tegen de goederen van den ver
klaagde onmiddelijk worden verleend en in werking gesteld. 

Een getuige, behoor- 104. Een getuige, behoorlijk gedagvaard zijnde en niet 
li~k gedagv~.ard en compareerende, zal zich schuldig maken aan eene zware 
~net verschi~nende, boete doch ingeval hii weigeren mogt voor het Hof te 
IS onderhev1g aan ' . . ;, .. 
boete, en waar hij verschiJnen zal het beschouwd worden als eene openhJke 
weigert te versch~j- versmading aan de Regering gedaan, en hij voor eenigen 
nen aan gevangems-tijd in hechtenis kunnen geplaatst worden. Insgelijk kan 
straf. De Regter be- . h" · h t 
slist waar een ge- een regter besch1kken over een persoon, wanneer IJ m e 
tui~e weigert getu.i- Hof verschijnt om getuigenis der waarheid te geven en 
gems te geven. halstarrig weigeren mogt zulke getuigenis te geven. 
Weigeringvan getui- 105. In gevallen, bij het even voorafgaande artikel voor
genis stuit. den .looP. komende, zal het onderzoek der zaak, wanneer de getuige 
~~~d~~~~~1:~~;~!J. in hechtenis geplaatst zijnde, weigerachtig blijft om get~i
:zoncler den onwilli- genis der waarheid af te geven, zonder zoodanig getmge 
gen getui.ge kan wor- word en voortgezet; en indien de zaak tot voldoende klaa.r
den beshst. heid kan worden gebragt, zal de regter de bevoegdheid 

hebben, om tot de finale beslissing over te gaan, zonder de 
g~jiuigenis van eenen onwilligen getuige af te wachten. 

Hij die zich be- I' 106. Indien eenig veroordeeld periloon zich ~ezwaard 
:zwaard gevoeld over mogt gevoelen, over eene geldboete, tegen hem mtgespro-
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ken zal hij vrijheid hebben met zijne zaak in appel te eene geldboete kan 
gaa~, mits hij v?oraf de boete en alle kosten betrekkeliJk er tegen appelleren. 
zoodanige zaak, bmnen acht dagen, na het gevallen vonn1s, 
vereffend zal hebben. 

107. Ingeval dat appel mogt worden verleend, zullen In geval van .appel 
· die procedure geene nieu we stukken kunnen overgelegd zullen geene me_uwe 
m . d h d d stukken of getmgen 
worden, of andere getmgen mogen wor en ge oor , an worden toe"'elaten 
die ter eerste instantie gehoord zijn, tenzij verlof daartoe dan bij verlof van 
bekomen is van het Hof en er goede en wettige gronden het Hof. 
voor bestaan ; doch vooral niet, wanneer het aan den reg-
ter zal komen te blijken, dat de appellant, dien het aan-
gaat, in den loop der procedure ter eerste instantie van 
het bestaan van zoodanige stukken en getuigen kennis ge-
dragen, en gelegenheid heeft gehad om zulks aan den reg-
ter bekend te maken. 1) 

108. V onissen die bij verstek of tegen person en die Vonnis bij verstek 
niet hunne verschijning voor het Hof hebben gemaakt, ge- geg~ven kan niet in 

.. k . t . 'l b t d appelkomen. geven ZIJn, unnen n1e 1n appe ge rag wor en. 
109. Ingeval eenige zaak van boete bedoeld in art. Ingeval van appel 

106 wordt verklaard in appel te moeten worden vervolgd tegen boete moet de 
l d 11 d · d 1 d h H t' appellant zijn bezwa-za e appe a.nt op zoo an1gen regts ag, a s oor et o renin geschrift voor 

zal worden bepaald, zij ne bezwaren in geschrift of door leggen. 
een der geadmiteerde advokaten, procureurs, en waar geen 
advokaat bf procureur is, door eenen agent, bij monde 
doen voordragen, en de Staatsprocureur of zijn vertegen- Staatsproc. heeft het 
woordiger het regt hebben om daartegen zij ne belangen regt daarop te ant-
voor te stellen. woorden. 

110. Ingeval de zaak verklaard wordt naar den Uitv. Ingeval van appel 
R~.ad in appel te moeten worden gerefereerd, zal dezelfde naar Uitv. Raa~ zul
WIJze van procederen moeten in acht genomen worden als len de voorschnften 
· t 10 . van art. 106 gelden. 1n ar . 6 omschreven, met deze u1tzondering echter, da.t 
de dag waarop de appellant in zijne bezwaren en de Staats-
procureur in zyne belangen zal worden gehoord door den 
Uitv. Raad zelven zal worden bepaald. X ' 

111. Eindelijk wordt hiermede verklaard, dat de wet- Wetten, proclama
ten, P.roclamatien en regulatien, enz., voor zooverre dezelve ti~n en re.gulati.~n 
tot misdaden en overtredingen betrekking hebben welke hiermede m stnJd 
met d 1 t' . . . . ' herroepen. eze regu a 1en 1n stnJd z~n, voortaan van geene kracht 
()f waarde zullen zijn. • 

REGEL VOOR GETUIGENISSEN. 

112 .. Geen persoon kan uitgesloten worden getuigenis Niemand vrij van ge
vbo?r ~emg Hof af te leggen, dan alleen door eene wettl.ge tuigeni~ te ge~en ?an 
·o aectle, waarover het Hof zal oordeelen. op wettlge obJectle. 
d 113·. Ge~n persoon, die, hetzij door dronkenschap ofGeen persoon van 

oor eemge zmneloosheid of krankzinnigheid van zij n ver- verstand beroofd 

1) Zie Wet No. 3, 1883, art. 10. 
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kan getuigenis af- stand beroofd is, zal eenige getuigenis mogen afieggen zoo 
leggen. lang hij aan een der opgegevene kwalen onderhevig is. 
Kinderen die niet de 114. Eenig kind zal bevoegd zijn verklaringen onder 
meening en gewicht eede voor eenig Hof af te leggen, mits, dat hij het gewigt 
T.~n een eed verstaan en de godsdienstige meening van eenen eed verstaat d h 
zlJn 011 bevoegd ge- . . .. ' OC 
tuigenis af te leggen.ln geen geval zal het aan een1g Hof geoorloofd ZlJU eene 

beeedigde verklaring van eenig kind af te nemen als hij 
als voormeld, het gewigt en de godsdienstige meening daar~ 
van niet verstaat. 

van beeediging der 115. Voor dat eene getuige in eenig Hof ondervraagd 
getuigen. wordt, zal de president van zulk Hof hem eerst behoorlijk 

do en inzweren; doch zal in geen geval eenig persoon wor
d en ingezworen als hij het gewigt en de godsdienstige 
meening van eenen eed niet verstaat. Met dien verstande 
nogthans dat geen president van eenig Hof, eenig getuige 
om zijn godsdienstig geloof, hetwelk door hem wordt be
leden en waarmede hij in verschil moge zij n met dat, er
kend door den Staat, zal mogen afwijzen om getuigenis der 
waarheid af te leggen, maar zal zulk persoon integendeel, 
daartoe overeenkomstig alle beschaafde wetten der wereld, 
geregtigd zijn. 

President van 'tHof 116. De president van het Hof zal, wanneer eenjg ge
is ~ehouden eene ge- tuige hem moge toeschij nen met het gewigt en de gods
tmge: waar .. zulks dienstige meening van eenen eed niet volkomen bekend te 
nood1g schiJnt, met . . lk . d 1 .~: · · 1· h het gewigt van den ZIJn, zu e getmge met esze 18 ware meenmg m 1c ten, en 
eed in te lichten. in den volsten zin des woords aan zijn verstand en met 

nadruk op zij n geweten brengen. 
Vorm van den eed. 117. De vorm van eenen eed van eenig getuige voor 

dat hij zijne getuigenis afiegt, zal zijn als volgt: "Ik zweer, 
dat de getuigenis, die ik geven zal in deze zaak, zal wezen, 
de waarheid, de geheele waarheid, en niets anders dan de 
waarheid.-Zoo waarlijk helpe mij God." 

Personen, hetgewigt 118. Wanneer het mogt komen te gebeuren, dat in een 
van een eed niet onderzoek van eenige zaak het vereischt mogt worden eene 
verstalmde kunnen kl · · · · d zonder eed verkla- ver armg van eemg persoon, d1e het gew1gt en e ware 
ring afieggen, onder meening van eenen eed niet verstaat of gevoelt, af te nemen, 
waarschuwing door zal de regter zulken· persoon de verklaring kunnen laten 
den regter. geven, · zonder van hem eenen eed te vorderen. Met dien 

verstande altijd, dat de regter, voor dat hij overgaat ?m 
van zulken persoon eene verklaring af te nemen, verphgt 
zal zijn hem te waarschuwen en te vermanen, om in het 
geven van zijne verklaring zich gedurig bij de waarheid te 

Zoodanige personen, bepalen, en hem strengelijk het gevaar onder het oog bren
valschever~laringen gen, dat wanneer hij ten eenigen tijd onder het geven 
gevende, ZIJn schul- ·· kl · d . ' ··k h ·· zich 
dig aan meineed. ZIJner ver armg van e waarhe1d moge afWIJ en, IJ 

schuldig maken zal aan de misdaad van meineed en de 
straf zal moeten ondergaan voor zulke misdaad bepaald. 

Persone_r;. w~er ge- 119. Personen, die door hunne geloofsbelijdenis b~!et 
loofs_behJdems zulks worden eeden te zweren zullen zonder beeedigd te Zljll, 
verb1etlt kunnen kl . ' d 1 den ' eene ver armg moeten afieggen, en wel van en vo gen 
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inhoud: "lk verklaar en betuig, waarlijk en opregtelijk, zonder beeediging 
dat ik in de zaak thans voor het Hof, zal verklaren de plegtige declaratie 
waarheid, de geheele waarheid, en niets dan de waarheid," afleggen. 

en zoodanige verklaring zal beschouwd en genomen wor- ~oo~an~ge declara-

d f d elfde beeedigd is en de valseheid waarvan onder- tie, mdie~ valsch, en 0 ez .. ' . Qnderhevig aan de 
hevig zal ZlJll aan dezelfde straffen als aan me1need toe- straffen van meineed 

gekend. 
120. Eenig persoon, hetzij een die betrokken is in Eenig P.ersoo_n, d~ 

isdaad of de hoofdmisdadiger zel ve zal bevoegd ziJ. n hoofdmis~adiger m-eene m . . . . . ' begrepen, 18 bevoegd 
als getmge 1n eemge cnm1neele zaak genomen te worden. getuigenis in eene 
En wanneer zulk een medemisdadiger zich zal onderwerpen crimineele zaak af 
getuigenis te geven en dat het aan den regter zal blijken te leggen. 
dat zulke getuigenis naar waarheid is afgelegd, zal zulk 
persoon geheel en al vrij zij n van eenige vervolging voor 
straf op de misdaad waarin hij zij ne getuigenis heefi. afge 
legd. Met dien verstande altijd, dat zulk persoon zoo op- V rage~ die zulk. pe;-
geroepen om getuigenis af te leggen niet verpligt zal ziJ. n soon met verphgt Is 

. ' te antwoorden. 
eemge antwoorden te geven op vragen aan hem gedaan, 
waardoor hij zoude kunnen veroordeeld worden, met be-
trekking tot eenigen der misdaden in de acte van beschul-
diging tegen hem opgegeven, tenzij hij vooraf een ontslag 
voor de misdaad hem ten laste gelegd in geschrift van den 
Staatsprocureur ontvangen zal hebben, waarvan aanteeke-
kening zal worden gehouden, en indien zulk persoon val- Indien zulk persoon 
schelijk zal verklaren zal hij zich aan meineed hebben valschelijk verklaart 

h ld. k ' d · .. d d is hij schuldig aan se u 1g gemaa t en on erhev1g ZIJn aan e straffen aarop- meineed. 
volgende. 

121. Man noch vrouw zullen voor of tegen elkander Man ofvrouw zullen 
getuigenis kunnen afleggen tenzij eene misdaad of aanran- geen getuigenis voor 
ding door een f d ' h f d h of tegen elkander . o an er van en op een o an er unner afleggen, dan ingeval 
personen IS gepleegd. misdaad tegen hun. 

122. Eenig persoon op wien eenige misdaad of aan- Aangerande is een 
randing is gepleegd, zal bevoegd zijn getuigenis in die zaak bevoegd getuige. 
te geven. 

123.. Eenig persoon bij opvatting of geduren<ie het w:aar een persoon de 
voorloopig onderzoek eenige gepleegde misdaad erkennende misdaad erk.ent, zal 
zal zulk k t · ' l · . ' de erkentems als e er en ems a s getmgen1s tegen hem kunnen wor- getuigenis tegen 
~en aa~genome~, mits zulke erkentenis vrijwillig en zonder hem strekken. 

wang IS gesch1ed. 1) 

124. Eenig persoon kan op zijne eigene erkentenis, Een persoon kan op 
voor de misdaad, hem ten laste . gelegd teregtgesteld wor- zijn eigen erkentenis 
den mits d t lk · d d ' . teregtgesteld wor-d ' a zu e m1s aa ook door andere getmgen, den mits uit andere 

an d~ bl~_ote erkentenis van den misdadiger alleen, klaar get~igenis blijkt dat 
en 

2
d)mdel1Jk wordt bewezen, dat dezelve werkelijk begaan misdaad is begaan. 

is. 

1) Vergelijk art. 52. 
2) Zie art. 79. 
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Erkentenis zal niet 125. Eenige erkentenis door eenigen misdadiger van 
tegen and er persoon eenige misdaad za1 niet als getnigenis tegen eenig ander 
worden genomen. persoon kunnen worden genomen. 
De beschuldigdekan 126. In eenige criminee1e zaak za1 de getuigenis van 
op de getuigenis van eenen persoon genoegzaam zijn om eenigen misdadiger 
Mn persoon veroor- 11 d 1 't d 
deeld worden, uitge- teregt te ste en en te ve;oor. ee en, m1 s, at het. Hof ten 
zonderd in geval van volle van de ge1oofwaardigherd van zu1ken getmge over
meineed. tuigd za1 zij n ; doch za1 in geen geva1 een misdadiger op. 

de getuigenis van een persoon met de misdaad van meineed 
beschu1digd, kunnen veroordee1d worden. 

~et sta~~ bes~hul: 127. Het za1 aan eenigen misdadiger vrijstaan om ge
digde vnJ getmgen_18 tuigenissen in zijne zaak te brengen die iets omtrent ziJ"n 
-van goed gedrag m ' . 
te brengen. goed gedrag en 1evens1oop verk1aren kunnen, hetwelk m het. 

uitspreken van eenig vonnis door den regter in aanmerking 
genomen za1 worden. 

'Yanne~r de verkla- 128. Eenige verk1aring in eenig voorgaand onderzoek 
rmge;n m een voor- afge1egd za1 in eenig Hof a1s wettige getuigenis in eenige 
loop1g onderzoek ' . . 
afgelegd als wettige zaak kunnen d1enen, m1ts het aangetoond kan worden dat 
getuigenis kunnen de verk1aarder overleden is, of dat hij de Repub1iek heeft 
worden ingediend. ver1aten, of niet kan warden gevonden, of dat het bewezen 

-kan worden dat de verk1aarder door den misdadiger of 
door zijnen inv1oed teruggehouden of uit den· weg gemaakt 
is om in zu1ke zaak getuigenis af te 1eggen. 

V~agen.die eene. ge- 129. Geen getuige za1 verpligt zijn eenige vragen in 
~mge met verphgt eenig Hof te beantwoorden we1ke hem zoude kunnen bloot-
Is te antwoorden. . ' . . 

stellen of onderhev1g maken aan eene boete straf of cnml-
neele vervolging, of welke zullen kunnen strekken tot 
schending van zijn eer en karakter. 

Getuigen kunnen 130. Onder het dienen van eenige zaak, zal het aan 
worden geroepe~ om eenig persoon vriJ" staan om een of meer getuigen in te 
de geloofwaard1g- . . 
heid der getuigen 0 rroepen, om de geloofwaardigheid van de getmgen of hu~ne 
hunne verklaringen verklaringen, welke tegen hem zijn gebragt, in verdenkmg 
tegen te spreken. of in minachting te brengen, waarover echter de regter 

alleen bevoegd zal zijn te oordeelen. 

A1dus herzien en goedgekeurd door den Hoog-Ed. 
Achtb. Volksraad te Pretoria, op den 27sten October 1866. 

M. J. VILJOEN, 
W aarn. Staatspresident. 

Bij order, 

J. W. SPRUIT, 
Gou v. Secretaris. 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 15 Januarij 1867. 
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No. 2.-1866. 
0 R D 0 N N A N T I E, 

"Inhoudende vaststelling van en bepaling omtrent : Licen
tien Zege1regten, Kantoorpenningen en Sa1arissen waar
toe 'de onderscheidene van Regeringswege aangeste1de 
of toege1aten personen en collegien geregtigd zijn." 

(Deze Ordonnantie vervangen door Ordonnantie No. 2, 
1871.] 

No. 5.-1866. 
ORDONNANTIE 

" Bepalende de Wet op het Mij n wezen." 1) 

N ADEMAAL het noodig geoordee1d is voorzieningen te 
maken omtrent het ontginnen en bewerken van mijnen, 
binnen de Zuid-Afrikaansche Repub1iek, zoo wordt mits 
dezen bepaa1d en vastgeste1d, dat alle mijnmaatschappijen 
opgerigt zullen moeten worden onder de na vo1gende bepa-
1ingen :-

ART. 1. Dat aan eenige te worden opgerigte mijnmaat- ~et ontginnen en 
schappij onder eene behoorlijke acte van overeenkomst za1 mtsmelten van ert-

. . sen aan maatschap-
worden toegestaan, het ontg1nnen en u1tsmelten van ertsen, pijen onder behoor-
in deze Repub1iek. lijkeacte toete staan 

2. Dat van alle minera1en, dewe1ke voor zu1ke maat- Juiste verantwoor
schappij of maatschappiJ'en uit de aan deze1ve tot datding van alle mine-
. d d h ' · ' a' 11 ralen aan 't Gouver-em e, oor et Gouvernement u1tgegeven gron en, zu en nement te worden 

getrokken worden, aan het Gouvernement eene ware en gedaan. 
juiste verantwoording door de maatschappij onder eede za1 
gedaan worden, en dat aan de Regering ten behoeve van Percentage aan de 
de A1gemeene Landskas op de daarvan te schatten waarde Regering te worden 
za1 worden betaa1d : vo~r 1ood ! , koper 1!, ij zer ! , tin en betaald. 
dergelijke 1 percent. 2) 

~: Dat elke hierboven vermelde maatschappij verpligt Kennis van het vin
zal ZIJll om wanneer bij de uitdelving von voorme1de me- den van edele ~e
ta1en d 1 t 1 d d d d talen aan Rcgermg , . e e e me a en gevon en wor en, aarvan aan e te word en gegeven. 
Reger:ng onverwij1d kennis te geven, opdat daaromtrent 
bepahngen kunnen worden gemaakt. 

4. De maatschappij za1 verp1igt zijn van de tusschen Notar.acte van over
de aandee1houders aangegane overeenkomst eene behoorlijke eenkomst tusschen 
notarH~el t t d . d d aandeelhouders der . e ac e e oen vervaard1gen en deze aan e goe - maatschappij te wor-
keurmg van het Gouvernement te onderwerpen, na we1ke den opgetrokken en 

--------------------------- geregistreerd. 

No.~' ~~e85:·R.B. 21 September 1859, art. 68, ante bl. 125; en Wet 

WiJ' • 2~ ~e bijvoeging op dit artikel V.R.B. 14 Junij 1870, art. 181, ge
zig oor V.R.B. 11 Maart 1873, art. 39. 
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goedkeuring dezelve moet worden gepub)iceerd en copy 
da.a.rvan ten Registratiekantore gedeponeerd. 

De Regering be- .. ~: De Regering ~ehoudt aan .zich het reg.~ om van tijd 
hou~t het regt blJ- tot hjd alle zoodan1ge verandermgen en blJvoegingen te 
voegmgen te maken. maken als nuttig en noodig worde geoordeeld. 
In werking treding 6. Deze ordonnantie zal kracht van wet hebben dadelijk 
{lezer ordonnantie. na publicatie in de Staatscourant. 

Ald us gedaan en besloten door den HEd. V olksraad te 
Pretoria, den 31sten dag van de maand October 1866. 

Bij order, 

M. W. PRETORIUS, 
Staatspresident. 

J. W. SPRUIT, 
Gouv. Secretaris. 

PROCLAMATIE. 

Lijnsbepaling van IK, Marthinus Wessel Pretorius, Staatspresident van de 
wijken in het distr. Z.-A. Republiek, proclameer bij deze, met ad vies en consent 
Wakkerstroom. van den Uitvoerenden Raad, de verdeeling en lijnbepaling 

der drie onderscheidene wijken van het district Wakker
stroom, te zij n als volgt : 

Wijk No. 1. Wijk No, 1. Te worden genoemd de wijk van "Ver-
zamelberg," De lijn van deze wijk zal strekken van het 
boveneind van Kliprivier, alwaar de lijn van den Vrijstaat 
begint, al langs de Britsche lijn tot aan de lijn van Utrecht, 
dan met de Utrechtsche lijn tot waar het transportpad van 
Lijdenburg naar Utrecht de nek overgaat tot in den nek, 
van daar N oord waarts met het transportpad tot in Ouhouds 
nek, van daar met een regte lijn tot naar de mond van 
de spruit die bij de plaats Tweede-poort, behoorende aan 
Coenraad J anse van Rensburg, doorloopt. De bedoelde 
mond is waar dezelve in Kapok-rivier inloopt, v~n .d~ar 
Kapok-rivier af tot waar Kliprivier inloopt en Khpnvrer 
op tot na.a.r het eerstgenoemde punt. 

Wijk No. 2. Wijk No. 2. Te worden genoemd "Elandsberg." De 
lijn van deze wijk begint van Ouhoudsnek, van daar N. 0. 
bij 0. met eene regte lijn tot bij het hoogste van de kop 
tusschen Vleeschpoortje en Mooipoort; van daar verder 
N. 0. bij 0. in eene regte lijn in de rigting de Spitse- of 
Boesmanskop, tot waar de lijn in aanraking zal komen J:?et 
de districtslijn van Lijdenburg en Wakkerstroom .. Dien 
met laatstgenoemde districtslijn af tot waar de sprmt v.an 
C. J an se van Rensburg boven benoemd in Kapokri vier w
loopt en van daar terug naar de Ouhoudnek. 
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'Vijk No. 3. Te worden ge~?emd "Op e~ Onder._Dra- Wijk No. 3. 
kensberg." De lijn van deze WIJk moet beg1nnen biJ de 
Oudhoudnek. Dan Zuidwaarts met het transportpad naar 
Utrecht gaande door de nek reeds genoemd tot aan de lijn 
van Ut~echt. Dan met de lijn van Utrecht en Wakker-
stroom tot aan de Bakenkop. Van daar met zoodan~~e 
districts1ijn, a1s nader za1 bepaa1d worden tot .waar de ~IJn 
van de wijk E1andsberg reeds genoemd, za1 1n aanrak1ng 
komen en zoo weer terug over de kop tusschen V1eesch-
poortje en Mooipoort tot bij de Ouhoudnek. 1) 

Gegeven ten Gou vernementskantore, te Pretoria, op den 
10den dag van N ovembe.r 1866. 

M. W. PRETORIUS, 
Staatspresident. 

Bij order, 

J. W. SPRUYT, 
Gou v. Secretaris. 

PROOLAMATIE. 
IK, Marthinus W esse1 Pretorius, Staatspresident der Proclamatie aan-

z. A. Republiek proc1ameer bij deze krachtens bes1uit van gaande het zagen ~n 
d H Ed 'A htb V 1k d ' 22 0 t b 1863 kappen van hout m en oog- . c . o sraa van c o er , Gouvern. bosschen. 
art. 111, dat van af primo Januarij 1867, niemand gereg-
tigd za1 wezen hout te kappen of te zagen, of te doen 
kappen of zagen in een der Gou vernementsbosschen, dan 
alleen onder de vo1gende voorwaarden :- 2) 

1. Niemand za1 het regt hebben om hout of houten, Gekapt hout of 
b1ok of b1okken te kappen of af te zagen en zu1ke blokken niet langer 
ho t f bl kk 1 d ' 5 d ' k 1 dan 15 dagen onbe-. u en o o en anger an 1 agen onbewer t te a ten werkt te laten liggen 
hggen. 3) 

2 Diegenen die hout of houten 1anger 1aten 1iggen dan Strafbepaling in-
genoemden tijd, zullen die verbeuren. geval van hout. 

3. Personen, die b1ok of b1okken 1anger 1aten 1iggen, Strafbepaling in
zullen gestraft worden met eene ge1dboete van Rds. 5 tot geval van blokken. 
Rds. 40 voor ieder b1ok naar den aard der zaak. 

4. De boschwerkers zullen eene licentie uitnemen bij Boschwerkers moe-
den Landdrost van hun dorp. ten licentie hebben. 

22 F1) Zie ~roclamatien 15 November 1866, bl. 299; 13 Mei 1867, bl. 301; 
ebr~anJ 1871, 26 October 1882 en 18 Februarij 1886. 

en "\~ f~ V.R.B. 13 Junij 1853, art. 54, ante bl. 21; Wet No. 12, 1870 
e o:. ~5, 1880, V.R.B. 6 October 1881, art. 72. 

3) GewiJZigd door V.R.B. 28 Mei 1869, art. 116. 
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Bedrag der licenties. 5. De jaarlijksche licentie voor eenen boschwerker zal 

Boschopzieners te 
worden aangesteld. 

Bosschen aan de 
Buffel en Pongola 
opengezet. 

Districtslijn van 
Waterberg bepaald. 

zijn £10 sterling voor een zaag. Licentien voor een kwar
taal zullen verkrijgb: ar zijn tegen betaling van £3 per 
zaag. 

6. De district Landdrost zal een of meer opzieners in 
de bosschen aanstellen, die, onder zijne instructien, zal toe
zien dat geen groen bout noodeloos wordt gekapt of afge
zaagd, of dat de bosschen op eenige andere wijze worden 
benadeeld of vernield, en personen zich daaraan schuldig 
makende, zullen door den Landdrost gestraft kunnen wor-
den met eene boete niet te bovengaande £5. 

7. Het Buffelbosch en Pongolabosch zullen open zij11 
voor het kappen of zagen van bout, doch het onderste 
gedeelte van Tombie zal voor als nog niet open gezet 
word en. 

Aldus gedaan ten Gouvernementskantore te Pretoria, 
op heden, den 13den November 1866. 1) 

M. W. PRETORIUS, 
S taa tspresi dent. 

Bij order, 

J. W. SPRUIT, 
Gou v. Secretaris. 

PROOLAMATIE. 

IK Marthinus W essel Pretorius, Staatspresident der Zuid
Afrikaansche Republiek~ proclameer hiermede, met consent 
en advies van den Uitvoerenden Raad, dat de districtslijn 
van "\Vaterberg zal zijn van nu voortaan, als volgt:-

" V an het 0 lij venhou ten poortj e V aal water op tot op 
den nek van Rietfontein met eene regte lijn tot 
naar de eerste poort van Apiesrivier, en van daar 
Apiesrivier op tot waar Apies- en Pienaarsrivier 
in elkander loopen, van daar Pienaarsrivier op 
tot aan de eerste algemeene wagendrift van Chou
pa's kraal-van daar Oostwaarts tusschen Pie
naarsrivier en Platrivier tot aa.n de Oostzijde van 
de Vaalbosbult, bij de fontein voorbij gaat van 
het bad naar Pretoria. V an waar de algemeene 
wagenweg het fonteintje Oostwaarts met een regte 

1) Deze Proclamatie goedgekeurd door V.R.B. 28 Mei 1869, art. 116. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1866] 299 

lijn tusschen Varkfontein en Schulpadfontein tot 
aan Elandsri vier bij de groote boom en, en van 
daar Elandsrivier af tot Olifantsrivier, en die 
ri vier af tot regt over de Koren-kopjes en van 
daar met eerw regte lijn Noordwaarts tot aan 
Sebedela's berg, waar het algemeene wagenpad 
overgaat van Lijdenburg naar Zoutpansberg, en 
van daar verder voort tot het eerstgenoemden 
baken aan Olijvenhoutpoortje, zoo ver aangetee
kende gronden gaan." 

Aldus gedaan ten Gouvernementskantoer, Pretoria, 15 
November 1866. 1) 

M. W. PRETORIUS, 
Staa tspresiden t. 

Bij order, 

J. W. SPRUYT, 
Gou vts. Secretaris. 

PROCLAMATIE. 

IK, Marthinns Wessel Pretorius, Staatspresident der Zuid- Gre~slij!len tus~chen 
Afrikaansche Republiek handelende krachtens Volkraads- de distncten LIJden-

. ' .. burg en Wakker-
beslmt van 13 October 1866, proclameer biJ deze, dat de stroom. 
grenslijn tusschen de districten Lijdenburg en Wakkerstroom, 
van nu voortaan zijn zal als volgt :-

"Van af waar Kliprivier in Kromrivier loopt, met 
Kromrivier op tot aan den Vaalkop van de plaats 
van den heer Stander, en van daar met eene 
regte lijn naar het Kafferkraal kopje, hetwelk 
gelegen is op eene middelbult, tusschen Blesbok
spruit en Rietspruit, gelegen aan den nieuwen 
weg welke leidt van de plaats Oshoek van den 
heer Frederik J an se van Rensburg naa:r Watervals
rivier, en van het Kafferkraal kopje met eene 
regte lijn naar de welbekende Klipstapel-Oost 
van de Klipstapel met den rand welke het water 
scheidt naar Umzoetie en Komatie waar de alge
gemeene wagenweg naar Umzwas afgaat, vervol
gens met de waterscheiding van Umzwas, en 
van daar Zuid-West met de lijn van Umzwas 
tot aan Pongola." 

1) Zie Proclamatie, 10 Aug. 1869, 10 Jan. 1871 en 5 Dec. 1885. 
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Aldus gedaan ten Gouvernementskantore, Pretoria, op 
heden den 15 Nov. 1866. 1) 

M. W. PRETORIUS, 
Staatspresident. 

Bij order, 

J. W. SPRUYT, 
Gou vts. Secretaris. 

1867. 

PROOLAMATIE. 
Lijnsbepaling tus- IK Marthinus \Vessel Pretorius, Staatspresident van de 
schen de districten Zuid-Afrikaansche Republiek proclameer bij deze dat de 
Pretoria Lijdenburg 1'' t h d d' t · t' p t · L"d b ' H · en Heid~lberg. grens IJ n ussc en e IS ne en re ona, IJ en urg en m-

delberg, zal verstaan worden te zijn, als omschreven in on· 
derstaand rapport der Commissie belast met het afbakenen 
van gezegde lijn. 

Aldus gedaan ten Gouvernementskantore der Zuid-Afri
kaansche Repu bliek, te Pretoria, op den 25sten dag van 
Januarij, 1867. 

M. W. PRETORIUS, 
Staatspresident. 

Bij order, 

J. W. SPRUYT, 
Gou vts. Secretaris. 

I-tAPPORT 
Der Commissie belast volgens order van den Uitvoerenden Raad, 

om de lijn vroeger bepaald, tusschen de districten Pretoria, 
Lijdenburg en Heidelberg, af te bakenen. 

Baken No. 1.-Een zoden baken, aan de Oostzijde van 
Boschmanskop op het Hoogeveld, overeenkomstig met het 
midden van Standerskop; bovengemelde baken hebben wij 
aangewezen aan den heer A. H. Standers, opdat hij den
zel ven kan aan wij zen aan de Commissie van Inspectie. 

1) Zie Gouvernements Kennisgeving 13 Mei 1867, bl. 301, 22 Febr. 
1871, 26 Oct. 1882 en 18 Febr. 1886. 
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Baken No. 2.-Een zoden baken op de eerste kop, lig
gende aan de Noordzijde van Boschmansspruit, alwaar een 
rond pannetje is bij het begin van eene laagte. 

Baken No. 3.-Een klipbaken op de kop Zuid Oost van 
de Klipplaatdrift van W atervalsri vier aan de N oordzij de van 
een Kuillaagte afloopende naar Watervalsri vier. 

Baken No. 4.-Een klipbaken, bij een Kafferkraal op 
een groote bult ten N. N. 0. van eene groote spruit en ten 
N. 0. is digtbij de baken een pan met water. 

Baken No. 5.-Een klipbaken op de bult, alwaar de 
Blaauwbank of Wolvegaten zijn, bij de Kafferkraal. 

Baken No. 6.-Een klipbaken nabij de oorsprong van 
het scheidingswater van Rhenosterpoortsri vier en W atervals
rivier. 

Baken No. 7.-Een klipbaken bij Kafferkralen aan de 
oorsprong van gemelde waters van Baken No. 6, daar van 
daan met de schdding van de waters tot aan de hoekbaken 
van de drie districten Pretoria, Lijdenburg en Heidelberg. 

Baken No. 8.-De districts-hoekbaken van klippen ge
maakt op het kopje van de oorsprong van de plaatsen ge
noemd Brakfontein en W aterval, behoorende aan M. Prinsloo 
( toegenaam cl Boertj es). 

Baken No. 9.-Alwaar de twee spruiten van elkander 
loopen, een klipbaken aan de onderzijde van de baken 
No. 9, zijn twee spruiten in elkander loopende, de districts
lijn is die spruit aan de Oostkant. 

Baken No. 10.-Een klipbaken opgerigt aan de lijn 
alwaar de Lijnspruit en Steenkoolspruit zich verdeeld. 

Aldus gedaan volgens order van den Hoog-Ed. Uitv. 
Raad der Z. A. Republiek, op den 11den December 1866. 

No. 53. 

(Get.) S. T. PRINSLOO, Comm. Lid. 
, I. J. MEIJER, Veldcornet. 
, W. S. PORTER, Veldcornet. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

. Op last var; Zijn HoogEd. den Staatspresident, wordt Lijnsbepaling tus
hier~ede gepubhceerd, voor algemeene informatie, de lijns- schen Wakker
bepalmg tusschen de districten Wakkerstroom en Utrecht stroom en Utrecht. 

zoo~ls ~s vastgesteld in het jaar 1859, zijnde de bakens op~ 
gengt 1n 1864. 

DE LIJN LOOPT ALS VOLGT; 

"V an af de Rondekop tusschen . de sprui ten van 
Pongola alwaar het hoekbaken van Utrecht thans 
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bekend is,-met de hoogste rand van den Hout
boschberg van Pongola tot op de punt regt over 
de plaats van Andries Gouws, alwaar de berg 
een nek met een Spitskop maakt aan de Zuid
Oost-zijde van de waning van gezegde Gouws, 
den berg af en met een regte lij n door tot op 
den rand alwaar een baken is opgedgt, onder 
den naam van Kriegers-baken, aan de West
zij de van de plaats van Christiaan Klopper en 
Frans V ermaak." 

Bij order van den Staatspresident, 

De Gou vts. Secretaris, 

Gouvernementskantoor, Pretoria, 
13 Mei 1867. 

No. 70. 

J. W. SPRUYT. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

Landdrost1derken te Zijn Hoog-Ed. de Staatspresident heeft goedgevonden 
ageren als publieke te bepalen en vast te stellen, dat voortaan de respectieve 
a~nk~agers m hunne Landdrostklerk8n zullen ageren als Publieke Aanklagers in 
distriCten. . ' . 

hunne d1stricten, wordende alzoo alle andere personen d1e 
voor die betrekking waren benoemd hiermede ontslagen, 
onder dankbetuiging voor de door hen bewezene diensten. 1) 

Bij order, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 24 Junij 1867. 

No. 69. 

J. W. SPRUYT, 
Gou v. Secretaris. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

Instructien voor de De onderstaande Instructien voor de Commissien van 
inspecteurs van Inspectien van Plaa,tsen, als herzien door den Uitvoerenden 
plaatsen: 

1) Zie V.R.B. 27 Sept. 1864, art. 96, ante bl. 225, en Grim. Proced. 
1866, e 13 en seq. 
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Raad, 1) worden voor algemeene informatie hiermede ge
publiceerd. 

Bij order, 

J. W. SPRUYT, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 24 J unij 1867. 

Gou v. Secretaris 

INSTRUCTIEN VOOR DE INSPECTEURS V AN PLAATSEN, 

Na dewelken zij gehouden zullen zijn zich te regelen bij 
het inspecteren der plaatsen gelegen in de Zuid-Afri
kaansche Republiek. 

[Deze Instructien zijn later goedgekeurd als Ord. No. 3, 
1869, en zijn onder de wetten van dat jaar te vinden.] 

VOLKSRAADSBESLUIT, 30 SEPTEMBER 1867. 

ART. 93. "De Raad besluit hunne goedkeuring te hech- Model wapen goed
ten aan het model van het wapen der Z. A. Republiek, gekeurd. 
thans ter tafel, en is overtuigd dat zulks voldoet aan den 
wensch van het volk uitgedrukt in de besluiten van 1858." 2) 

PROOLAMATIE. 
IK Marthinus W essel Pretorius, Staatspresident van de Grenslijn tusschen 

Z. A. Republiek, proclameer met deze dat de grenslijn tus- de veldkornetschap
schen de t'wee Veldcornetschappen zw'artruggens en Elands- pEeln Zdwa.rt;ugl?en~ten . . , an snv1er 1n 
nv1er, vroeger uitgemaakt hebbende de wijk Zwartruggens, distrikt Rustenburg 
onder den Veldcornet Sarel Eloff, zal zijn als volgt: vastgesteld. 

Van af Magatas N ek met het groote pad van Mariko 
tot op de plaats van Hans Grobler, Senior, 
van daar met een regte lij n tot aan Elands
rivierspoort, van daar met een regte lijn tot aan 
Mariko, tot aan de onderzij de van Mahopieskop. 

De wijk Elandsrivier zal zijn Groot Mariko af tot 
waar die in Krokodilri vier loopt, Krokodilri vier 

1) Zie de Instructie van 1861, ante bl. 145. 

10 M2). In verband hiermede zie V.R.B. 24 Oct. 1874 art. 157, en van 
e1 187 5, artt. 30 en 31. ' 
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op tot waar Elandsri vier inloopt, Elandsrivier 
op tot waar die door Magaliesberg loopt, en van 
daar met Magaliesberg tot naar Magatas Nek. 

De wijk Zwartruggens zal bepaald blijven zoo als vroe
ger, met uitzondering der nu gemaakte verandering als 
boven vermeld. 

Voor ieder dezer nieuwe Veldcornetschappen zal een 
Veldcornet worden gekozen. 

Gegeven ten Gouvernementskantore te Pretoria, op den 
6den November 1867. 1) 

Bij order, 

M. W. PRETORIUS, 
Staatspresident. 

J. \V. SPRUIJT, 
Gou vernements Secretaris~ 

VOLKSRAADSBESLUIT 5 DECEMBER 1867. 

Regering verpligt ART. 240 ..... "De Commissie moet daarom den HEd. 
zich "'!olg~ns de B.e- Achtb. Volksraad aanbevelen dat er zonder verzuim door 
grootmg m hare mt- d d 1 l' h d d gaven te gedragen. at e e e 1gc aam maatregelen genomen wor en at er geene 

uitbetalingen uit 's lands schatkist mogen geschieden dan 
alleen die welke in de begrootingslijst voor het loopende 
dienstjaar door den Ed. Volksraad zijn toegestaan." 2) 

De Volksraad vereenigt zich geheel met art. 107 van 
het rapport der Commissie, in verband met artt. 73, 74, 
207 en 209 der Grond wet, hetwelk voortaan gehandhaafd 
zal worden. 

PROOLAMATIE. 

Grensscheiding tus- IK, Marthinus JJ Viljoen, Waarn. Staatspresident de:r 
schen de distrikten Zuid-Afrikaansche Republiek, proclameer hiermede dat de 
Potchefstroom en h · d' t h d d' t · ~ R t Rustenburg bepaald grenssc ei 1ng ussc en e IS riCten Potche1stroom en us en-

burg, te weten van den Tafelkop, van af dato heden zal 
zijn als volgt :-

"V an af ten Oosten van den Tafelkop, ongeveer 

1) Zie Procl. 20 Dec. 1867 en 15 Dec. 1885. 
2) Zie de Grond-vvet art. 209, Auditeur Generaal Instructie art. 3, 

V.R.B. 11 Junij 1869, V.R.B. 2 Nov. 1871, art. 257 en 6 Nov. 1871, 
art. 447. 
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1500 treden ten Oosten van de plaats Kruid
fontein, eigenaar G. J. du Toit, alwaar een baken 
staat opgerigt op de punt van een rooden klip
rand, in eene ongeveer Zuidwestelijke rigting, 
met eene regte lijn over de Zuidwest-punt van 
van den Tafelkop, naar het middelste of groote 
oog van Marico." 

Aangezien deze lijn noodwendig over sommige reeds Eigenaren hebben 
bewoonde plaatsen loopt en zelfs regt over den aanleg van d~ k~uz~.on?erwelk: 

· d' 1 ' dt h d b f d1stnct ZIJ w1llen sor-eemge wr p aatsen, zoo wor et aan e ewoners o teren. 
eigenaars van zulke plaatsen overgelaten om te bepalen 
onder welk district zij willen sorteren, mits daarvan binnen 
drie maanden na publicatie dezer aan de beide Landdrosten 
der districten door hen wordt kennis gegeven, zullende bij 
geene kennisgeving de plaatsen beschouwd worden te sor
teren onder dat district waaronder de woonhuizen zullen 
vallen. 1) 

Aldus gedaan ten Gouvernementskantore te Pretoria, 
op heden, den 20sten dag van December 1867. 

M. J. VILJOEN, 
Wnd. Staatspresident. 

Bij order, 
J. W. SPRUYT, 

Gouv. Secretaris. 

1868. 
No. 143. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

De onder~taande Instructien voor Taxateurs van plaat
sen worden h1ermede voor algemeene informatie gepubli
ceerd en van kracht verklaard. 

Bij order, 

J. W. SPRUYT, 

Gouvernements Kantoor 
Pretoria, 20 Januarij 1866. 

Gouv. Secretaris. 

1) Zie Proclamatie 15 Junij 1883 en 16 Junij 1884. 

20 
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INSTRUCTIE VOOR DE TAXATEURS V AN PLAATSEN, 1) 

Vastgesteld door den Uitv. Raad op den 18den Januarij 
1868, krachtens art. 212 van de Grondwet. 

Zamenstelling der ART. 1. De Commissie van Taxateurs zal bestaan uit 
commissie. twee led en voor ieder district, met den V eldcornet van 

iedere wijk, volgens art. 210 der Grondwet. 
Pligt eer commissie 2. Het zal de pligt der differente commissien zijn alle 
aa!_lgaande vroeger vroegere geinspecteerde plaatsen, die nog niet getaxeerd 
gemspect. plaatsen. .. 1 1· · k t t ZlJ n, zooc ra moge IJ e axeren. 
Taxateurs hebben 3. De taxateurs zullen op hun eigene plaatsen geen 
g~en stem op hunne stem hebben, ook niet de Veldcornet op zijne plaats; doch 
e1gene plaatsen. I lk d t" d' 1 d d C · · za zu s aan e onpar IJ 1ge e en er ommiSSie overge-

laten worden volgens het laatste gedeelte van art. 210 der 
Grondwet. 

Bevoegdheid van 4. Bij ziekte of afwezigh~id van een der leden zal de 
Landdrost bij ziekte, Landdrost van het district gemagtigd zijn een ander lid te 
enz., der leden. benoemen en in te zweren. 
Objectie tegen 5. Ingeval personen kunnen bewijzen, dat de taxateurs 
taxatie. eenige plaats niet naar waarde hebben geschat, kunnen zij 

handelen volgens art. 213 van de Grondwet. 
Taxateurs doen 6. De taxateurs zullen van hunne werkzaamheden schrif
schriftelijk verslag teliJ'k versla!! doen aan den Uitvoerenden Raad van de na-
aan Uitv. Raaj. u 

men, enz., der plaatsen door hen getaxeerd in elke differente 
wijk, volgens art. 211 der Grondwet. 

Vergoeding aan 7. De taxateurs zullen elk tien shillings sterling per 
taxatems toegekend. dag ontvangen voor hunne werkzaamheden, reiskosten in-

gesloten 

M. "\V. PRETORIUS, 
Staatspresident. 

Bij order, 

J. W. SPRUYT, 
Gou vts. Secretaris. 

VOLKSRAADSBESLUI'rEN 12 FEBRUARIJ 1868. 

Tenders publ. wer- ART. 253. "Dat geene publieke werken of leverancien 
ken en leverancien. aan of voor den Staat mogen geschieden, tenzij zij vooraf 

1) Volgens V.R.B. 27 November 1868, art. 319, is eene taxatie van 
plaatsen als onmogelijk beschouwd. 
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door den HEd. Uitv. Raad goedgekeurd en onder behoorlijke 
publieke tenders uitgevaardigd. 1) 

"Dat alle drie maanden een generaal verslag van alle Verslag van 
landsinkomsten en uitgaven door den Auditeur Generaal.A.uditeur-Generaal. 
zal worden opgemaakt en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst." 2) 

ART. 254. "Dat aan ZHEd. den Staatspresident de magt Opnemen van lands
worde gegeven, om, zoo dikwijls als hij het mogt oordeelen, kanto~e~ door eene 

d k d . C . . d t commiSSie. eenige der Lan s antoren, oor een1ge ommlSSle aar oe 
door hem bepaald, doch minstens viermaal per jaar, te 
doen opnemen. 3) 

"Dat aan ZHEd. den Staatspresident worde opgedra- Ambtenaren die 
gen, ten strengste toe te zien, dat alle ambtenaren, belast borgtogt moeten 

ld l "k k 'dd l"k d d b stellen. met ge e lJ e za en, onm1 e lJ on er goe e orgen wor-
den gesteld en indien zij daaraan niet kunnen voldoen, 
hen dan uit hunne betrekking te ontslaan. 4) 

"Dat alle ambtenaren, zonder verzuim, met behoorlijke Instructien aan 
instrucW~n worden voorzien hoedanig hunne kantoren te ambtenaren en kan-
besturen, alsmede met de benoodigde kantoorbehoeften." toorbehoeften. 

ART. 256. "W ordt opgedragen, de Landdrosten te ge- Landdrosten alle 
lasten behoorlijk alle belastingen dadelijk in te vorderen · belastingen dadelijk 
b .. · t ld · 11 b 1 d b h t 1' te innen op straffe lJ me vo oenmg aan a e eve en er oven en ges e -van boete. 
den te beboeten met £15 tot £50 Sterling voor de 1ste 
maal en voor de 2de maal met ontzetting van zijnen post." 5) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 12 FEBRUARIJ 1868. 

ART 257. "Aan de orde art. 112 van het geldelijke rap- Verandering van 
port, luidende: - - - nemende de Commissie de vrij- artt. 223 en 230 der 
hel'd 1 t t b · · · t b l Grondwet. as eene eers e s ap van ezu1mgmg aan e eve en 
de afschaffi.ng van vast salaris, gedurende vredestiid, van 
Commandant-Generaal, Commandant 6), Kanon-Comman-
dant; alsook van Hoofd- en and ere Kruitmagazijnmeesters; 
al~mede dat Landdrosten, wanneer afwezig en zij daarvoor Gedurende afwezig
rms- en verblijfkosten genieten, gedurende dien tijd de hei~ van Landdrost 
waarnemende Landdrost het salaris van den afwezigen Land- gemet waarn. ~and-
drost zal ontvangen. drost het salans. 

"De Volksraad vereenigt zich met art. 112 van het 
rapp~rt der Commissie en verwijst mits deze genoemde aan
bevelmg naar de Commissie, van Begrooting." 

ad 1)
1 

Zide _Y.R.B. 2 Nov. 1871, art. 257, en Gen. Instructie reg. wijze van 
m. an. smkomsten en uitgaven, gepubl. S. 0. 2 Febr. 1882, mt. 26. 

2) Z~e Aud. Instructien, Wet No. 1, 1869, art. 9. 
3) Z~e V.R.B. 9 Junij 1873, art. 123. 
:) ~~e ~.R.B. 3 Junij 1875, art. 188 en Wet No, 7, 1885. 

. ) le V .R.B. 30 Nov. en 2 Dec. 1871, art. 416 en 427b; verder 
g, J, 

6
e)nz .. Gen. Instructien, 27 Jan. 1882, art. 21, en Wet No.10, 1885, art.l. 

Zle aanteekening 2) op bl. 225. 
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VOLKSRAADSBESLUIT 20 MAART 1868. 

Toelage aan perso- ART. 449. Aan de orde letter g van art. 6. 

[1868~ 

nen, die Staatseigen· "De toelage aan de persoon of personen tot het ver--
~~e~ !ter~~~~~, t~al koopen van Staatsgronde~, aangesteld wordende, zal geen 
boven gaan. 1! percent te boven ga.an. 

Aangenomen. 

REGULATIEN 

Voor de Gevangenissen in de Z. A. Republiek, voor crimi
neele misdadigers en gevangenen, bepaald en vastge
steld bij besluit van den Uitv. Raad, op 22 Januarij 
1868, en verder bekrachtigd bij besluit van den HEd. 
Achtb. Volksraad, van 23 Maart 1868. 

[Deze Regulatien zijn vervangen door Wet No. 14, 1880]. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 23 MAART 1868. 

Toelage aan leden ART. 465. "De Volksraad besluit, ten opzichte van 
der Landcommissie art. 21, laatste gedeelte van de Aanspraak van ZHEd. den 
bepaald op 108· Staatspresident, in art. 13 van de Instructie der Landcom-

missie, de woorden Rds. 4 te veranderen in tien shillings." 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 2 APRIL 1868. 

Wanneer drie leden ART. 533. "De Raad besluit dat bij onvoorziene ge
van Uitv. Raad een vallen 3 leden van den Uitvoerenden Raad een quorum 
quorum uitmaken. zullen uitmaken." 2) 

PROOLAMATIE. 

IK, Marthinus W essel Pretorius, Staatspresident der 
Zuid-Afrikaansche Republiek, handelende met advies en 
toestemming van den Hoog-Ed. Achtbaren Volksraad van 

1) Zie Wet No. 2, 1875, Instructie voor de Landcommissie, art. 20. 
2) Zie Bijlage tot de Grondwet, Wet No. 3, 1881, art. 9. 
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gezegde Republiek, o.vereenkomstig art. 552 der Volksraads
besluiten van 6 Apnl 1868; 

Proclameer bij dezen dat de grenslijn der Republiek zal 
zijn als volgt: 1) 

Gedeeltelijk ten Oosten, ingevolge overeenkomst ge- Proclamatie van de 
troffen tusschen de Republiek en de Kafferkoning gr~nslijn der Repu
Umzwaas, da.to 25 Julij 1846 en 21 Julij 1855, bhek. 
van de onderste poort van Comatie Noordwaarts, 
al onder den berg langs, tot aan de onderzijde 
van de poort aan Olifantsrivier. 

Noord van Olifantsrivier op de Pokioenieskop, van 
daar met eene regte lijn Noord Oostwaards tot 
aan de Limpopo- of Krokodilrivier alwaar Pafo
ries rivier inloopt, ten Noorden met deze rivier 
op tot waar het gebergte Spelonken aan de 
Limpopo- of Krokodilrivier schiet, met dit ge
bergte, tot waar hetzelve Noordwaarts naar de 
rivier de Zouga draait, van dat Westelijk punt 
of die hoek van het gebergte mQt eene regte lijn 
naar de rivier Kuway, waar de rivier Slangalie 
in dezelve loopt, vervolgens met de rivier Kuway 
tot waar deze ri vier in de Zougari vier loopt, en 
met de Zouga tot in het me er N gami, ten W esten 
van het genoemde meer met eene regte lijn tot 
aan het N oordepunt van Langeberg, en met dit 
gebergte tot aan de lijn tusschen de Republiek 
en de gronden behoorende aan Mahura, Gazibon 
en Jantje, insluitende de gronden, geproclameerd, 
door de Republiek, bij proclamatie van 1858. 2) 

Verder wordt geproclameerd, van de onderste poort 
van Comatie, al met de lijn van nu wijlen 
Umzwaas op, tot aan de rivier Umzutie, met 
inbegrip van de Pongolarivier· en de Umzutie
rivier tot waar dezelve zich ontlast aan de Oost
kust van Afrika, in de zee, insluitende een mijl 
gronds aan weerszijden der rivier. 3) 

•Gouvernementskantoor. 
Pretoria, 29 April 1868. 

M. W. PRETORIUS, 
Staatspresident. 

J. W."' SPRUYT, 
Gou v. Secretaris. 

~)) Zi_e de Conventie van Pretoria 1881, en van Londen 1884, art. 1. 

3 
N 1et gepubliceerd. 

) Veranderd door bet tractaat met Portugal van 1869. 
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INSTRUCTIEN 

Voor de Landmeters der Z. A. Republiek, 30 Julij 1868 .. 

[Deze Instructii.=in vervangen door Wet No. 5, 1870]. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 13 OCTOBER 1868. 

ART. 140. "De Volksraad het verzoek van Dr. Poort
man, om een stuk grond in het weideveld van het dorp 
Potchefstroom te mogen verkrijgen, overwogen hebbende,, 
besluit gevraagde grond niet te kunnen toestaan en ook 
geen verkoop van gronden in dorpsweilanden te erkennen 
of goed te keuren, die niet bij besluit van den Volksraad 
zijn geschiedt, en dat voortaan geene stukken grond in het 
weideveld van eenig dorp zal moge.n warden etjqestaan of ver-
kocht. 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 21 OCTOBER 1868. 

ART. 196. "Aan de orde Memorie van A. Roscher, in 
dato Zanddrift, 19 Augustus 1868, inhoudende verzoek 
om vergrooting van Uitspanning en toekenning daarvan 
voor 99 jaren. 

Geeneeuwigdurende "De Raad besluit de Memorie van de hand te wijzen 
el:fpacht 0 P uitspan- en wel op grond dat de omliggende gronden ge1nspecteerd 
mngen te word en . . · d d f h · · k verleend. ZlJn en geen eeuw1g uren er pac t op u1tspanmngen an 

toegelaten worden 2), en laat memorialist berusten in 
Staatscou1·ant No. 50, en te meer daar door den Raad geen 
grondregten op zulke wijze kan worden afgegeven, en dat 
de inwoners van Vaalrivier daardoor schade konden lijden, 
en wat de weg aangaat, kan niet belet worden, mits par
tijen daartoe veraccordeerd hebben volgens wet. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 23 NOVEMBER 1868. 

ART. 304. De Commissie (van Begrooting) recomman
deert den HEd. Achtb. Volksraad een besluit te passeeren 
van den volgenden inhoud :-

1) Vergelijk V.R.B. 23 October 1866, art, 514. ante bl. 269, zie uit
legging van dit besluit V.R.B. 13 Nov. 1868, art. 262; en verder V.R.B. 
10 Junij 1869, art. 195. 

2) Zie V.R.B. 23 Oct. 1866, art. 514, ante bl. 269. 
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''De Volksraad besluit, aangezien de inkomsten van Salaris van predi
den Staat niet voldoende zijn om de uitgaven te dekken, kanten afgenomen. 

het salaris van de predikanten af te ne men 1 ), en dat de 
leden van den Volksraad bij het houden hunner bijeen-
komsten na de verdaging van den Volksraad, hun uiterste 
best zullen doen de burgers, om bovenvermelde redenen, 
aan te moedigen dat elke geme.ente hun eigen predikant 
onderhoude en verzoekt de kerkeraden der predikanten, 
welke bij de begrooting salaris wordt toegekend, hierin mede 
te werken en een rapport daaromtrent bij de aanstaande 
zitting van den Volksraad, in Mei 1869, bij dat ligchaam 
in te zenden." 

De Raad besluit zich te vereenigen met het Commissie
rapport. 2) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 26 NOVEMBER 1868. 

ART. 316. "D·j Volksraad vereenigt zich met het rap- Tijdsbepaling voor 

Port der Commissie en besluit om de tiJ' d van het zittings- de zitting van den 
· d ' Volksraad enz. Jaar van en HEd. Achtb. Volksraad te veranderen en be- ' 
paalt, dat dezelve in het jaar 1869 zal aanvang nemen op 
den eersten Maandag in de maand Mei. 3) Dat door den 
Volksraad in Mei 1869 de Begre>oting van af 1 Augustus 
1869 tot 31 Julij 1870 in order gebragt, en dus alsdan in 
tijds gepubliceerd kan worden en dat het verslag van des 
lands inkomsten en uitgaven in de zitting van Mei 1869 
zal opgenomen worden tot Mei 1869. 4) 

"Dat verder aan den HEd. Staatspresident en Uitv. 
Raad en den Auditeur Generaal opgedragen wordt om, 
aangaande de behandeling van die zaken een voorstel van 
wet op te maken, inhoudende de bepalingen van tij d waarop 
het dienstjaar van 's lands ontvangsten en uitgaven zal 
mo~ten beginnen en eindigen, om die zaak op gepaste wij ze 
en 1n verband met de jaarlijksche Volksraadszitting in Mei 
en de behoorlijke in tijds in order brenging der Begrooting 
yan ~s lands ontvangsten en uitgaven voor het volgende 
Jaar m behoorlijk verband gebragt worde, en dat gezegd 
voors~el van. wet in de te bepalen zitting van den Volks· 
raad 1n Apnl aanstaande voor den Volksraad gelegd moet 
worden." 

1) Verandering van art. 227 der Grondwet. 
2) pi~ ?eslui~ werd herroepen door V.R.B. 19 Junij 1869, art. 255, 

Het YrJJ~Ilhg begmsel werd ingevoerd door V.R.B. 28 Sept. 1874, art. 26. 
3) Z1e art. 54 der Grondwet 
4) Zie art. 73 der Grondwet: 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 26 NOVEMBER 1868. 

ART. 318. "Aan de orde de recommandatie tot ver
hooging der belasting op plaatsen. 

Bepalingen omtrent "ZHEd. de Staatspresident legt voor de Commissie 
Eigendomsplaatsen. eene recommandatie hoe de som van p.m. £15,000 te dek

ken, zijnde het bedrag dat de uitgaven de inkomsten over
treffen (zie Bijlage A). 

" De Commissie kan zich niet geheel vereenigen met 
de recommandatie van ZHEd. den Staatspresident, maar 
besluit den HEd. Achtb. Volksraad aan te bevelen de eigen
domsplaatsen op de verschillende Landdrostkantoren gere
gistreerd volgens Volksraadsbesluit van 1858 op 10s. bijdrage 
per jaar te stellen en alle andere plaatsen te taxeeren van 
£1 1 Os. tot £3, en dat plaatsen toebehoorende aan perso
n en buiten de Republiek woonachtig, getaxeerd zullen wor
den van £3 tot £6. 

" De V olksraad vereenigt zich met het eerste gedeelte 
van het rapport betreffende de eioendom,splao,tsen 1) toege
kend aan burgers volgens art. 195 der Grondwet en art. 
28 der Volksraadsbesluiten van 23 September 1858, en art. 
75 der Volksraadsbesluiten van 22 September 1859, welke 
wet alleen op burgers toegepast kan worden die op 22 Sept. 
1859 in deze Republiek woonachtig waren. Verder wordt be
sloten aan ZHEd. den Staatspresident op te dragen om die drie 
wetten als kennisgeving in de Staatscourant te doen publicee
ren met order aan de burgers die volgens die wet regt hebben 
op een eigendomsplaats, dat zij hun naam aan den Land
drost van het distrikt opgeven en als zulks noodig geacht 
wordt moeten bewijzen, dat zij volgens die wet voor een 
eigendomsplaats geregtigd zijn, en dat zij dan dadelijk, de 
plaats die zij als eigendomsplaats begeeren moeten laten 
registreren; voor elk van die registraties zal vijf shillings 
betaald worden. 

"Indien iemand nog geen plaats heeft, die hij kan of 
wil laten, registreren, kan zoo iemand alleen zijn naam la
ten opteekenen. De Landdrosten zullen daarvan een boek 
opmaken en daarvan duplicaat bij den Registrateur van 
Acten inzenden. 

Personen die niet " Alle personen die niet binnen twaalf maanden van af 
meer geregtigd zijn die kennisgeving in de Staatscourant hun naam hebben 
tot een Eigendoms- 11 d' t"d · d t t' d plaats. opgegeven, zu en na 1en IJ n1et meer aar oe gereg 1g 

ZlJn. 
"En alle plaatsen dewelke niet in het district waarin 

die gelegen zij n als bovengemeld, reeds geregistreerd zijn of 

1) In verband hiermede zie V.R.B. 2 Junij 1869, art. 145, en V.R.B. 
5 Junij 1876, arts. 105 en 107 a, betreffende belasting op gedeelte van 
eigendomsplaa tsen. 
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worden, zullen zonder onderscheid als leeningsplaatsen aan
gemerkt worden." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 27 NOVEMBER 1868. 

ART. 319. "Aan de orde de recommandatie tot verhoo-
ging der belasting o:r. plaatsen; . .. . 

De Raad, na nJpe overwegmg de onmogehJkheid van Bepaling omtrent 
eene taxatie inziende en de daaruit spruitende kosten voor Leeningsplaatsen. 
het Gouvernement, komt overeen om zonder onderscheid 
iedere leeningsplaats te belasten met £1 10s. per jaar." 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 27 NOVEMBER 1868. 

ART. 320. "Aan de orde de verhooging der belasting Bepaling omtrent 
op erven (10 shillings) 2)." Door de meerderheid goed- belasting op erven. 

gekeurd. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 27 NOVEMBER 1868. 

ART. 321. "Aan de orde de verhooging der belasting Persoonlijke of 
op personen (10 shillings) 3)." Door de meerderheid aan- hoofdbelasting. 
genomen. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 27 NOVEMBER 1868. 

ART. 323. Aan de orde de verhooging op Heerenregten. Heerenregt bepaald 
"Door meerderheid van stemmen is besloten het Heeren- op 3 percent. 
regt te bepalen op 3 percent." 4) 

1) Zie art. 194 der Grondwet. In verband hiermede zie V.R.B. 2 
Jun.ij 1869, art. 145, en V.R.B. 5 Junij 1876, art. 105, betreffende be
lastmg op gedeelte van Leeningsplaatsen; zie ook V.R.B. 16 November 
~874, vervangen door V.R.B. 6 Junij 1876, art. 118; en 30 Oetober, art. 1110, 

etreftende Spoorwegbelasting op Leeningsplaatsen. 
2) Vera~dering van art. 199 der Grondwet, en art. 33 der Algemeene 

~orps:.egulatien van 1858, ante bl. 89. In verband hiermede zie V.R.B. 
JumJ 1876, .art. 114, bepalende belasting voor geheele en halve geoccu

peerde e:ven m dorpen waar geene municipaliteiten zijn. 
I 3) Z1e art. 197 der Grondwet, en V.R.B. 22 September 1859, art. 75; 
n verband hiermede zie V.R.B. 2 December 1871, art. 426, letter d, en 

art. 429,. en V.R.B. 26 Mei 1875, art. 147. 
M . 4) Zle art. 191 der Grondwet. In verband hiermede zie V.R.B. 24 

el 1869, art. 82; 8 November 1871, art. 304 en Wet No. 11, 1880, ver-
vangen door Wet No· 7, 1883. ' 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 27 NOVEMBER 1868. 

ART. 326. "Aan de orde de verhooging op vendureg
ten. \V ordt voorgesteld om dit te verhoogen tot op 2! 
percent op losgoed en 1 percent op vastgoed, 1) behalve 
de Weesboedels, welke volgens art. 192 der Grondwet zul
len behandeld worden. 

"Door meerderheid aangenomen." 

1869. 

PROOLAMATIE. 
Grenslijn der wijken IK, Marthinus Wessel Pretorius, Staatspresident der 
Maqua;si ?n Bloem- Zuid-Afrikaansche Republiek, proclameer bij deze, dat de 
~~!f.Q~;~~~t Pot- grenslijn van de wijk Maquassie, Veldkornetschap van Abel 

~ · Erasmus, district Potchefstroom, is bepaald en vastgesteld 
als volgt, volgens besluit van den Uitv. Raad van 16 Maart 
1869, nl.: 

"·Van af Kromvalley aan Vaalrivier met eene regte 
lijn tot aan Leeuwfontein, de plaats van Jan 
van Wijk; van daar tot aan de Zoutpan ge
naamd Schoonspruits-pan; van daar met eene 
regte lijn tot op den Zwarten Rand alwaar de 
west districtslijn van Potchefstroom aankomt; 
van daar met eene regte lijn tot aan de 'Wacht
een-beetje-boom,' Zuid-oost van 'Roode-Jantjes
fontein," van daar met eene regte lijn tot het 
boveneinde van Matjesspruit en met die spruit 
af tot aan V aalri vier.'' 

Verder, dat de grenslijn van de wijk "Bloemhof," in 
voren gezegd district mede volgens besluit van den Uitv. 
Raad van 16 Maart 1869, is bepaald en vastgesteld als 
volgt:- 2) 

"V an af Krom valley aan Vaalri vier met eene regte 
lijn tot aan Leeuwfontein, de plaats van Jan 
van Wijk; van daar tot aan de Zoutpan ge
naamd Schoonspruits-pan; van daar met eene 

1) Verandering van art. 192 der Grondwet. Zie ook Wet No. 17, 
1880, art. 5, vervangen door Wet No. 1, 1885, art. 8. 

2) Veranderd door oprigting der districten Bloemhof en Lichte~: 
burg. Zie Pro cl. 12 November 1869, 17 December 1869, 24 FebruarlJ 
1872, en 15 Junij 1883. 
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regte lijn tot ~p den Zwarten Rand alwaar de 
West districtslij n van Potchefstroom aankomt; 
van daar Zuidwaarts naar Mamusa; van daar 
met eene regte lijn naar de Zoutpan aan Vaal
rivier." 

Aldus gedaan ten Gouvernementskantore te Pretoria, 
op heden, den 16 Maart 1869. 

Bij order, 

M. Vf. PRETORIUS, 
Staa tspresiden t. 

J. W. SPRUIJT, 
Gouvernements Secretaris. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 2-i MEI 1869. 

ART. 82. "De Raad besluit ZHEd. den Staatspresident Uitleg van vroeger 
te antwoorden dat daar geene wet eene terugwerkende besluit omtrent 
kracht kan h~bben,' art. 323 van Raadsbesluit dd. 27 No- Heerenregt. 

vember 1868, de Heerenregten van 2 percent tot op 3 per-
cent 1) verhoogende, alleen van toepassing kan zijn op 
koopen na dien datum gesloten." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 28 MEI 1869. 

ART. 116. "De Raad besluit· memorialisten betrekkelijk Goedkeuring en wij
de Proclamatie dato 13 November 1866 2) omtrent de ziging van Procla-
b h k d d d ' d matie van 1869 omosc wer ers, te antwoor en, at e bepaal e wet van trent Houtbosschen. 
kracht zal blijven, en wijzigt art. 1 dat een ieder inwoner 
het regt zal hebben met eene permissie van den Landdrost 
of Veldcornet, voor zijn gebruik hout vrij of zonder be-
lasting te kappen, en dat elk eigenaar van eene plaats Houtbosschen niet 
waar houtbosschen op zijn die niet voor het Gouverne- door Gouvernement 

t "t h d ·· ·' d d · b uitgehouden behoo-men Ul ge ou en ZIJn, n1et on er eze wet 18 egrepen, ren aan eigenaar. 
maar het eigendom van den eigenaar is. 3) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 1 JUNIJ 1869. 

ART. 136. "De Raad de onderscheidene memories ge- Veldcornetten kun
hoord hebbende, over de Vrederegters af te scha:ffen of te nen Vrederegter zijn 

1
2

)) Z~e V.R.B. 8 November 1871, art. 304, en Wet No. 7, 1883. art. 1. 
Zte ante bl. 297. 

3) Zie Wet No. 8, 1870 en No. 15, 1880. 
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doen opdragen aan de Veldcornetten, zoo besluit de Raad 
dat het ambt van Vrederegter ook aan de Veldcornetten 1) 
kan opgedragen worden, daar het noodzakelijk is dat er 
Vrederegters moeten bestaan. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 2 JUNIJ 1869. 

Herroeping van ART. 144. '' Aan de orde art. 5 van het Rapport, lui
vroegere bepaling dende: De Commissie beschouwt dat art. 257 van Volks
v~~ ve~oeg~~~s:e~ raadsbesluiten 2) niet wet geworden is, zijnde slechts eene 
w rn. an · recommandatie van de Geldelijke Commissie geweest, doch 

acht het noodig dat de Volksraacl. hierover zonder verzuim 
bepalingen maakt. 

Vergoeding 10s. per "De Raad neemt art. 5 van het Commissie Rapport 
dag. aan en besluit dat de fungeerende Landdrosten bij afwezig

heid van den Landdrost 1 Os. per dag zullen toegekend wor
d en, alleen wanneer hij van Gouvernementswege opgeroepen 
wordt." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 2 JUNIJ 1869. 

ART. 145. "Aan de orde art. 6 van het Commissie-
Rapport, luidende :-

Bepaling omtrent "In antwoord op punt 4 van den brief van den Audi
belastin~ opgedeelte teur van 15 Mei, beschouwt de Commissie dat de belasting 
van plaatsen. bij de Begrooting geheven op eene plaats ( onaangezien hoe 

groot dezel ve ge1nspecteerd is) niet kan toegepast worden 
op elk gedeelte daarvan afzonderlijk, maar wel naar even
redigheid moet worden verdeeld en betaald." 3) 

Bij acclamatie aangenomen. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 4 JUNIJ 1869. 

Postambtenaren ook ART. 1.51. " .. .. .. Aangaande de borgacten der ambte
onder borgen. naren heeft Z.H.Ed. de Staatspresident inlichting gegeven 

voldoende voor den Raad, toch wenscht de Raad ook de 
ambtenaren vertrouwt met het Postwezen onder borgen te 
zien en draagt zulks aan ZHEd. op." 4) 

1) Zie Veldcornet Instructien Wet No. 2, 1885, art. 35. 
2) Zie V.R.B. 12 Feb. 1868, art. 257, ante bl. 007. 
3) Zie V.R.B.B. 24 Mei 1875, art. 118, 5 Junij 1876, art. 105 en 6 Junij 

1876, art. 107 a, 
4) Zie . Postwet Junij 1869, en Augustus 1873, art. 12 en 38, ook 

Wet No. 7, 1885. 
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 5 JUNIJ 1869. 

ART. 154. "Aan de orde het Commissie-Rapport in 
verband met art. 135 dezer besluiten, dato 1 Junij 1869, 
en daarvan het eerste punt, luidende :-

" dat de Grondbrieven en vorm, zooals thans, worden Wijziging der grond
uitgegeven voor Leeninqsplaat.~en, door haar niet anders b:ieven voor lee-

d .. · · d d h t d .-r ht t mngsplaatsen. kunnen wor en gewiJZig , an om e woor erJpac e 
veranderen in eigendom, het woord vergunning in het woord 
afstand, alsmede het woord geschonken te veranderen in 
afgestaan. 

"Door meerderheid wordt het eerste punt van het 
rapport aangenomen." 1) . . 

155. "Aan de orde het 2e punt van het CommiSSie- Wijziging dergrond
rapport, luidende :-Is de commissie van gevoelen dat de brieven voor eigen-

• TJI' d z t .. . d ll domsplaatsen. Grondbneven voor .Jlj~gen omsp aa sen geWIJzig zu en wor-
den volgens den hierbijgaanden vorm: 

VORM DER GRONDBRIEVEN V AN EIGENDOMSPLAATSEN. 

Door Zijn HoogEdel den Staatspresident van de Zuid Vorm van grond
Afrikaansche Republiek in Zuid Afrika, in naam brieven. 
en ten behoeve van het Gouvernement van den 
gemelden Staat. 

Wordt mits dezen in vollen en vrijen eigendom afge-
staan aan , ............................................................. . 
zekere plaats of stuk land genaamd ............................ .. 
gelegen in het district van ........................................ .. 
Veldcornetsc~al? van .................................................. . 
groot naar gissing ..................................................... . 
V oorts bepaald en grenzende zooals in het geannexeerde 
Copy-rapport van Inspectie, gedateerd den .................... . 
en onderteekend door ............................................... . 
en bijgevoegde schets zal blijken ................................ . 

Dit eigendom wordt afgestaan op voorwaarden dat alle 
we~en over dit land, op wettig gezag gemaakt, vrij en on
gehmderd zullen blijven; dat dit eigendom onderworpen 
z~l zijn aan eene uitspanning voor reizigers, door den 
mgenaar te worden aangewezen; dat het gezegde eigendom 
verder onderworpen zal zijn aan zoodanige bepalingen, als vol
gens .de G::ondwet van dezen Staat daarop zijn vastgesteld; 
en emdehJk, dat de eigenaar zal gehouden zijn aan eene 
onverhoogbare betaling van eene jaarlijksche bijdrage van 
de so m van 10 shillings. 

Gegeven onder mijne haud en het publieke zegel van 
de Zuid Afrikaansche Republiek te ............................ .. 

1) Zie ante, bl. 270. 
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op den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dag van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in het 
jaar onzes Heeren een duizend achthonderd ................. . 

Staatspresident van de Z. A. Republiek. 

Geregistreerd ten kantore van den Registrateur van 
Act en te Pretoria, op den .. . .. .. .. .. .. .. dag van .............. . 
achtienhonderd .................... . 

Registrateur van Acten. 

"De Raad besluit het 2e punt van het Commissie-
rapport goed te keuren." 

Oude grondbrieven 156. "Aan de orde het se puut van het Commissie
en transport:n kun- rapport, luidende :-En recommandeert de Commissie aan 
nen eteug~lnd wnioerudwene den Volksraad te besluiten: dat alle reeds uitgereikte Grond-
omg r 1 

• • d k' d b" d bneven en transporten, esver 1ezen e, naar IJ gaan e vorm 

Dorpsgronden 
kunnen verpach t 
word en. 

kunnen veranderd worden tegen eene betaling van ........... . 
"De Raad besluit het Se punt van het Commissie

rapport goed te keuren, met bijvoeging achter de woorden 
'eene betaling van' de woorden '10 shillings.'" 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 10 JUNIJ 1869. 

ART. 195. "De Raad besluit aan memorialisten te ant
woorden dat het onmogelijk is om dorpsgronden volgens 
art. 140 2) van Raadsbesluit September 1868 te verkoopen, 
maar draagt aan ZHEd. den Staatspresident en den Uitvoe
renden Raad op om de zaak te onderzoeken, en als nuttig 
bevonden een stuk grond aan memorialist te verpachten 
voor den tijd van 99 jaren, onder eene grondrente welke 
jaarlijks moet betaald worden, onder voorwaarde dat een 
behoorlijke molen daar gebouwd moet worden.'' 

VOLKSRAADSBESLUIT, 11 JUNIJ 1869. 

Uitleg van art. 88 ART. 199. "De Raad besluit aan het verzoek, om art. 88 
der Grondwet. van de Grondwet S) te veranderen, niet te kunnen voldoen, 

1) In verband met het uitreiken van grondbrieven, zie Wet No. 6, 
1870, vervangen door Wet No. 4, 1883. 

2) Zie V.B.R. 13 October 1868, art. 140, ante bl. 309. Zie ook V.R.B. 
23 October 1866, ante bl. 269. 

3) Ante bl. 46 en aanteekening 6 aldaar. 
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daar art. 88 den Gouvernementssecretaris niet belet ambts
brieven gedurende de afwezigheid van den Staatspresident 
te beantwoorden. ,, 

VOLKSRAADSBESLUIT, 14 JUNIJ 1869. 

ART. 211. "De Raad besluit aan het verzoek van me- V~;goeding yan ver-

ld d d J · t t } bhJf- en re1skosten 
morl'alisten te vo oen oor aan · e unes oe e cennen J 1 d ' . aan ury e en. 
10s. per dag voor verblijfkosten, benevens re1skosten volgens 
tarief. 1) 

INSTRUCTIE VOOR DEN AUDITEUR GENERAAL DER 
ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK, 

ZooalB gewijzigd en goedgekeurd door den Hoog-Ed. Acht
baren Volksraad, d.d. 16 Junij 1869, art. 226. 

ART. 1. De Auditeur Generaal zal zijn kantoor houden Auditeurskantoor 
op de Zetelplaats der Republiek. op de zetelplaats. 

2. De Thesaurier Generaal, de Landdrosten der dif- Hoofdambtenaren 
ferente districten en andere ambtenaren belast met gelde- belast met geldelijke 

l "k d · · t t' 11 · d t k lk 1 administratie moe-lJ e a m1ms ra 1e, zu en In e eers e wee van e e vo -ten elke maand 
gende maand hunne rekeningen aangaande de inkomsten staten inzenden. 
en uitgaven van de vorige maand aan den Auditeur Gene-
raal inzenden in zoodanige vormeu als van tijd tot tijd 
door den Staatspresident den Auditeur zullen worden voor-
geschreven. 2) 

3. De Auditeur Generaal zal naauwkeurig toezien, dat Geene uitgaven dan 
geene uitgaven worden gemaakt die niet bij de Begrooting dJe bij de Begroo-

.. t t f · d d S · d · l tmg bepaald. ZlJn oeges aan, o n1et oor en ~ taatspres1 ent spee1aa 
zijn goedgekeurd. 3) 

4. De Auditeur zal voorzien worden van copijen van Oopyen Hm Gouver
alle contracten door het Gouvernement met partijen a.an- nements contra.cten 

l t d aan Auditeur te 
gega~n, zooa i pos contracten, ten ers voor het maken van worden gezonden. 
pubheke werken, enz., enz. 4) 

5. Alle bij de Begrooting bepaalde uitga ven en door Alle goedgekeurde 
den Staatspresident goedgekeurde rekeningen zullen door r~keningen door Au-
den A d't G 1 d ' d · d1teur aangenomen . . u 1 eur eneraa wor en aangenomen, alsme e uit-
betalmgen gedaan op contracten door den Staatspresident of 
Uitvoerendon Raad goedgekeurd. 5) 

. 1) Verandering van art. 162 der Grondwet, ante bl. 59 en aa.nteeke
mng 4 aldnar. 

2) Z~e Generale Instructie, 27 J anuarij 1882, art. 26, letter i. 
3) Z1e V.R.B. 13 JuniJ' 1870 art 176 en GPnerale Instructie 1882, 

art. 3. ' · ' ' 
4) Z~e Generale Instructie, 1882, art. 26, lettLrs t en u. 
5) Z1e Generale Instructie, 1882, arts. 27, 32, 34. 
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Ambtenaren moeten 6. Alle ambtenaren belast met geldelijke administratie 
orders van Auditeur zullen de orders van den Auditeur-Generaal stipt gehoor-
gehoorzamen. zamen. 1) 
Bij w~~gering wor- 7. Indien eenig ambtenaar weigert aan de gegevene 
den. ZIJ aan Staats-instructien van den Auditeur te voldoen, zal de Auditeur 
president gerappor- d · b b"" d St t "d t teerd. zoo amg am tenaar 1J en aa spres1 en rapporteren, die 

dan naar bevinding van zaken met zoodanig ambtenaar zal 
kunnen handelen, zullende hun bij besluit van den Uitvoe
renden Raad van een tot drie maanden salaris kunnen 
worden onthouden, volgens Volksraadsbesluit April 1866, 
art. 675. 

Uitbetalingen op 8. Indien de Auditeur vindt uit de rekeningen, dat een 
eigen g 3zag terug- ambtenaar op eigen gezag uitbetalingen gedaan heeft, zal 
betaalbaar aan de 
landskas. hij zoodanig ambtenaar met het bedrag debiteren, en zal 

die ambtenaar zoodanig geld weder in de landskas moeten 
storten, tenzij hij van den Staatspresident speciale autori
satie voor zoodanige uitgave kan verkrijgen. 2) 

Gen. verslag elke zes 9. De Auditeur zal elke zes maanden een Generaal 
maanden in Staats- Veralag in de Staatscourant publiceren, aantoonende de In-
coura'nt te worden k t U"t lk d" t · t d d h"l gepubliceerd. oms en en 1 ga ven van e IS ne , on er e verse 1 -

lende hoofden van het afgeloopen kwartaal. 
Gen. staat van in- 10. De Auditeur zal eene maand voor de gewone jaar
komsten en uitgaven lijksche zitting van den Volksraad aan den Staatspresident 
van het afgeloopen u· d R d · 1 ' G 1 S jaar en begrooting en Itvoeren en aa In everen, een enera e taat van 
aan den Uitv. Raad inkomsten en uitgaven van het afgeloopen dienstjaar, zoo
in te inleveren. mede een staat van Begrooting voor het volgende dienst-

jaar, te zamen met eene memorie van toelichting bij elken 
staat. 3) 

Hoofdambtenaren 11. De Landdrosten der di:fferente districten en alle 
zullen ".taten van ambtenaren belast met geldelijke administratie zullen aan 
begrootmg 6 weken d" · ',' d voor Volkeraadszit- den Au 1teur-Generaal minstens zes weken voor e gewone 
ting inzenden. jaarlijksche zitting van den Volksraad eenen staat van Be-

grooting van inkomsten en uitgaven inzenden voor het 
volgend dienstjaar voor hunne respectieve districten met 
eene memorie van toelichting. 4) 

Auditeur zal verge- · 12. De Auditeur-Generaal zal bij den staat van Be
lijkenden staat .over grooting ook een vergelijkenden staat van inkomsten en 
de afgeloopen Jaren · · d · d inzenden. Uitgaven Inzen en over de afgeloopene Jaren, aantoon;m e 

het af- of toenemen der inkomsten en uitgaven onder Ieder 
hoofd voor elk district. 

Ambtenaren moeten 13. Alle ambtenaren met geldelijke administratie be-
batig saldo alle last, zullen alle maanden hun batig saldo aan den Thesau-
maanden storten. 1 rier-Generaal storten, bij verzuim zal de Auditeur-Generaa 

zulks aan den Staatspresident rapporteren. 5) 

1) Zie Generale Instructie, 1882, art. 46. 
2) Zie Generale Instructie, 1882, arts. 29 en 37. 
3) Zie Generale Instructie, 1882, arts. 2 en 28. 
4) Zie Gen. Instr. 1882, art. 1. 
5) Zie Gen. Instr. 1882, art. 13. 
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14. De Landdrosten der differente districten zullen Landdrosten zullen 
h den ziJ'n biJ' het einde van elke 6 maanden aan den alle 6 maanden .staat 

ge OU • d. .. d d van achterstalhg~ 
Auditeur-Generaal een sta~t In .~e zen en, aanWIJZen e . e belastingen aan den 
betaalde en nog achterstalhge blJdragen of andere belastin- Auditeur inzenden. 
gen, 1) bij gebreke waarvan de Auditeur-Generaal den nala-
tigen ambtenaar zal rapporteren aan ZHEd. den Staatspre-
sident en zal alsdan behandeld worden volgens art. 7. De 
name~ der burgers die in gebreke blijven hunne bijdragen 
te betalen zullen van tijd tot tijd in de Strwtscourant war-
den gepubliceerd. 

15. Ieder ambtenaar belast met geldelijke administratie Ambtenaren moeten 
zal maandelijks met zijne maandstaten aan den Anditeur beeedigd afschrift 

.I: h 'ft .. K b k lk v. kassaboek maan-opzenden een waar atsc n van ZIJn assa oe en zu delijks aan Auditeur 
afschrift zal voor een V rederegter als correct moeten be- inzenden. 
eedigd worden. 2) 

16. Geen hoofdambtenaar zal geregtigd zijn salaris aan Geen ambtenaar ge
zichzelven uittebetalen voor en aleer zijn rekening door den reg•igd zich salaris 

uit te betalen. 
Auditeur zal zijn gecertificeerd als correct. 3) 

17. led er Landdrost zal maandelijks met zij ne reke- Lijst van uitgereikte 
ningen opzenden aan den Auditeur ter publikatie eene lijst licentien door Land-

. · h · d · d 1 d drosten op te zenden van hcent1en door em In e vonge maan ver een . 
18. De Registrateur van Acten zal maandolijks aan den Registrateur van 

Auditeur inzenden met zijne Staten een gespecificeerde staat Acten zal maande-
ld d h d h 'll d bt lijks gespecificeerde van ge en, oor em aan e verse 1 en e am enaren ge- staat van gelden in-

remitteerd, opdat de Auditeur zich kan verzekeren dat die zenden. 
gelden behoorlijk zijn verantwoord. 

19. Landdrosten zullen maandelijks met hunne statenLijstv.geinsp.plaat
aan den Auditeur inzenden een gespecificeerde lijst van sen door Landdros-

1 t · h · d' · · d ten in te zenden. p aa sen In unne respectieve IstriCten ge1nspecteer . 
20. Deze wet treedt in werking eene maand na publi- In werking treding 

catie in de Staatscourant. der wet. 

Gou vernemen tsk9ontoor, 
Pretoria, 31 Julij 1869. 

Op last, 

No. 62. 

M. W. PRETORIUS, 
Staatspresident. 

B. C. E. PROES, 
Gouv. Secretaris. 

GOUVERNEMENTS Kl£NNISGEVING. 

Regulaties voor de Schutmeesters in de Zuid Afrikaansche 
Republiek, voorgesteld dG>or den Uitvoerenden Raad, 
gewijzigd, en goedgekeurd door Volksraadbesluit, 18 
Junij 1869, art. 239. 4) 

ART. 1. De Landdrost van ieder district zal, op aan- Landdrost zal schut
zoek van de meerderheid der inwoners van eene wijk en ten oprigten en ten
--------------------------'_ ders uitschrijven. 

1) Zie Gen. Instr. 1882 art 21 
2) Zie Gen. Instr. 1882' art. 10' 
3) Z~e Gen, Instr. 1882; art: 26: letter g. 
4) ZlE~ Wet No. 2, 1882. 

21 
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na de goedkeuring van ZHEd. den Staatspresident ver
kregen te hebben, in de veldcornetschappen binnen zijn 
district zoovele schutten oprigten als hij oordeelt noodig te 
zijn; voor zoodanige schutten zal hij tenders uitschrijven 
zonder genoodzaakt te zij n de hoogste of laagste tender aa~ 
te nemen, en in geval geen der tenders door hem kan 

Pacht niet langer warden aangenomen, zal hij de schut bij publieke veiling 
dan een jaar. kunnen verpachten aan den hoogste bieder, en wel voor 

zoodanig een tijdvak als de Landdrost zal noodig en raad
zaam oordeelen, doch niet te bovengaande den tijd van een 
jaar. De ingezonden tenders moeten vergezeld zijn van 
eene opga ve van twee person en, welke bij aanneming van 
den tender zich gezamenlijk, en ieder hunner afzonderlijk, 

Borgen voor tenders verbinden als borgen voor de getrouwe nakoming van al 
vereischt. hetgeen vvaartoe de schutmeester volgens deze regulatie ver

pligt is, zullende het bedrag van den borgtogt door den 
Landdrost woraen bepaald. 

Pachtpenningen aan 2. De pachter van de schut zal de schutpenningen 
Landdrost betalen, moeten voldoen en betalen aan den Landdrost van zijn 
bij gebreke herpach- d' t · t · l"k d d L dd t b Id t .. ting voor ekening IS ne , In ge IJ e oor en an ros epaa e ermiJnen, 
van schut~eester. de schutmeester in gebreke blijvende de pachtpenningen op 

den vervaldag te voldoen, zal de Landdrost gemagtigd zijn 
de schut op nieuw te verpachten ten gevare en risico van 
den schutmeester. 

Pligten van schut- 3. Het zal de plicht van iederen schutmeester zijn in 
meester. de schut op te sluiten alle paarden, ezels, muilezels, hoorn

vee, schapen en bokken, welke door eenig eigenaar of huur
der of gebruiker van eenig vastgoed naar de schut zullen 
worden gebragt, hetzij op eigen naam of op naam van an
deren, en iedere schutmeester, die hetzij zelve of eenig per
soon daartoe door hem gemagtigd, die weigert zonder wettige 
redenen zoodanig vee in het schut op te nemen, zal onder-

Boete. hevig zijn aan eene boete van £5, en bovendien gehouden 
zij n aan den inzender te vergoeden of voldoen zoodanige 
schaden als zoodanige inzender zal bewijzen te hebben gele· 
den door zoodanig naar het schut gebragt vee. De schut
meester zal niet kunnen verpligt warden vee in het schut 

Pligten van inzender op te nemen, tenzij de inzender daarvan zoodanig vee doe 
van vee. vergezeld gaan van een behoorlijke bewijs vermeldende het 

getal en soort van het vee, den naam van den inzender, 
bedrag der toegebragte schade, indien schade is gedaan, 
alsmede van eene behoorlijke volmagt, ingeval de inzender 
het d0or hem naar het schut gezonden vee door een ander 
naar het schut brengen laat. 

Schutmeester zal 4. Het zal de pligt zijn van den schutmeester om aan 
kwitantie van ont~ ieder die vee naar het schut brengt af te geven eene be
vangst geven. hoorlijke quitantie van ontvangst van zoodanig vee, inhou-

dende het getal en de juiste omschrijving van het naar het 
schut gebragte vee. 

Bepaling van drijf- 5. De schutmeester zal gehouden zijn aan ieder die vee 
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naar het schut brengt te betalen 2 shillings per uur te voet, geld te worden be
als driJ'fgeld niet te bovengaande 5 uren, gerekend van waar taald door schut-
. ' . b . l d meester. het vee naar het schut IS ge ragt, en 1ngeva e afstand 
5 uren te bovengaat, zal zoodanig persoon voor elk uur 
boven de 5 genieten een shilling en zes pence per uur, toch 
·zal in de dorpen geen drijfgeld geeischt worden. 

6. De schutmeester zal geregtigd zijn voor ieder paard, Tarief van schut
muilezel, ezel, stuk hoornvee, met inbegrip van kalveren, gelden. 
te eischen drie pence per hoofd, doch zal het geheele bedrag 
·€en shilling en zes pence niet te boven mogen gaan, voor 
,schapen en bokken zes pence Sterling per twaalf of minder, 
doch zal ook dit bedrag een shilling en zes pence niet te 
boven gaan voor in- en opensluiten van het schut, en zulks 
boven en behalve het drijfgeld en alle andere onkosten. 

7. De schutmeester zal geregtigd zijn om ieder paard, Tariefvooroppassen 
muilezel of ezel, hoornvee, met inbegrip van kal veren, te van vee. 
belasten met drie pence daags voor oppassen en grazen, en 
voor schapen en bokken zes pence daags, per twaalf. 

8. De schutmeester zal geregtigd zijn alle paarden, Schutmeester niet 
muilezels, ezels, hoornvee, schapen, bokken, veulens, kal- verpligt vee af te 
veren enz. in het schut te houden tot. tijd en wijlen de ge~en zonder be-

k 11 .. b ld 11 d · d · h" k talmg. on os ten zu en ZlJ n eta a , zu en e n1eman , w1e lJ oo 
zijn moge, hem kunnen dwingen of gelasten geschut vee 
af te geven zonder betaling. 

9. De schutmeester zal verpligt en gehouden zijn be- Schutmeester zal 
hoorlijke kralen te houden, waarin het vee kan worden behoorlijke kralen 
·opgesloten, en verantwoordelijk zijn voor al het in het houden. 
~schut gebragt zijnde vee, van welken aard of natuur het 
ook zij n moge. 

10. De schutmeester zal gehouden zijn te dooden of te Bepalingen betref
doen dooden al zoodanig vee, hetwelk besmet zal zijn metfende vee basmet 
aanstekende ziekten, of hetzelve afgezonderd te houden; n;et aanstekende 

lk · kt d . d .. d h z1ekten. we e z1e en van zoo amgen aar moeten ZIJn, at et 
leven van ander in het schut geplaatst vee in gevaar zoude 
brengen, onder uitdrukkelijke voorwaarden echter, dat hij 
~oodanig vee niet zal mogen dooden of doen dooden dan 
In tegeuwoordigheid van den Veldcornet van zijne wijk, en 
nadat zoodanig Veldcornet zich zal hebben overtuigd van 
~~t gevaarlijke der ziekte, zullende de schutmeester behoor-
hjke aanteekening moeten houden van zoodanig door hem 
gedood of omgebragt vee. 
. 11. De schutmeester zal gehouden en verpligt zijn, om Schutmeester zal 
1I_l.geval hem eenig in het schut gebragt vee mogt bekend k.ennis geven aan 
ZlJn, daarvan onrniddelijk kennis te geven aan den eigenaar mgenaar van vee~ 
van zoodanig vee. 
b 12 ... De schutmeester zal gehouden en verpligt zijn een Schu~:neester zal be-

ehoorllJk schutboek te houden inhoudende den datum hoorhJk boek hou-
wanneer vee · h t h t l .. ' b b h . . . den van inkomend het In. e se u za ZlJn ge ragt, esc riJVIng van en uitgaand vee. 
m v~e, t~n emde personen, vee vermist hebbende, in de 

ogehJ khe1d te stellen zoodanig vermist vee te erkennen, 
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de naam, voornaam, en woonplaats van den persoon, die 
hetzelve uit het schut lost, den datum wanneer het vee 
gelost is, de onkosten waarmede ieder stuk vee belast is, 
den datum van verkoop, en de opbrengst daarvan. 

Copy schutboek aan 13. De schutmeester zal gehouden en verpligt zijn iedere 
J::~nddrost maa.nde- maand eene getrouwe copy van zijn schutboek te overhan-
hJks overhand1gen. d' d L dd t .. d' t · t . Igen aan en an ros van ZIJ n Is ne . 
Schutmeester ver- 14. De schutmeester zal gehouden en verpligt zijn al 
pligt vee te adver- het in het schut gebragte vee, na tien dagen in het schut 
teeren voorverkoop. t .. t b h l"k t d t · h t · bl d e ZIJn gewees , e oor IJ e a ver eren In e meuws a 

van zijn district, en ingeval er in zijn district geen nieuws
blad mogt zijn, alsdan in de Gouvernements Oourant, met 
opga ve eener j uiste bepaling en beschrij ving van het vee, 
en bekendmaking dat zoodanig vee, indien niet eerder ge
lost, pu bliek zal verkocht worden op eene schutverkooping, 
te worden gehouden zes weken na den datum van zooda
nige advertentie. 

Verkoopingen door 15. Alle verkoopingen als vermeld in art. 14 zullen 
schutmeesters te worden gehouden voor het schutkraal de schutmeester zal 
houden behoeft ' d 
geen udentie. ageren als vendu-afslager, zonder dat daarvoor oor hem 

eene licentie belweft te worden uitgenomen, noch procenten 
der kooppenningen aan het Gou vernement zullen worden 
betaald. 

Uren van verkoo- 16. Alle schutverkoopingen moeten gehouden worden 
ping. tusschen tien ure des voormiddags en drie ure des namid

dags. 
Verkoopingen voor 17. Alle schutverkoopingen moeten gehouden worden 
contant geld. voor kontant geld; de opbrengst van zoodanige verkooping, 

na aftrek der onkosten, zal worden genoten door den schutmees
ter, behoudens de verpligting tot teruggave bepaald in art. 18. 

Eigenaren geregtigd 18. Alle eigenaars van vee zullen geregtigd zijn na 
verkooppenningen verkoop van zoodanig vee de netto balans van de verkoop-
terug te vorderen · d l' .. d · 
binnen 6 maanden. penmngen terug te vor eren doch zullen verp Igt ZIJn ~1-

delijke en behoorlijke bewijzen te leveren, dat zoodan:g 
verkocht vee zijn eigendom was, onder verpligtir:g, dm 
terugvordering te doen binnen zes maanden na den dag der 
verkooping, voor de getrouwe terugbetaling waarvan de 
schutmeester gehouden zal zijn bij aanvaarding zijner be
trekking behoorlijke borgtogt te stellen. 

B.oete voor person en 19. Eenig persoon of personen, die vee op weg zij nde naar 
die vee op weg.naar het schut hetzij met geweld of anderzins verhinderen naar 
het schut verhm- h h ' ' h t 
deren. et se ut gebragt te worden, of dezelve op weg naar e 

schut van dengene daarmede belast afnemen, zullen onder
hevig zijn aan eene boete niet te bovengaande vijf ponden 
sterling. 

G.een sch~devergoe- 20. Eenig vee naar het schut gebragt wordende, sch~de 
ddintg ?Pt eigehn?odm fhebbende gedaan of veroorzaakt, zal ieder persoon geregt1gd 

a me om em o .. d . h d h d h in ..ommuurd is. ZIJn zoo anige se a e em aangedaan op het oor em .. 
het schut gebragte vee te verhalen, onder voorwaarde hiJ 
bij het overhandigen van zoodanig vee aan den Schut-
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meester overhandigd eene opgave der schade, behoorlijk Taxatie der schade 
.gewaardeerd door den Veldcornet, of twee onpartijdige ge- en door wien. 
tuigen, of door den Gouver?ements s~hatter uit zijn district, 
zullende de schutmeester In zoodanig geval zorg moeten 
draO'en de schade door den eigenaar van zoodanig vee aan 
he~ worde betaald, voor en aleer hij hetzel ve aan den 
eigenaar afgeeft, bij gebreke waarvan de schutmeester per-
soonlijk verantwoordelijk zal blijven voor zoodanige schade, 
en ingeval de eigenaar niet opdaagt, zal zulks door den 
schutmeester van de overige verkooppenningen na aftrek 
zijner kosten, uitbetaald warden, voor zooverre de verkoop-
penningen zulks toelaten. 

21. Niemand zal geregtigd zijn tot schadevergoeding, tenzij Bepalingen omtrent 
zijn eigendom, waarop de schade is gedaan, behoorlijk zal betaling van schade 
.. h · d f d f · 1 t d b l' · veroorzaakt door 

ZlJll om em o ommuur o Inges o en; eze epa Ing IS geschut vee 
:alleen van toepassing op dorps erven, of gedeelten van · 
uitgegeven dorpsgronden. 

22. De Veldcornet en taxateurs zullen geregtigd zijn Tarief v. taxateurs. 
voor taxeren van schade eene som van vijf shilling, buiten 
reiskosten, volgens tarief, doch in de dorpen slechts tot 
2s. 6d. 

23. Ingeval een paardenhengst of ezelhengst den ouder- Bepaling omtrent 
dom van twee jaren bereikt hebbende, zal gevonden wor- paarden- of .ezel
-den zonder opzigt rond te loopen en hinderlijk is, zal de hengsten, stieren of 

· d rammen. 
mgenaar er plaats waar zoodanige hengst rond loopt, daar-
van aan den eigenaar, indien hij bekend is, kennis geven, 
en na drie dagen kennisgeving geregtigd zij n zulke hengst 
te snijden. Hetzelfde zal van toepassing zijn op stieren of 
ram men den ouderdom van twaalf maanclen bereikt hebbende. 

24. Het vee zal een uur na zonopgang uit het schut Schuturen. 
:vorden gelaten en een halfuur voor zonondergang worden 
mgesloten. 

Deze wet zal van kracht zijn onmiddelijk na pablicatie In werking treding. 
wolgens art. 12 der Grondwet. der wet. 

M. W. PRETORIUS, 
Staatspresident. 

Op last, 

B. C. E. PROES, 

Gou vernemen tskan to or 
Pretoria, 23 Julij '1869. 

Gou vts. Secretaris. 
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WET N°. 3, 1869. 

Instructie voor de Inspecteurs van plaatsen, na dewelken 
zij gehouden zullen zijn zich te regelen bij het inspec
teren der plaatsen in de Z. A. Republiek, als herzien 
door den Uitv. Raad en goedgekeurd bij Volksraads
besluit, dato 16 Maart 1868, artt. 453 en 454, en Volks
raadsbesluit, dato 18 Junij 1869, art. 240. 

Grootte van een ART. 1. Elke plaats zal groot zijn een uur gaans over 
plaats. kruis, doch indien eenige plaats niet vierkant zal zijn, dan 

zal aan twee of drie kanten zooveel grond worden bijge
nomen, tot dat dezelve over kruis gerekend een uur gaans
uitmaakt. 1) 

Beperking van lang- 2. De plaatsen zullen niet langwerpiger gemaakt wor-
werpigheid. den dan drie-kwart uren gaans in de grootste lengte. 
Grond kan verdeeld 3. Een plaats aan drie kanten zijn volle veld hebbende, 
worden. zoodanig veld omtrent in het vierkant verkrijgbaar en van 

buitenom van water voorzien zijnde, zoo kunnen, indien 
daarin twee fonteinen een half uur van elkander gelegen 
zijn, den grond tusschen beide verdeeld worden. Is het 

Oudste request oudste request dat Vl:i.n de naastliggende plaats, zoo zal die 
voorkeur. plaats zijn grond, als boven vermeld, het eerst moeten ver

krijgen, de verzoeker zulks begeerende; de andere plaats of 
plaatsen zullen, desverkiezende, de andere uitvallende 
gronden kunnen verkrijgen, doch indien klagten voorvallen, 
zullen dezelve dan dadelijk verkrijgbaar moeten gesteld 
worden. 

Oudste verzoeker 4. Alle plaatsen door goede buitenwaters voorzien en 
heeft reg~. op aanlig- aan een ri vier gelegen zij nde, zullen aan beide kanten van 
gende vnJe grond. d · l t · d' d .. d · d 1 zoo amge p aa sen, m 1en aar vnJe gron 1s, eze ve voor 

den oudsten verzoeker, indien zulks begeerende, verkrijg
baar zijn. 

Bepalingen omtrent 5. Wanneer na een of twee kanten van eene plaats 
open grond. open grond ligt, zoo zal er moeten gezegd worden, hoeveel 

grond aan den ei~enaar van zoodanige kant toekomt, an
derzins zullen de vier hoekbakens moeten aangewezen worden. 

Onder omstandig- 6. Wanneer het wegens boschachtigheid, ongelijkheid 
heden kunn:n. ba- of andere moeijelijkheden het onmogelijk mogen bevonden 
kens naar g1ssmg . d d ~ t d d f d d ren aangewezen worden. wor eu, en a1s an naar en een o naar en an e 

kant af te gaan, zoo zullen de bakens naar gissing kunnen 
aangewezen worden. 2) ..... ''"" · · · 

Niet altijd noodig 7. Het zal niet altijd noodig wezen het kenmerk in 
h~t kenmerk als het het uittreksel voor eene plaats opgegeven het miCtdelpunt. 
m1ddenpunt aan te d · ' k k 
nemen. te oen u1tmaken; tot zes honderd treden kan het enmer 

1) In verband hiermede zie V.R.B. 8 Julij 1882, art. 755. 
2) Zie bijvoegsel door V.R.B. 11 Julij 1872, art. 80./ ~ t 

0 tr 
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gehee1 of gedee1telijk opgegeven na goedkeuring der inspec
teuren, verzet worden, zu1ks za1 echter in den grond der 
plaats moeten vallen.. . . . 

8. Ofschoon de d1stantien tusschen elke plaats h1er1n In~eval van verschil 
te voren niet bepaa1d is zoo kunnen nogtans de p1aatsen behoudt oudste ver-

.. ' d ' zoeker het regt om mits de partiJ en overeenkomen, opgemeten wor en, met ver- plaats te doen op-
stande echter, dat de oudste verzoeker altijd het regt be meten. 
houdt om op de p1aats a1s te voren bepaa1d te doen kunnen 
opmeten, zoo er geen verdrag bestaat. 

9. Het za1 aan een ieder vrij staan, wanneer hem zij ne Vervallen plaatsen 

Plaats niet geva1t, dadelijk te kunnen la ten vervallen, in voort he~. Gouvternde
. h G 1 men gemspec eer . welk geva1 zoodamge plaats voor et ou vernement za 

ge1nspecteerd worden. 
10. De inspecteurs zullen wel moeten toezien, zooveel Inspecteuren gelijke 

als mogelijk is, aan de partijen gelijke regten te geven. regten te geven. 
11. W anneer er tusschen p1aatsen eenige grond moge Uitvalgrond voor 

uitvallen, za1 die grond voor het Gouvernement worden he.~ Gouvernement 
.. t d gemspecteerd. gemspec eer . 

12. De inspecteurs zullen langs de publieke wegen op Inspecteurs zullen 
de geschikte plaatsen uitspanningen bepa1en tot de grootte uitspanningen op 

. ' ' . geschikte plaatsen van een dmzend morgen, en wanneer er aan zoodamge bepalen. 
plaats open grond mag liggen, kan dezelve weder aan den 
anderen kant voor den eigenaar aangemeten worden, tot de 
grootte van een duizend morgen. 1) 

13. Alle openliggende gronden waarvoor geene uittrek- Openliggende gron
sels uitgenomen zijn zullen voor het Gouvernement wor- den voor het Gou-
d .. t d 2)' 11 d · t d' 1. vernement te wor-en gemspec eer , zu en e 1nspec eurs voor 1e open 1g- den ge!nspecteerd. 
gende gronden geene uittreksels aan private personen mo-
gen uitgeven, indien het uittreksel van zoodanig persoon uit-
g~.vallen is, zal hij voor die openliggende grand geregtigd 
z~Jn. 3) 

14. !J~ r~:r.ktJ. van de commissien zullen inhou- I?houd van inspec
den de JUiste namen van de bezitters of verzoekers, de tie-rapporten. 
naam der p1aats, de grond van aanspraak of bezitregt, eene 
naauwkeurige beschrijving van het land, zoowe1 behe1zende 
de ligging van hetze1ve, a1s de veronderstelde grootte en 
bekwaamheden, zoo aan wei- als bouwland, water enz., ook 
het bedrag der jaarlijksche recognitie aanbeve1en, en in ge-
vallen van disputen, ook een korte maar naauwkeurige 
opgaaf van z?odanige geschillen, alsmede de beslissing van 
de landcommissie en de gronden daarvan. 

15 ... Tot meerdere naauwkeurigheid in de beschrijvingen Schetskaarten door 
van gemspecteerde landerijen zal de commissie van e1ke de inspecteurs te 
plaats zoo juist a1s moge1ijk i~, eene schets maken, en aan worden gemaakt. 

1) Dit artikel is geroijeerd door V.R.B. 9 Sept. 1884, art. 431. Zie 
ook V.R:B. 13 Oct. 1884, art. 857. 

2) Z1e V.R.B. 21. November 1853, art. 124, ante bl. 28. 
3) De laatste dne- -r~gels, van af het woord "indien," geroijeerd door 

V.R.B. 8 Sept. 1884, art. 427. 
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het rapport annexeeren, aantoonende de differente lijnen 
fonteinen, of andere waterstroomen, bergen en andere ken~ 
bare mer ken, en aangrenzende plaatsen of Gou vernements 
gronden, de wegen en de ligging van de woonstede, voor 
het vervaardigen van iedere zulke schetskaart zal de ge-

Vergoeding voor zamenlijke commissie boven d~£1 3, )Os. Sterling in reke-
dezelve. kening kunnen brengen. .t.rlj ~/.~Ad~ c-lA<~ad 

~ t0U'Lijst van ge'inspec- 16. Na het inzenden van! zoodanige rapporteri, zal de~e. 
' '?.::'1':9eerde plaatsen ter commissie eene lij st formeeren van de namen der p~rsonent' 
' 7 -/f'publicatie te worden · d' d · · ·· t d t d b n. ingezonden. voo.r w1en 1e gron en ZIJn ge1nspec eer , me e ena-

mingen der landerijen en de wijk waarin die gelegen zijn, 
welke lijst in de Staatscourant zal worden geRubliceerd, 
met eene kennisgeving, dat, tenzij wettige rede:rftrr;_:ztmen 

Tijd wanneer grond- worden aangetoond, binnen den tij d van drie maanden, na 
brief zal uitgegeven datum van de eerste publicatie, de grondbrief of acte van 
worden. eigendomsregt, door den Staatspresident zal worden onder-

teekend, en bij de Landdrost verkrijgbaar zijn, tegen be
taling van de so m van een pond sterling. 1) 

Grondbrieven in du- 17. De g"':'ondbrieven zullen in duplicaat worden uit
plicaat uitgemaakt. gemaakt, en een daarvan ter registratie en bewaring in het 

Registratiekantoor worden gedeponeerd. 
Inspecteurs mogen 18. De Inspecteurs zullen niet geregtigd zijn bij hunne 
giene agenteu zijn. inspectien agentschappen waar te nemen voor het verkrijgen 

van plaatsen. 2) 

Eed der inspecteurs. 

EED DER INSPECTEURS: 

"Wij de ondergeteekenden, zweren onze betrekking 
van Inspecteurs met getrouwheid en opregtheid 
en naar ons beste vermogen te zullen uitoefenen, 
naar regt en geregtigheid te zullen handelen 
naar de voorschriften onzer Instructie, zonder 
aanziens des persoons, noch door omkooping, 
giften of gaven, noch door partijdigheid het ge
wigt van onze betrekking uit het oog te ver
liezen, doch volgens ons geweten, in regtvaar
digheid na onze Instructien te zullen handelen." 
Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig. 

In werking treding 19. Deze wet zal van kracht zijn onmiddelijk na publi-
der wet. catie, volgens art. 12 der Grondwet. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 24 Junij 1869. 

M. W. PRETORIUS, 
Staatspresident. 

C. B. E. PROES, 
Gou v. Secretaris. 

1) Zie Wet No. 2, 1871, en No. 4, 1883. 
2) Zie additioneele artikel gevoegd bij deze Instructie bij V.R.B. 8 

J ulij 1882, artt. 7 44 en 7 55. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1869] 329 

WET 
Regelende het Postwezen in de Zuid-Afrikaansche Republiek, 
goedgekeurd bij Volksraadsbelilluit van 18 Junij 1869, art. 242.1) 

ART. 1. Het Gouvernement van de Z. A. Republiek Gouvernement uit
belast zich uitsluitend alleen met het vervoer der posten, sluitend regt van 
en is zulks aan elk ander verboden. postvervoer. 

POSTMEESTER GENERAAL. 

2. Er bestaat een Postmeester Generaal, welke belast Pligten van Post
is met het algemeene toezigt over alle postkantoren binnen meester GeneraaL 
dezen Staat, met het uitschrijven van tenders en het con-
tracteren voor het vervoer der posten, met de correspon-
dentie, het afsluiten van contracten of overeenkomsten met 
de Postmeesters Generaal der naburige Staten, met het doen 
van voorstellen ter aanvulling of wijziging dezer Ordon-
nantie, wanneer hem door de ondervinding mogt blijken 
dat zulks noodig is, in kort, hij is belast met de regeling 
van alles wat tot het postwezen behoort. 

3. De Postmeester Generaal is verantwoo1delijk aan Postm. Gen. verant
ZHEd. den Staatspresident, en ontvangt zijne orders van woordelijk aan 
Zij 11 Hoog-Ed. Staatspresident. 

4. Verder zal hij verpligt zijn jaarlijks v66r den lsten Tijd van jaarlijksch 
April aan den Auditeur Generaal een verslag in te leveren verslag en begroo
omtrent den toestand van het postwezen gedurende het ting aan Auditeur. 

afgeloopen jaar. Ook zal hij verpligt zijn jaarlijks eene 
begrooting op te maken van uitgaven over het volgende 
jaar betrekkelijk het postwezen van den Staat, te zamen 
met zulke voorstellen van veranderingen of verbeteringen 
als hij zal wenschelijk vinden voor den HEd. Achtb. Volks-
raad te leggen. 

5. Hij heeft ten alien tijde toegang tot alle postkan- Toegang tot alle 
toren, en de post beam bten zullen verpligt zij n hunne boe- postkantoren. 
ken en andere documenten ter inzage voor te leggen of toe 
te zenden, indien zulks door den Postmeester Generaal 
zoude worden geeischt. 

6. Hij zal indien noodig de verschillende postkantoren Bezoekvanpostkan
des lands bezoeken, ten einde zich van het geregeld ver- toren. 
vo.er der posten en goede orde der postkantoren te over-
tmgen. 

. 1) <?ewijzigd door Uitv. Raad 18 Augustus 1873, en voorloopig 
m Werkmg gesteld als Wet No. 7, 1873. Navolgende Bijvoegingen zijn 
~;~a~t: V.R.B. 27 Mei 1875, art. 151, omtrent verzending van specie; 

f d.e1 ~875, art. 150, omtrent postgelden voor brieven binnen het dorp 
~ Istnct bestemd; G. K. 5 Junij 1879, belettende het gebruik van 
o;~gesneden zegels; Kennisgeving 22 Julij 1879, invoe:r:ing van post

; enblangs de "\\-egen, en Keunisgeving 24 Oct. 1885, Staatscourant 11 

b ove
1
m er 1885, omtrent invoering van Briejkaarten van af 1 Noyem

er 885. 
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Reis- en verblijf- 7. Hij zal gedurende zulke inspectie reizen reis- en 
kosten en salaris verbliJ'fkosten trekken en ziJ'n benoemde plaatsvervange van plaatsvervanger . . d r 

zal gedurende de afwez1ghe1d van en Po5tmeester Generaal 
een salaris van £5 per maand ontvangen. 

Beslissing in ge- 8. Hij beslist in verschillen, bestaande betrekkeliJ'k het 
schillen. postwezen binnen den Staat, tegen welke beslissing partijen 

bij Zijn HEd. den Staatspresident in beroep kunnen komen. 
Onderzoek bij ver- 9. Hij zal bij het vernemen dat aangeteekende brieven, 
lies van aangetee- of andere zaken, den post toevertrouwd, verloren ziJ'n gekende brieven of 
andere zaken. raakt, een streng onderzoek instellen, en bij ontdekking 

van kwade trouw, daarvan dadelijk berigt doen aan Zijn 
HEd. den Staatspresident. 

Bepalingen aan- 10. Hij zal de bij hem inkomende brieven, welke ge
ga~nde onafgehaaldedurende een en een half jaar op het postkantoor gelegen 
bneven. kebben en niet zijn afgehaald, terugzenden naar de kantoren 

van waar zij volgens poststem-:oel afgezonden zijn. De brie
ven welke geen stempels hebben, zoodat niet kan worden 
ontdekt van waar zij komen, zullen door hem worden ge
opend, in tegenwoordigheid van minstens twee getuigen, en 
geene waarde inhoudende, worden verbrand. 

Storting van gelden 11. Indien de postmeester een saldo ten faveure van 
aan Postm. Gen. het Gouvernement volgens hunne verslagen, te storten heb

ben, zullen zij zulke bedragen aan den Postmeester Generaal 
storten, die quitantie daarvoor zal verleenen en jaarlijks 
verslag daarover geven. 

Geen betaling door 12. Geene betalingen betrekkelijk het Postwezen zullen 
Thes. Ge~. zonder door den Thesaurier Generaal geschieden indien niet door 
goedkeurmg van . . . ' 
Postm. Generaal. den Postmeester Generaal of ZIJn wett1ge plaatsvervanger 

goedgekeurd. 
Borgtogt. 13. De Postmeester Generaal zal voor het aanvaarden 

der betrekking een borgtogt moeten stellen £1,000 niet te 
bovengaande. 

POSTKANTOREN. 

Oprigting van post- 14. Op de hoofdplaats van elk district, alsmede op 
kantoren en kan- zoodanige andere plaatsen als door den Postmeester Genetooruren. 

raal, met goedkeuring van ZHEd. den Staatspresident wor-
den bepaald, zal een postkantoor zijn, dat op elken dag, 
met uitzondering van Zon- en feestdagen, wanneer laatst
bedoelde niet op eenen postdag vallen, geopend zal zijn 
van des morgens 9 ure tot des namiddags ten 3 ure, voor 
de ontvangst of uitgave van brieven, couranten, pakket
ten, enz. 

Uitreiking na 8 uur 15. Wanneer een post van elders mogt inkomen des 
,s avonds. a vonds v66r 8 ure, zal het postkantoor voor de uitgifte 

een uur worden geopend, nadat brieven, couranren, enz., 
ter aflevering zullen gereed zijn. 

Sluiting na aan- 16. W anneer een post is aangekomen, zal het kantoor 
komst van posten en gesloten worden tot 5ortering der brieven, couranten, enz., 
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en geen vreemde persoon zal bjj zulke gelegenheid warden geen toegang van 
toegelaten, indien niet speciaal door den Postmeester daar- vreemde personen. 

toe geauthoriseerd. 
17. De uitreiking ten kantore geschiedt alleen aan den UitrAiking alleen 

persoon ten wiens naam het opschrift luidt, of aan iemand aan bestemde ~er-
die met eene behoorlijke volmagt van hem is voorzien. soon of gemagtigde. 

18. Bij onbekendheid van den persoon aan wien de Identiteit van per
brief gerigt is, kan de postmeester vorderen dat hij eerst soo.n aan wien brief 

.. d b d ld t · · gengt. bewiJ ze e e oe e persoon e ZIJ n. 
19. De personen die eenen door hen op den post be- Identiteit van af

zorgden brief voor de verzending terug vorderen, zijn ver- zender. 
pligt het bewij s te leveren dat de brief van hen afkomstig 
is. Dit bewijs kan bestaan in de overlegging van een vol-
ledig afschrift van het adres des briefs, door dezelfde hand 
geschreven, en vergezeld van een afdruk van het zegel 
waarmede, of van eene opgave omtrent de wijze waarop de 
brief gesloten is, ten einde het een tegen het ander te 
kunnen vergelijken. Indien na de vergelijking eenige on-
zekerheid overblijft, geschied de opening van den brief in 
hunne tegenwoordighetd om zich van de naamteekening 
van den schrijver te vergewissen. 

20. Geene brieven ter verzending opgegeven zullen op Geen vertooning of 
aanvrage aan eenig persoon vertoond of informatie daa;- informatie. omtrent 

t d d d 
geposte bneven. 

omtren oor en postmeester gegeven wor en. 
21. Op de dagen dat de posten warden afgezonden, Sluiting der posten 

zullen de postkantoren finaal warden gesloten van af het en kantoren. 
uur dat de brieven, couranten, enz. in de brievenbussen of 
ten kantore moeten bezorgd zijn, zoodat na dien tijd geen 
brieven, couranten, enz. hoegena.amd meer warden aange-
nomen of uitgegeven. 

22. Brieven waarvan aanteekening wordt verlangd, Aangetkd brieven 
moeten op postdagen een uur voor het sluiten der post ten een uurv66r sluiting 
postkantore bezorgd zijn. te worden gepost. 

POSTMEESTERS. 

23. De postmeesters staan onder de onmiddelijke be- Postmeesters onder 
velen van den Postmeester Generaal, dewelke zij stiptelijk bevelenvanhunchef 
zullen opvolgen. 

24. Geen postmeester zal zonder ad vies van den Post- Geen aanstelling en 
meest~; Generaal warden aangesteld, en geen postambtenaar o~tslag zonder ad
van ZIJn ambt warden ontslagen, zonder dat hij behoorlijk vies van chef. 

verslag aan den Postmeester Generaal gegeven heeft. 
d 25. De postmeesters zullen vergligt zij n alle drie maan- Bepalingen betref-

en hunne verslagen volgens gegeven model met alle daarbij fende kwartaalstaten 
behoorende b ·· t kk 1.. 'd der postmeesters. . ewiJ ss u en en post IJ sten aan en Postmcester 
Generaal In te zenden, en zullen zij aan de voet van zulke 
verslagen invullen de somma van '' Inkomsten" gedurende 
gedurende het quartaal bestaande uit ingenomen postaelden 
alsm d k d o ' e e oo e somma van "Uitgaven," be~;taande uit:-
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1. Salaris getrokken. 
2. Vervoer onkosten, zooals Ka.fferloon, pad- en ver-

blijf kosten, enz. 
3. Kantoor- en schr~jfbehoeften. 
4. Postgelden geremitteerd, en 
5. Buitengewone uitga.ven. 

Ook zullen zij moeten opgeven het getal van brieven, cou
ranten, pakketten, enz., door hen gedurende het kwartaal 
ontvangen en verzonden, en hoeverre de verschillende 
postcontractanten aan hunne verpligting hebben voldaan. 

Geen postmeester 26. Geen postmeester is geregtigd pakketten voor een 
geregtigd pakketten ander postkantoor bestemd, en door zijn kantoor pa.sserende 
van andere kantoren ·· h" d d p ' 
te openen. open te maken, tenziJ IJ oor en ostmeester Generaal 

daartoe geauthoriseerd is. 
Bepalingen betref- 27. Jaarlijks zal door hen eenen ja.arstaat moeten wor
fende jaarstaat en den ingezonden, in gelijken vorm, waarbij zal moeten wor
verslagan. den gevoegd een verslag betrekkelijk het postwezen voor 

zoover hun ka.ntoor betreft, met opgave van redenen waarom 
meerder of minder vervoer en opbrengst heeft plaats ge
vonden, en van hetgeen volgens hun oordeel in het post
wezen zoude kunnen worden verbeterd. 

Tijd van kwartaal- 28 De kwartaal-staten moeten worden ingezonden met 
staten. den eersten post, te beginnen met 1 April. 
Onafgehaalde brie-
VI#TI. 

29. De postmeesters zullen verpligt zijn op 1 Januarij, 
1 April, 1 Julij en 1 October van elk jaa.r den Postmeester 
Generaal in te zenden eene lijst van brieven, couranten, 
paketten, enz., met duidelijke omschrijving der adressen 
welke ter hunne kantore onafgeha.ald zijn, opda.t de lijst 
dadelijk na ontvangst in de Staatscourant of ander courant 
van den Staat zal worden geplaatst. 

Na achtien maanden 30. Alle brieven welke achttien maa.nden ten hunnen 
aan hoofdkantoor. kantore onafgehaald zijn blijven liggen, zullen zij naar den 

Postmeester Generaal opzenden, te zamen met het model of 
schedule aan hun gegeven. 

Gebruik van datum- 31. De postmeesters zullen elken brief en elk pakket, 
stempels. zoodra hun da.artoe de noodige stempels zijn geleverd, 

merken met den datum van ontvangst en verzeLding. Tot 
tijd en wijl zulke stempels kunnen worden voorzien, zullen 
de postmeesters de naam en datum van hunne kantoor op 
het adres van brieven en paketten doen opschrij ven. 

Bepalingen betref- 32. De postmeesters zullen verpligt zijn van alle brie
fende verzending der ven en couranten, enz., en elk pakket gesloten, eene post
posten. lijst volgens vastgesteld model, in triplo op te maken, 

daa.rvan twee exemplaren in het te verzenden pakket te 
doen, en het derde op hun ka.ntoor te houden. De post
pakketten moeten in sterk papier gesloten, rr:et band toe
gebonden, met lak verzegeld en met het adres van het 
kantoor, waar besternd, voorzien zijn. 

Bepalingen bij ont- 33. De· postmeesters zullen bij het openen der aan hun 
vangst der posten. kantoor geadresseerde paketten vergelijken of alles in het 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1869] 333 

pakket aanwezig is. wat op de bijgevoegde lijst staat ver
meld en dan met de eerstvolgende post den postmeester, 
door' wien het pakket is afgezonden, een der lijsten terug
zenden hetzij finaal gekwiteerd, of bij niet in order bevin
ding, ~et die aanmerkingen welke zij noodig mogten 
achten. 

34. In het geval dat op de postlijst een of meer aan· Stappen indien aa.n-
eteekende brieven staan vermeld, welke in het pakket niet gete~hnde brieven 

g · d " 1 h" b h 1 d ld' d gem1st worden. niet te vm en ZIJ n, za ~J, e a ve e verme mg aarvan 
op de postlijst, daarvan dadelijk berigt doen aan den Post-
meester Generaal, met bij voeging eener verklaring op den 
eed bij de aan vaarding zij n betrekking afgelegd. 

35. De postmeesters op de grenskantoren Potchefstroom Bepalingen betref
en M. W. Stroom, zullen op hunne lijsten melding maken fende grenskantoren. 
van het bedrag dan nog moet worden betaald wegens 
brieven, couranten, enz., afgezonden van kantoren buiten 
den Staat. Alle postmeesters zullen duidelijke omschrijving 
doen der afgezondene aangeteekende brieven, met het nom-
mer op het adres vermeld. 

36. De postmeesters zullen verpligt zij n een boek te Boekhouden van 
houden, dat met elken maand moet worden afgesloten, en kwartaalstaten. 
zoodanig ingerigt dat de in art. 25 bedoelde kwartaalstaten 
daaruit kunnen worden opgemaakt. 

37. Geen postmeester zal brieven, couranten, enz. ter Geene onbetaalde 
verzending aannemen tenzij het postgeld ter gelijker tijd brieven verzenden. 
wordt betaald. 

38. Zij zullen verpligt zijn de bestaande of nader vastBoetevoor pligtver
te stellen bepalingen op het postwezen stipt na te komen, zuim. 
en voor pligtverzuim worden gestraft met eene boete, £5 
niet te bovengaande, bij de eerste overtreding, en bij her-
baling dadelijk van hun ambt worden ontslagen. 

39. De postmeesters zullen voor het aanvaarden derBorgtogt. 
betrekkingen een borgtogt moeten stellen. £100 niet te 
bovengaande. 

VERTREK DER POSTEN. 

40. De posten zullen wekelijks of om de 14 dagen Tijd van postvertrek 
worden verzonden, ten tijde als door den Postmeester-Gene-
raal zal worden bepaald. Van elke wij ziging zal kennis-
geving plaats hebben in den Staatscourant of ander com·ant 
binnen dezen Staat gepubliceerd. 

41. Indien op het uur van verzending van eenen postvertraging van post 
bepaald, andere posten, verondersteld brieven te bevatten verzendi?~ onder 
no · t " k h f d ' omstand1gneden. !5 me ZIJn aange omen ee t e po~ttmeester de bevoegd-
heid. de verzending te vertragen, m its daardoor gee ne hin
derms aan het geregelde postvervoer op andere plaatsen 
veroorzaakt worde. In dien gevalle zal de postmeester van 
het kantoor waar de post na toe gaat van de reden van ver
andering in het vertrek der post, en het u ur van finaal vertrek. 
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42. De generale tijJtafel, vermeldende de uren van 
aankomst en vertrek der verschillende posten in dezen Staat 
door den Postmeester-Generaal te worden gepubliceerd zal 
buiten aan de deur van ieder postkantoor worden aangehecht. 

Postcontractanten 43. De postcontractanten belast met het vervoer van 
mogen geen brieven posten, of hunne postrijders of postdragers zullen geene 
aannemen. . 

bneven, couranten, pakketten, enz., mede rnogen nemen 
welke bun niet door den postrneester zijn overhandigd op 
eene boete van £1 voor elke overtreding. 

Vervoer van gevaar- 44. Zij zullen gelijk met de brieven, pakketten, enz., 
lijke voorwerpen geene voorwerpen vervoeren, waardoor brand kan ontstaan 
belet. of door breken van flesschen, of anderzins, schade kan wor~ 

Vervoer volgens 
contract. 

Tarief. 

den aangebragt. 
45. Zij zullen verpligt zijn de posten zoo te vervoeren 

als bij de tenders van den Postmeester-Generaal bepaald is, 
of als bij de wijziging der tenders in hunne contracten zal 
zijn overeengekomen. 

TARIEF VOOR POSTGELDEN. 1) 

46. Het port voor brieven en pakketten is verschul
digd naarmate van het gewigt, onverschillig waarnaar zij 
in den Staat zijn geadresseerd :-

V oor iederen brief van niet meer dan een half 
once Engelsch gewigt of minder ... 

Boven half once en niet meer dan een once 
V oor iedere half once of minder gedeelte van 

een half once, sixpence meer. 
Voor registratie van eenen brief, wordt boven 

het port nog betaald 
4 7. Het port van een courant of nieuwspapier 

bedraagt 
onverschillig hoe groot die oppervlakte zij. 

Het port der bijvoegsels, rnits verzonden tege
lijk met het blad, waarbij z~j behooren, 
is onder het port van dat blad begrepen. 

Bij afzonderlijke verzending wordt het port 
voor ieder bijvoegsel als voor een blad 
begrepen. 

48. Het port van pakketten inhoudende boeken, 
lairen, enz., bedraagt als volgt :-

Voor een pakket van niei meer dan vier on
cen Engelsch gewigt 

Boven vier oncen, maar niet meer dan acht 
oncen Engelsch gewigt 

B. d. 

0 6 
1 0 

0 6 

0 1 

circu-

0 3 

0 6 

1) Deze tarief is gewijzigd door Wet No. 7, 1873, door Gouverne
nements Kennisgeving 11 Mei 1877, en 13 Mei 1878, 'en Uitv. Raadsbe
sluit 25 Aug. 1882, art. 286, Staatscourant 21 Sept. 1885. 
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En voor elke vier cncen of gedeelte daarvan 
daarboven, 3d, meer, mits te zamen niet 
zwaarder dan drie ponden gewigt 

49. De pakketten zelve moeten, behalve de vermelding Pakketten mogen 
() den omslag van het adres van hem aan wien het stuk geen brieven, enz., 

p l d k . . d . h d h 'ft bevatten. gerigt is, gehee ge ru t ZlJ n, zon. er eemg an se n , 
cijfer of teekenis, de plaats van schnft vervangende te be-
vatten, met uitzondering van "drukproeven," indien voor 
kantoren in de Republiek en Vrijstaat bestemd, of" printed 
matter," indien naar de Kaapkolonie gezonden. Die stuk 
ken, die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden met 
gewone briefport belast. Brieven in pakketten gevon<len, 
zullen dadel~jk verniet.igd worden. 

50. Pakketten, voorwerpen inhoudende waardoor brand Verz~?ding van ge
kan onst.aan. of fiesschen, spirituo::;en, medicijnen, enz., in- vaarlbiJkletvoorwer-

. pen e e . 
houdende, waardoor schade kan worden aangebragt, worden 
niet verzonden. 

51. Ieder postmeester is geregtigd, indien er gronden Postmeester gemag
van suspicie zijn dat bovenvermelde wetten overtreden zijn, tigdd pakke~t;n 

kl . d' h 'd L d on er suspw1e te pa \:etten te open en, 1n tegen woor 1g e1 van eenen an - open en. 
drost of Vrederegter, ten einde zich van den inhoud te 
overtuigen. 

52. De pakketten moeten aan beide einden of zij den Bepalingen aangaan
open zijn, waardoor het onderzoek naar den inhoud mogelijk de grootte der pak-
. Z" · d 1 ketten. 1s. IJ mogen n1et meer an twee voeten ang en een voet 
breed of diep zij n. 

VRIJDOMMEN. 

53. Alle ambtenaren van den Staat zullen geregtigd Ambtenaren gereg
zijn hunne dienstbrieven en pakketten postvrij te verzen- tigd d~~nstbrieven 
d B · kl · postvnJ te verzenden en. neven en pa \:etten van pnvate personen aan amb-
arubtenaren, ofschoon in dienstzaken, hebben geen vrijdom 
van post. 

54. Brieven van en naar Commando zijn postvrij voor Commandobrieven 
den Staat. postvrij. 

55. Bij voorkomende gelegenheden zal door den Staats- Staatspresident kan 
president vrijdom van postgeld kunnen worden toege:3taan, vrijdom toestaan. 
wanneer de belangen zulks vorderen. 

56. Brieven en pakketten welke in dienst met vrijdom Bepalingen aangaan
van port .~orden verzonden, moeten boven op het adres de dienstbrieven. 
voorzwn ZlJn van de aanteekening "In Dienst," en onder 
aan den naam van den ambtenaar die zoodanigen brief 
opzendt, met vermelding van den datum wanneer gepost. 

57· Memories aan den HE d. V olksraad of een lid van Memories aan V vlks
~en . Raad gerigt, zijn postvrij, alsmede ook de correspon- raad postvrij. 

ent1e van den Volksraad door den Secretaris gevoerd. 

d 
58. De postmeesters zijn bevoegd om van den afzen- Postmeeste1 gereg-

er d , · t' d an er oneven welke met vrij do m van port verzonden 1g openen v 
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dienstbrieven te worde?, te v.orderen dat die in hun bijz!jn worden geopendt 
eischen. ten e1nde zwh te verzekeren dat daarm alle papieren tot 

Dienstzaken betrekking hebbende, ges1oten zijn. 
Dienstbrieven aan 59. De brieven of pakketten waarvoor aanspraak op 
post:t:?eester te over-vrijdom wordt gemaakt, worden op het postkantoor, door 
handigen. of namens .?en afzender, aan den postmeeste~ overhandigd. 
Teruggave onder 60. BIJ het a1sdan ontdekken van eemg verzuim of 
omstandigheden. andere omstandigheid, die het toepassen van vrijdommen 

zoude be1etten, worden zij dadelijk terug gegeven, 
:Misbruik strafbaar 61. Wanneer het blijken mogt dat ambtenaren mis
me~ boete en bi~ her- bruik maken met het verzenden van brieven of pakketten 
hahng vervolgmg 11 · t b 1 b tt 1 .. d' b · 'egens bedrog. we {e pnva e e angen eva en, as VriJe 1enst neven te 
" verzenden, zullen zij worden beboet met eene boete van £5 

niet te bovengaande bij de eerste overtreding en za1 hij by 
herhaling door den bevoegden ambtenaar worden vervolgd~ 
wegens de misdaad van valsiteit of bedrog. 

Reden van aantee
kening. 
:Met lak verzegeld. 

Bepaling omtrent 
sluiting. 

Quitantie. 

Boeking. 

Verzending met 
twee quitantien. 

Bepaling omtrent 
aftevering. 

Afzender van ver
miste en aangetee
kende brief heeft 
eene civiele actie. 

AANGETEEKENDE BRIEVEN. 

62. Brieven kunnen worden aangeteekend, om de be
zorging te waarborgen. 

63. De aangeteekende brieven moeten met 1ak verze
geld worden. 

64. Geen brief wordt aangeteekend die niet aan alle zijden 
ges1oten is, in dien voege, dat het onmogelijk is hem te 
openen of er eenigerhande wijze iets uit te ligten, zonder 
den oms1ag te scheuren te schenden of het zege1 of een der 
zege1s, waarmede de brief uitwendig en zigtbaar verzegeld 
is, te verbreken of te schenden. 

65. De ter aanteekening bestemde brieven worden op 
het postkantoor geboekt in een daarvoor bestemd register, 
inhoudende de datum van ontvangst, de naam van den 
afzender, van hem aan wien geaddresserd en den datum 
van verzending. 

66. De postmeesters zullen van den ontvangst van een aan· 
geteekende brief qui tan tie afgeven, vo1gens een gegeven model. 

67. De postmeesters zullen de aangeteekende brieven 
verzenden met twee kwitantien naar den postmeester door 
wien dezel ve moeten word en afge1everd. 

68. De postmeesters door wien geregistreerde brieven 
ontvangen worden, zullen die niet afgeven dan aan den 
persoon aan wien zij geaddresseerd zij n of diens gev~lmag
tigde, en dan alleen na teekening der quitantien m het 
vorig artike1 verme1d, en ieder postmeester za1 verder ver
p1igt zij n met den eerstvo1genden post, na afievering daar
van, een der geme1de kwitantien terug te zenden en het 
dup1icaat in zijn kantoor houden. 

69. Bij vermissing van eenen aangeteekenden b:ief, 
heeft de afzender eene ci vie1e actie tegen hem door w1ens 
verzuim de brief verloren is geraakt, en de Postmeester 
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Generaal en de respectieve postmeesters zullen alle maat
regelen binnen hun bereik aanwenden in het opsporen van 
zoodanige vermiste brief. 

GEMENGDE WETTEN BETREKKELIJK HET POSTWEZEN, 

70. Buiten den Postmeester Generaal of de districts- Bepaling omtrent 
postmeesters zal niem21.nd geregtigd zijn de postzakken, post- het openen van 
bussen of pakketten te openen, hetzij op weg of waarook, postzakken, enz. 

·zonder de vereischte authorisatie van den Postmeester Ge-
neraal; zullende een ieder die zich hieraan schuldig maakt 
gestraft worden met van zes maanden tot drie jaren gevan-
genisstraf, met of zonder harden arbeid. 

71. Ieder die de posten op weg zijnde. in hunnen Boete en strafbepa
voortgang verhinderd, zal beboet word en met eene boete ling bij hindering. 
van £5 voor ieder uur oponthoud, of gedeelte daarvan, of 
een maand gevangenis. 

72. Ieder privaat persoon, en bijzonder ieder Veld- Elk perscon ver
cornet of assistent Veldcornet, (in verband met art. 22 1) der pligt vervoer te be-

l t . d V ld t l l. t . . h t vorderen. nstruc .1en van en e corne , za verp 1g ZlJ n e veri"' 
voer der post zooveel mogelijk te bevorderen en indien 
noodig behulpzame hand te verleenen waar het vervoer der 
post door omstandigheden gestremd is. 

73. Indien het kan bewezen worden dat brieven aan Strafbepalingen 
private personen gezonden, door een postambtenaar geopend voor postambtena-

f t d ·· 1 lk bt d d 1··k ·· ren voor openen of o on vreem ZlJn, za zu am enaar a e lJ van ZIJn ontvreemden van 
ambt ontslagen en met gevangenis met of zonder harden brieven. 
arbeid, voor den tijd van twaalf maanden tot vijf jaren 
gestraft worden. 

POSTZEGELS. 

74. De dag der invoering van postzegels wordt bepaald Staatspres. b6'paalt 
door Zijn HEd. den Staatspresident. inve>eringpostzegels. 

7 5. De Thesauri er Generaa.l voorziet op aanvrage den Thesauri er levert 
Postmeester Generaal met zooveel postzegels als door hem postzegels. 
benoodigd zijn. 2) 

76. De Thesaurier Generaal houdt een afzonderlijk boek Thesaurier houdt 
van alle voorhanden zijnde en uitgegeven postzegels. boek van postzegels. 

77. De Thesaurier Generaal wordt verboden aan iemand Mag aan niemand 
anders dan aan den Postmeester Generaal of op zijn schrif- anders zegelsleveren 
telijke order postzegels af te geven of andere dan van een 
postmee~ter verkregen postzegels te gebruiken, zullende de 
overtredmg dezer bepaling als poging tot landsdieverij war-
den gestraft. 3) 

78. De Postmeester Generaal zorgt dat op alle post- Voorraad van post
kant?ren postzegels verkrijgbaar zijn voor een ieder, tegen zegels. 
l:>etalmg van het bedrag daarop uitgedrukt. 

1) Z~e nu art. 25 van Wet No. 2, 1885. 
2) Z~e Wet No. 2, 1875 en No. 3, 1875. 
3) Z1e dito dito. 

22 
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Boekhouding van 79. De Postmeester Generaal houdt een boek van ont
Postmeester-Gen. vangen en uitgegeven postzegels, geeft op ontvangst kwi

tantie aan den Thesauri er Generaal 1) en verantwoord zich 

Beschrijving der 
postzegels. 

door kwitantie van iederen postmeester. 
80. De postzegels dragen het wapen van de Zuid-Afri

kaansche Republiek, een opschrift door den Staatspresident 
bepaald en de aanduiding der geldswaarde. 

Soorten v.postzegels 81. Er zijn drie soorten van postzegels, namelijk: van 

V erschill. kleuren. 
een shilling, van zespence en van een penny. 2) 

82. Elk soort van die zegels wordt in eene verschil
lende kleur afgedrukt, zooals door ZHEd. den Staatspresi
dent bepaald wordt. 3) 

Doel der postzegels. 83. Zij dienen tot vooruitbetaling van het op de brie-

Wijze van gebruik. 

ven, couranten, boeken, en pakketten verschuldigde post
geld. 

84. De postzegels worden vastgehecht op het adres der 
brieven, couranten, enz. 

Wijze van gebruik. 85. Er kan meer dan een postzegel van dezelfde of 
verschillende soorten op dezelfde brieven, couranten, enz., 
worden geplaatst tot afpassing van het verschuldigde post
geld. 

Slechts eenmaal ge- 86. Ieder postzegel kan slechts eenmaal dienen. De 
brui~t ei!. onbrll:ik- gebruikte postzegels worden op het kantoor van afzending 
makmg biJ afzendnw . . . 

o onbrmkbaar gemaakt, op de WIJZe door den Postmeester-
Generaal te bepalen. 

Brieven met ge- 87. Brieven, couranten, enz., voorzien van een of meer 
bruikte zegels als on- postzegels die reeds eenmaal gediend hebben of die ver-
betaald bescbouwd, ' · · · d 
het gebruik onder valscht, of beschreven ZlJD, of waarop IS gedrukt, wor en 
omstandigheden beschouwd als niet betaald te zijn en als zoodanig behan-
~trafbaar. deld. Indien echter het uitwendig aanzien van de aldus 

voor de tweede maal gebruikte zegels het vermoeden doet 
ontstaan van eene poging om een of meer onbruikbaar ge
maakte postzegels weder als bruikbaar te doen voorkomen, 
wordt daaromtrent gehandeld volgens de bepaling van art. 
89, hierna vermeld. 

Brieven moeten voor 88. De geldswaarde van een of meer postzegels, waar
het Toll~. bedrag ge- mede brieven, couranten, enz., worden gezegeld, moet ten 
zegeld ZIJn. . t l"k .. h b d h h Id' d m1ns e ge IJ ZIJn aan et e rag van et verse u 1g e 

postgeld. Toch zullen de postmeesters naar omstandigheden 
handelen om het pu bliek door het niet verzenden van brie
ven niet te benadeelen. 

Verva1schte postze- 89. De brieven, couranten, enz., voorzien van een of 
~~~1f~:a:!~~I;e~~ meer nagemaakte of vervalschte po.stze!?.els, of ~ok van een 
gesteld. of meer echte postzegels, welker UiterhJk aanz1en het. ve:-

moeden doet ontstaan dat daarvan een misdadig gebrmk IS 

1) Zie Wet No. 2, 1875, art. 3. 
2) Zie art. 81 van Wet No. 7, 1873. De latere uitgaven van 3d., 4d., 

2~. en td., en de laatste uitgave, nu in gebruik, bevattcnde 6 en meer 
soortrn, zijn. niet officieel bekend gemaakt. 

3) Zie art. 81 van Wet No. , 18 Augustus 1873. 
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gemaakt of eene poging daartoe is of wordt gemaakt, wor
den a.angehouden en gesteld in handen der ambtenaren, die 
bij de wet met het opsporen en vervolgen van misdrijven 
zij n belast. 

90. Na invoering der postzegels moet de registratie Registratie in zegele 
van brieven, couranten, enz., door postzegels, op het adres te betalen. 

vastgehecht, worden betaald. 
91. Deze ordonnantie zal kracht van wet hebben een In werking treding 

maand na derzelver publicatie. der wet. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 31 Julij 1869. 

M. W. PRETORIUS, 
Staatspresident. 

B. C. E. PROES, 
Gou vts. Secretaris. 

VOLKSRAADSBESLUIT 19 JUNIJ 1869. 

ART. 246. ". . . . . . . . . Om deze reden heeft uwe Bloemhof afzonder
commissie zich vereenigd met het voorstel van ZHEd. lijk distr. verklaard. 
den Staatspresident, om Bloemhof als een district voor te 
dragen." 

De Raad vereenigt zich met het rapport der commissie. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 19 JUNIJ 1869. 

ART. 250. "De Volksraad besluit, ten opzigte van art. Aanstelling van ean 
16 van de Aaanspraak, den Uitv. Raad te magtigen vol- Weesheer voor. de 
gens Begrooting een W eesheer voor de geheele Republiek geheele Repubhek. 

aan te stellen, de voorgestelde wet omtrent de W eeskamer 1) 
na ~ublicatie voorloopig in werking te stellen, onder goed-
keurmg van den Volksraad in de volgende zitting, 2) zul-
lende de W eeskamer Commissie na verslag aan den Uitv. 
Raad, ontslagen worden, behoudens later verslag aan den 
Volksraad, en hare werkzaamheden aan den W eesheer wor-
den opgedragen." 

1) d.i. Ordonnantie No. 12, 1864, ante bl. 175, en aanteekening 2) 
aldaar. 

2) Zie Wet No. 12, 1870. 
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WET 
Regelende de Weeskamer en de Administratie van Boedels 

goedgekeurd en voorloopig in werking gesteld krachten~ 
Volksraadsbesluitlvan 19 Junij 1869, Art. 250. 1). 

AFDEELING I. 

OVER DEN WEESHEER. 

Weesheer en Wees- ART, 1. Er zal een \Veesheer zijn, wiens kantoor onder 
kamer op zetelplaats den naam van W eeskamer zal gevestigd zij n op de zetel-
gevestigd. l t p aa s. 
Staatspresident be- 2. De aanstelling van den Weesheer geschiedt door den 
noemd Weesheer. Staatspresident, en wordt door den Volksraad bekrachtigd. 
Borgtogt. 3. De W eesheer is verpligt v66r zij ne eedsafiegging in 

handen van den Staatspresident, twee borgen te stellen, 
ieder £500, ten genoege van genoemden ambtenaar. 

Belast met behande- 4. De W eesheer is belast met de behandeling van 
ling van boedels. boedels, op de wij ze in deze wet omschreven. 
Appel bij Uitv. Raad 5. In alle gevallen, waarin belanghebbenden vermee-

nen verongelijkt te zijn door den Weesheer, kunnen zij 
appelleren bij den Uitvoerenderi Raad, die de zaak zal 
onderzoeken en beslissen, na al vorens den W eesheer te 
hebben gehoord; aanspraak voor schade en kosten geregte
lijk te beslissen. 

AFDEELING II. 

OVER BOEDELS VAN PERSONEN, DIE EEN TESTAMENT NALATEN. 

Kennisgeving van 6. Wanneer iemand komt te overlijden. nalatende een 
sterfgeval binnen 14 testament, zal de echtgenoot of nabestaande, of de persoon 
~:fm aan Veldcor-ten ~iens huize het sterfgeval heeft plaats gehad, binnen 

veertien dagen daarvan kennis geven aan den V eldcornet 
der wijk. 

Veld cornet zal sterf- 7. De V eldcornet zal binnen veertien dagen na het 
kennis binnen 14 da- ontvangen berigt zich begeven naar het sterfhuis, en aldaar 
gen aan Weesheer k t fk · · d 1 · V A inzenden. opma en eene s er enms In en vorm a s In orm 

hierachter bepaald, en die sterfkennis onderteekend door 
hem en den nagelaten echtgenoot, naastbestaande, of den 
persoon waar het sterfgeval heeft plaats gehad, inzenden 
aan den Weesheer of zijnen vertegenwoordiger, alsmede het 
testament, binnen niet langer dan vier weken. 

Na goedkeuring van 8. De Weesheer zal na die ontvangst bij goedkeuring 

1) Vervallen door Wet No. 12, 1870. 
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van het testament, het origineel voor goedgekeurd teekenen, te~tament zal Wees-
k · e van hetzelve maken en bewaren en met brieven van h~e~ brieyen van ad-

opl . . . d ' b" m1mstrat1e verlee-admimstratle (z1e Vorm B) aan en executeur IJ testamentnen. 
benoemd, afgeven tegen betaling bij tarief, hierachter ge-
voegd, vastgesteld. 

9. De executeur zal zonder verzuim uiterlijk binnetlExecuteurmoetbin-
es weken eene inventaris maken des boedels met tweene~ 6 weken Inven-

z . ' d b h d d b d l tans opmaken en getmgen, van alle goe eren e ooren e aan en o~ e aan Weesheeropzen-
tijdens het sterfgeval, en dezelve door hem en getmgen den. 
onderteekend opzenden aan den Weesheer, van w!en hij 
eene geteekende kopie zal terug ontvangen. 

10. De executeur zal verpligt zijn binnen zes weken Executeur verpligt 
na de ontvangst van brieven van administratie eene op- binnen 6 wek~n na . . . ontvangst v. bneven 
roepmg te plaatsen In de Staatscourant, alsmede In zoo-van administratie 
danige andere couranten als de omstandigheden wenschelijk oproeping van cre
maken van alle crediteuren en debiteuren om hunne vor- diteuren en debi-

. ' . h h ld b teuren te doen. dermgen In te leveren en unne se u en te komen e-
talen binnen een door hem bepaalden tijd, zijnde minstens 
drie maanden, tenzij, door buitenlandsche crediteuren of 
debiteuren, of bijzonderen omstandigheden, een langer uit-
stel van uiterlijk twaalf maanden noodig is, na de publicatie 
in de Staatscourant, welke kennisgeving in alle geregtshoven 
zal aangenomen worden als voldoende, zonder dat gebleken 
is dat belanghebbende personen dezelve hebben gezien. 

11. De executeur zal zonder verzuim den boedel tot Executeur moet 
vereffening brengen, en binnen den tijd van zes maanden boedel spoedig v_er-
na zijne aanstelling door den Weesheer eene behoorlijke ~r~~=~· z:~ ;:::~J~~ 
rekening van de administratie des boedels, met de noodigebij Weesheer inle
bewijsstukken, tezamen met eene verdeeling van het batig veren. 
saldo des boedels onder de crediteuren en erfgenamen, met 
eene lijst van alle nog niet betaalde vorderingen, welke 
goed en welke slecht zijn, alsook van het nog niet verkocht 
goed, met de reden waarom hetzel ve nog niet verkocht is, 
aan den W eesheer inleveren. De execu teur zal kennis Execu teur zal kennis 
geven in de Staafiwourant dat genoemde rekening van ad-geven dat rekening 
m· · t t' d 1' t' W k k k van administratie en 1m~ ra 1e e~ ver ee 1ng en ees am er an tore zes we en verdeeling ter Wees-
ter mzage hgt, opdat belanghebbenden hunne bezwaren kamer ligt. 
tegen dezel ve bij den W eesheer kunnen inleveren. 

1~. Indien door bijzondere omstandigheden de execu- Executeur kan aan
teur ~n~t kan .voldoen binnen den bepaalden tijd aan zijne~oe~ doen OJ?- uitstel 
verp!1gt~~gen. In het voorgaande artikel omschreven, zal hij mdien verhmderd. 
s~hr1~~ehJk u1tstel verzoeken minstens 14 dagen v66r dat 
die tiJd .Yer.loopen is bij den Weesheer, met overlegging 
e~ner ?eeedigde verklaring, inhoudende de redenen van ver-
hmdermg, waarop de Weesheer zoodanig uitstel zal ver-
leenen . als hem noodzakelijk voorkomt, en daarvan kennis 
geven In de Staatscourant; om dezelfde redenen kan uitstel 
op dezelfde wijze verlengd worden. 

13. W anneer binnen den bepaalden tij d geene o bj ectien Geen o bjectien ?!n
worden gemaakt tegen de rekeningen van administratie en nen bepaalden tiJd 
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gemaakt zal Wees- verdeeling des boedels, zal de W eesheer, zoo zulks volgens 
heer rekenin~ goed- wet is geschied, dezelve goedkeuren en de uitbetaling ge-
keuren en mtbeta- 1 d t 'dd l"k k · r 1 t astcn, waarvan e execu eur onm1 e lJ enms zal geven 
mg ge as en. in de Staatscmtrant; van af die publicatie zijn alle vorde-

ringen tegen den boedel, die niet zijn aangenomen, ver
vallen. 

Objectien moeten in 14. Indien binnen den bepaalden tijd objectien worden 
geschrift ~ij de? gemaakt tegen de rekeningen van administratie en verdee
~~~~s~eer mgedlend ling des boedels, zullen dezelve in geschrift bij den WeeQ-

. heer moeten worden ingediend, die een tijd zal bepalen 
waarop de executeur en de objecterende partij voor hem 
moeten verschijnen; hij zal de zaak onderzoeken en uitwij
zen met de kosten, hebbende de verliezende partij het regt 
te appeleren bij het Hoog Geregtshof, mits hiervan kennis
gevende binnen 14 dagen na de uitspraak aan den W ees
heer. 

Geene uitbetalinl? 15. Geene uitbetaling zal door den executeur moge 
v66r de goedkeurmg geschieden v66r dat de rekeningen ziJ'n goedgekeurd be-
door "\Veesheer. . . ' halve kosten van de laatste z1ekte en begrafems des over-

Iedenen en de Gou vernements onkosten, zullende hij anders 
persooniijk aansprekelijk blijven, zoo uit den boedei alle 
schulden niet ten volle kunnen worden betaaid. 

Verdeeling naar 16. Wanneer het blijkt dat uit den boedel niet ten 
evenredigheid na volle alle schulden kunnen worden betaald zal de verdee-
~~t~r~~~~~gs~~~l~=~ ling naar evenredigheid geschieden na uitbetaling der be-

o · voorregte schulden, waaronder de Gouvernementspenningen 
en wettige onkosten. 

Bepaling van uitbe- 17. Nadat alle schulden des boedels zijn uitbetaald, zal 
taling der erfportien de execu teur de erfportien der mondige erfgenamen uitbe-
van erfgenamen. t I d' d d' d · h d d a en, en 1e er onmon 1ge eponeren 1n an en van en 

Weesheer. 
Ontslag van execu- 18. De executeur zal eindelijk alle documenten betref
teuren. fende den boedei overhandigen aan den W eesheer, die den 

executeur ontsiag zal verleenen. 
Na ontslag geen ver- 19. Geen executeur kan in regten meer betrokken wor
haal op den execu- den na zijn ontslag, tenzij blijken mogt dat onwettige 
teur. h d l' d h .. I d an e mgen oor em ZlJ n gep eeg . 
Belooning van ex- 20. De beiooning van den executeur zal zijn voor alle 
ecuteurtestamentair zijne werkzaamheden in eenen boedel 5 percent op alle 

baten van roerende en 2! percent op die van onroerende 
goederen. Twintig percent van het vendutie saiaris zal 
volgens Grondwet 1) door den executeur gestort worden bij 
den Weesheer, ten behoeve van 's lands kas. 2) 

Executeuren zullen 21. Wanneer er meer dan een executeur in een boedel 
belooning deelen. zal zij n, zullen zij de belooning in art. 20 genoemd onder 

eikander verdeelen. 

---- ----------

1) Zie ai t. 192 a.nte bl. 64. 
2) Zie V.R.B. 27 Nov. 1868, art. 326, en Wet No. 1, 1885, art. 8. 
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22. Wanneer er meer dan een executeur is in eenen Een executeur voor 
boedel za1 de een voor de handelingen des anderen voor den and.~re verant-
het v;lle bedrag des boede1s aanspreke1ijk zijn. woordehJk. 

23. Wanneer eenig persoon, wiens boedel of een ge-Hoe te handelen in 
dee1te daarvan in dezen Staat is buitenslands komt te gevallen. waar per-

.. b . ' d h d ld soon bmtenslands 
,0 yerhJden, za1 op ontvangen engt wor en ge an e over- sterft. 
eenkomstig de bepalingen van deze wet, de procuratie van 
executeuren buitens1ands za1, om effect te sorteren in dezen 
Staat, door den W eesheer moeten worden geteekend. 

24. Wanneer in het testament bepa1ingen zijn gemaaktPligten van Wees
{)yer het beredderen des boede1s de voogdiJ' schap en erf- heer indien . hij bij 

· · ' · · d testament mtO'eslo-portien der erfgenamen, met Uits1mtmg van en W eesheer ten is. o 

en andere beambten, zal de Weesheer alleen bevoegd zijn 
om op te eischen de sterfkennis, inventaris en het testa- Erfpo:tien der on
ment kopij van het laatste nemen brieven van adminis- mondigen onder 

. ' ' . d borgtogt versecu-trahe verleenen en zorg dragen dat voor de erfport1en er reerd. 
minderjarigen, vo1gens de bepalingen van het testament, 
behoorlijk worde zekerheid gesteld. · 

De bepaling, dat de langst1evende of iemand anders 
de erfportien der onmondigen onder zich za1 houden, wordt 
verstaan onder borgtogt, door den W eesheer goed te keu
ren, al ware zulks in het testament niet uitdrukkelijk be
paald. 

De borgacte voor die erfportien za1 door den Weesheer Borgacte ter Wees
worden goedgekeurd en kopij ten W eeskamerkantore wor- kamer te worden ge
den gedeponeerd. Overigens za1 de W eesheer zich hoege- deponeerd. 
naamd niet met de administratie van zulken boedel be-
moeijen. 

25. Wanneer in het testament is bepaald, dat de erf- Weesheer zal twee 
portien der onmondige kinderen in handen van den langst- borger; onder ~~te 
le · d h d 1 b1.. 1 d W h, van kmderbewiJS ven en unner ou ers za over IJ ven, za e ees eer eischen als securiteit 
twee goede borgen, onder een N otarieele Akte van kinder- voor erfportien der 
bewijs of zekerheid van eerste verband op vastgoed in dezen minderjarigen. 
Staat, beide ten zijnen genoege, eischen als securiteit voor 
de erfportien der minderjarigen erfgenamen, beha1 ve in 
het geva1, dat de aa.rd der securiteit in het testament is 
bepaald . 

. ~6. Wanneer in het testament is bepaald, dat de erf-Lan?stlevende ~e
portwn der onmondige kinderen in handen van den 1angst- regtigd erfportien 
levenden hunner ouders zal bliJ'ven is deze evenwel ge- bij Weesheer te de-

t. d d . . ' poneren. 
reg -1g ezelve blJ den Weesheer te deponeren, in welk 
geval dezelfde regten gelden a1s of zoodanige bepaling in 
het testament niet was gemaakt. 

AFDEELING IlL 

OVER BOEDELS VAN PERSONEN, DIE GEEN TESTAMENT N.A.LATEN. 

27 · \Vanneer iemand, wiens boede1 geheel of gedeelte- Kennisgeving van 
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sterfgeval binnen 14lijk in dezen Staat gelegen is, zonder testament komt te 
dagen aan Veldcorn. overlijden binnen dezen Staat, dan zal de echtgenoot na

bestaande, of persoon ten wiens huize het sterfgeval beeft 
plaats gehad, binnen 14 dagen daarvan kennis geven aan 
den Veldcornet der wijk. 

Veldcornet zal in- 28. De Veldcornet zal met twee onpartijdige en be
ventaris opmaken kwame personen, door hem gekozen, inventaris des boedel8 
en ta.xeren. opmaken en dezelve taxeren, dat is de waarde schatten, welke 

inventaris door den Veldcornet en getuigen onderteekend, 
en des vereischt bezworen moet warden. 

Veldcornet zal taxa- 29. De Veldcornet zal bij voorkeur medenemen als 
teur medenemen. getuigen een of twee der gezworen taxateurs van het 

district. 
Sterfkennis en in- 30. De Veldcornet zal de sterfkennis en inventaris 
ventaris Mn Wees- binnen veertien dagen opzenden aan den Weesheer of zijnen 
beer te zenden. d' vertegenwoor 1ger. 
Weesheer kan 31. De Weesheer heeft de magt de taxatie af te keuren, 
taxatie afkeuren. als zij hem verkeerd voorkomt, en doen laten over taxeren 

door twee gezworen taxateurs. 
Belanghebbende zal 32. Indien een persoon, wiens boedel geheel of gedeel
sterfkennis aan den telijk binnen dezen Staat gelegen is elders zal komen te 
Veldcorn~t geven. l"d l d k · · 'd V Id· t d over IJ en, za e enmsgev1ng aan en e corne oor 

eenig belanghebbende geschieden, en voorts zal warden ge
handeld op de wij ze in art. 29 en 30 bepaald. 

Weesheer zaloproe- 33. De Weesheer of zijn vertegenwoordiger zal binnen 
ping in Staxtscourant veertien dagen na ontvangst der sterfkennis in de Staats-
doen voor de over- · · 1 d t 
blijvenden, die exe- c~urant en 1n zoodamge andere courant~n a s e oms an-
cuteur op bijeen- d1gheden raadzaam maken, eene oproep1ng plaatsen van 
komst zal kiezen. den overblijvenden echtgenoot (indien bestaande), bloed-

verwanten, crediteuren en andere belanghebbenden van den 
overledene, met opgave van zijn vollen naam en voor
namen, plaats en tijd van overlijden, om ten zijnen kan
tore te verschijnen op wodanigen tijd, als in de oproeping 
is vermeld ; doch minstens zes weken en niet langer dan 
drie maanden na die publicatie. Deze personen zullen ~~n 
of meer executeuren kiezen, en aan den Weesheer of ZlJU 

vertegen woordiger voorstellen. 
Voorkeur bij keuze 34. Bij de keuze van den executeur, zal de voorkeur 
van executeur datief worden gegeven eerst aan den overblijvenden echtgenoot, 

daarna aan de erfgenamen, voorts aan de naaste bloedver
wanten of crediteuren, kunnende deze gezamentlijk met 
andere personen worden gekozen. 

Executeurdatief zal 35. Wanneer de Weesheer of zijn vertegenwoordiger 
sec\lriteit stellen. geen gegronde redenen heeft tegen den gekozen executeur, 

zal deze securiteit stellen ten genoege van den Weesheer of 
zijnen vertegenwoordiger, welke vorantwoordelijk blijft voor 
het bij den executeur in zijne administratie te kortkomende, 
wanneer de securiteit niet voldoende blijkt te zijn. 

Weesheer verleent 36. Nadat de securiteit is gesteld en goedgekeurd, zullen 
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brieven van administratie aan den executeur datief doorbrievPn van admini
den Weesheer of zijnen vertegenwoordiger worden verleend stratie. 
in den vorm C. 

37. De bepalingen omtrent den executeur testamentairBelooning van ex
in art. 17-22, zijn verbindend, voor den executeur datief. ecuteur datief. 

AFDEELING IV. 

OVER VOOGDEN. 

38. Wanneer eenig persoon in het testament van den Aanstelling van . 
overledene tot voogd over de minderjarige erfgenamen is voo.gd. over de mm-. derJange erfgena-
benoemd, zal aan hem eene aanstellmg worden gegeven men. 
door den Weesheer, in den vorm omschreven in Vorm D. 

39. Ieder voogd is verpligt verslag te doen van zijn Verslag aan Wees
voogdijschap aan den \Veesheer, aan wien het toevoorzigt heer. 
is opgedragen, dat de voogd zich ~tiptelijk volgens de be-
palingen van het testament gedraagt, tenzij in het testa-
ment het tegendeel is bepaald. 

40. Ingeval de overledene geen testament heeft nage- Indien geen voogd 
la ten of bij testament geene benoeming van een voogd heeft b.enoemd is ~al kie-

d 
. . zmg plaats vmden. 

ge aan, zal ten opz1gte van het klezen van een voogd zoo-
veel mogelijk gehandeld worden overeenkomstig de bepa-
lingen vastgesteld ten opzigte van het kiezen en aanstellen 
van den execut.eur datief. 

41. Ingeval van wangedrag, nalatigheid of pligtverzuim Weeshee: kan voogd 
van den voogd, zal de Weesheer, na behoorlijk onderzoek ontslaan mgeval van 

h 1 f . . t d' d wangedrag, enz. van emze ven o Z1Jl1 ver egenwoor 1ger, waarvan oor 
dezen schriftelijk rapport aan hem is gezonden, den voogd 
uit zijne betrekking ontslaan. 

AFDEELING V. 

OVER PROCESSEN EN BOEDELZAKEN . 

. 42. In alle handelingen, zoo in als buiten regten van Procura~ie van ex
eemg executeur, zal een door den Weesheer geteekend kopij ecuteur m regten op 
der bri~ven v:~n administratie als volledige procuratie gelden te treden. 
ten opz1gte Z1J ner bevoegdheid. 

~3. De Weesheer heeft zonder verdere authorisatie het Weesheer authorisa
regt omtrent alle boedels onder zijne administratie in per- tie voor boedels in 
Soon f b.. t' d · regten op te treden. o 1J gemag 1g e 1n regten op te treden. 

44. Geen proces kan tegen een boed·el worden aange- Geen proces tegen 
vangen v66r dat de likwidatie rekening ter inzage ligt als b.oedel v~6r inleve-
voormeld in art. 11. rmg van hkw.-rek. 

45. ~ anneer een regtsgeding aanhangig is, treedt de ~xecuteur treedt op 
exem:teur 1n de plaats van den overledene en alle termij-m de plaats van den 
nen m ee h · ' . . overledene. . n aan ang1g proces worden verlengd met den t1Jd 
d1e verloopt tusschen het overlijden van den overledene 
en het verleenen van brieven van administratie. 
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AFDEELING VI. 

OVER GEDEPONEERDE GELDEN. 1) 

Gelden moeten uit- 46. Wanneer er beschikbare gelden in handen van den 
gezet worden. Weesheer zijn, moeten dezelve worden uitgezet op de vol

gende wij ze. 
Kennisgeving aan 4 7. De W eesheer geeft kends, zonder verzuim, van het 
commissieleden. bedrag aan twee commissieleden, die hij oproept om met 

hem eene commissie te vormen, 
Leden door Volks- 48. Deze leden worden ten dien einde door den Volks
raad gekozen. raad benoemd, en bij openvallen van plaats of afwezigheid 

van een of meer hunner, gedurende het loopende jaar, door 
den Staatspresident. 

Bepalingbetreffende 49. Deze commissie besluit bij meerderheid van stemmen, 
uit te leenen geld en. om tenders voor zoodanig bedrag onder handteekening van 

den W eesheer te vragen, door oproeping in de Staatscourant, 
welke kennisgeving zal bevatten het bedrag van geld, den 
tijd hoelang hetzelve leenbaar i3, de vereischte securiteit, 
en den dag wanneer de tenders ingezonden moeten worden. 

Commissie niet aan 50. De commissie zal niet verbonden zijn om de hoogste 
hoog3te tender ge- tender aan te nemen, wanneer de securiteit van eene lagere, 
bonden. naar oordeel, beter is, zullende de rente niet minder mogen 

zijn dan zes percent. 
Weesheer en leden 51. Gelden begrepen onder deze wet, zullen niet mogen 
mogen niet leenen. word en uitgeleend aan den W eesheer of aan eenig der twee 

andere commissieleden. 
Vereischtesecuriteit 52. Alle gelden door de commissie voormeld uitgeleend, 

zullen onder eerste verband moeten worden verzekerd op 
vast eigendom in dezen Staat, mits dat het aangeboden 
eigendom door een gezworen taxateur zal verklaard worden 
minstens drie malen de waarde te bezitten van het 
geld daarop te worden geleend-de eigendommen zullen 
getaxeerd worden als of geene gebouwen op dezelven waren 
opgerigt. 

Kosten betaalbaar 53. Alle kosten van uit.leening warden door den leener 
door leener. betaald, met inbegrip der twee commissieleden tegen 15s. 

per vergadering. 
Renten jaarlijksch 54. De renten der uitgezette gelden zullen jaarlijks in 
vooruit betaalbaar. handen van den Weesheer vooruit moeten worden betaald. 
Inhoud der akten 55. Alle akten van securiteit zullen worden uitgemaakt 
van securiteit. op naam van den Weesheer der Z. A. Republiek, zonder 

de naam van d:ten ambtenaar te vermelden, en bevatten, 
dat het kapitaal en renten op het W eeskamerkantoor op 
den vervaldag betaalbaar zijn, dat indien de renten op den 
vervaldag niet betaald warden, het kapitaal na drie maan
den opzegging zal kunnen opgeeischt worden, en dat de 

1) Zie Gen. Instructii:in 1882, art. 16, parag. 8. 
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schuldenaar eene commissie van vijf percent voor collectie 
behalve alle proceskosten zal betalen. 

56. Ingeval de schuldenaar naiatig is op den verval- '!Io~. te handele:r; 
d de renten of het kapitaal met de renten te betalen md1en renten met 

ag . d · · I d . ' op vervaldag betaald zal de Weesheer de be1de an ere oommiSSie e en, In art. 48 worden. 
genoemd, binnen acht dagen oproepen, ten einde te beslis-
sen hoe daarin te handelen, en geen proces zai mogen 
warden aangevangen of voortgezet dan bij besiuit van de 
meerderheid der commissieieden, waarvan het b!2wijs ten 
processe moet warden overgeiegd. 

57. In alle handeiingen, zoo in als buiten regten de Handelingen buiten 
W eeskamer betreffende zai zuiks op straffe van nietigheid regten op naam van 

. ' "W h d z A R Weesheer. geschieden op naam van ees eer van e . . epu-
bliek," zonder vermeiding van den naam van dien ambtenaar. 

58. J aarlijks zai de W eesheer uitbetaien de rente van Uitbetaling v. rente, 
zes percent aan hen, die daartoe voigens wet geregtigd zijn,jaarlijksch, 6 percent 
van de rente ontvangen op geiden uitgeieend voigens deze 
wet. 

59. Ingevai er geen persoon, tot ontvangst van zoo- Rente kan uitge
danige renten geregtigd, bekend is, zai de W eesheer, han-leend word en. 
delende met de overige commissieleden voormeid, de ge-
zamentlijke renten uitleenen met andere geiden of afzon-
derlijk, doch telkens voor niet langer dan een jaar, op de 
wij ze in deze wet bepaald. 

60. De Weesheer zal alle twaalf maanden publiceren Weesheer zal jaar
in de Staatscourant eene lijst van alle weesboedels waar-lijksch lijst van op-

k 't 1 · · d b ·· Id 'd d vorderbare boedels van ap1 aa of renten opvor er aar ZIJn, verme en e enpubliceren. 
naam van den erflater, de plaats en datum van zijn over-
lijden, het bedrag der gedeponeerde geiden, met oproeping 
aan belanghebbenden om hunne aanspraken te bewijzen. 

61. Het bedrag, waarvan gedurende dertig jaren zoo- Aanspraak vervalt 
danige oproeping jaarlijks in de Staatscourant heeft piaats na dertig jaren en 
gehad, zorider. dat iemand eenige aanspraak heeft bewezen ~:~~:~n ":~~~~~s g:~s. 
of begonnen Is zulks te doen, zai met de renten worden 
gestort in 's landskas, en niemand zal na dien tijd, onder 
welke omstandigheden ook, geregtigd zijn om zoodanige 
gelden op te eischen. 

AFDEELING VII. 

OVER TAXATEURS. 

62. In ieder distrikt zullen, op voordragt van ·den Aanstelling van 
Weesheer, door den Staatspresident taxateurs worden aan- taxateurs. 
gesteid, die den eed vermeid in Schedule E zullen. afleggen 
voor den Landdrost van het distrikt waarin zij wonen, 
waarna de publicatie hunner aanstelling in de Staatscotwant 
geschied. 

63. Het certificaat zal volgens schedule E eedsaflegging Landdrost :zal certi· 
door den Landdrost aan den W eesheer worden opgezonden. ficaat opzenden. 
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Taxateurverpligt op 64. Ieder taxateur is verpligt binnen acht dagen na 
last vfln Weesheer on tvangen schriftelijke last van den W eesheer of zij nen ver
~:~~~~ris op te tegen woordiger, of op verzoek van eenig belanghebbende in 

den boedel, zich te begeven naar de plaats alwaar de boedel 
is, en daarvan inventaris en taxatie met zijne aanmerkingen 
zonder yerzuim aan zijnen lastgever opzenden, met zijne 
rekening volgens tarief (zie Schedule F.) 

AFDEELING VIII. 

BOEKHOUDING V AN DEN WEESHEER. 

Lijst van boeken 65. De W eesheer is verpligt de volgende boeken te 
door Weesheer te houden :-
'\vorden gehouden. 

a. Een dagboek, bevattende aanteekeningen van alle 
zijne verrigtingen. 

b. Een register, waarin alle sterfkennissen worden over· 
gebragt 

c. Een grootboek, bevattende-
1. Alle boedelrekeningen met de afzonderlijke Debet en 

Credit rekening van ieder belanghebbende. 
2. Alle ontvangsten voor en uitbetalingen aan het Gou· 

vernement. 
3. Aanteekening van uitgezette gelden. 
d. Een kassaboek. 1) 
e. Een brievenboek. 
f Een register van gedeponeerde Testamenten. 
g. Een aante~keningsboek van ontvangen brieven met 

de beschikking daarop genomen. 
h. Een notulenboek van de verrigtingen van hem en 

commissieleden, welke notulen iedere vergade
ring door alle aan wezige led en moeten word en 
geteekend. 

AFDEELING IX. 

VERANTWOORDING V AN DEN WEESHEER. 2) 

Maandstaten aan 66. De Weesheer zal maandelijks Staten inzenden aan 
Auditeur. den Auditeur-Generaal van alle door hem voor het Gouver-

nement ontvangen en uitgegeven gelden. . 
Storting van gelden 67 .. De Weesheer zal maandelijks bij den Thesauner
door Weesheer. Generaal storten de gelden door hem voor het Gouverne

ment ontvangen. 

1) Zie Gen. Instructien 1882, art. 6 en 10. 
2) Zie Gen. Instructien 1882, art. 13 en 16. 
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68. De Staatspresident en een of meer personen door Opname der Wees-
ZHEd daartoe aangesteld hebben het regt ten alien tijde kam~r door Staats-

. ' . 'president of com-
inzage te nemen van alle boeken, pap1eren en de kas be- missie. 
hoorende aan de W eeskamer. 

69. De Weesheer zal met de beide overige Commissie- Jaarlijsch rapp?rt 
1 d . r·ks vier weken v66r de gewone zitting van den a~n Staatspresident e en Jaar lJ ' . . .. vier weken v66r 
Volksraad, inzenden aan den Staatspres1dent een schnftebJk Volksraadszitting. 
rapport hunner verrigtingen en van den staat der W ees-
kamer hetwelk met de aanmerkingen van ZHEd. aan den 
Volks;aad in de eerste week der jaarlijksche zitting zal 
worden ingediend. 

AFDEELING X. 

VERTEGENWOORDIGING V AN DEN WBESHEER. 

70. De Landdrost van ieder district, met uitzondering Landdrost zal verte
van dat van de zetelplaats, tenzij om bijzondere reden, op genwoordig~.r van 
voordragt van den \\' eesheer een ander vertegenwoordiger Weesheer ZIJn. 
van den Weesheer door den Staatspresident wordt aange-
steld, zal de vertegenwoordiger zijn van den Weesheer. 

71. In de gevallen vermeld in art. 6 dezer wet, zal de Vertegenwoordiger 
vertegen woordiger van den W eesheer aan dezen opzenden za1 copy en van docu-

t .fi d k ·· d d h t d t menten aan Wees• gecer 1 ceer e opiJen er oor em on vangen ocumen en heer zenden. 
in die artikelen vermeld. N a ontvangen berigt van ont-
vangst van den W eegheer, zal hij de originele documenten 
aan dezen opzenden, en zoo de eerst gezonden kopijen niet 
zijn ontvangen, zal hij gecertificeerde kopijen zenden, tot-
dat berigt is ontvangen van de ontvangst derzelven. 

72. De Weesheer heeft de magt onder zijne verant-weesheer kanzaken 
woordelijkheid meerdere zaken aan zij nen vertegen woordiger aa.n vertegenwoordi-
op te dragen. opdragen. 

AFDEELING XI. 

OVER HET DEPONEREN VAN TESTAMENTEN. 

73 .. ~eder persoon is geregtigd eenig testament te depo- Deponeren van tes
neren . blJ den Weesheer, of te bezorgen bij den vertegen- tamenten. 
woord1ger, tegen ontvangst van quitantie. 

. 7 4. De W eesheer zal na ontvangst daarvan aanteeke- Aanteekening van 
mng ho:aden in het register vermeld art. 65 letter F, met testamenten. 
vermeldm~. of het gesloten dan wel open is. 

7 5: BlJ ontvangst der sterfkennis zal de W eesheer met Openen van testa
z~?damg testament handelen als ware hetzel ve ontvangen ment bij ont':angst 
blJ de st fk · 1 h . d van sterfkenms. er enms, en a s et gesloten IS hetzel ve eerat an ' 
openen. ' 
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AFDEELING XII. 

STRAFBEP ALING EN. 

Strafbepalingen in- 76. Overtreding van art. 6, 7, 27 of 30, zal in geval 
geval van nalatig- van nalatigheid gestraft worden met boete van £1 tot £50, 
heid of moedwil. en bij gebreke met gevangenisstraf van een tot acht dageu 

ingeval van moedwil met boete van £50 tot £250, en gebrek~ 
van betaling met gevangenis van acht dagen tot drie 
maanden. 

Salaris van Wees- 77. De Uitv. Raad heeft de magt den Weesheer in ge
heer kan onthouden val van nalatigheid of overtreding dezer wet salaris te ont-
worden. houden van een tot drie maanden. 
Nalatige blijft ver- 78. Ingeval van toepassing van eenige straf, blijft de 
antwoordelijk voor nalatige daarenboven vergoeding schuldig voor alle schade 
schade. aan den boedel, door zijn verzuim of moedwil veroorzaakt. 

'Vat onder onbe
heerde boedels 
wordt verstaan. 

Kennisgeving door 
Veld cornet. 

AFDEELING XIII. 

ONBEHEERDE BOEDELS. 

79. Onder onbeheerde boedels wordt verstaan de boe
dels van afwezigen, van krankzinningen, van minderjarigen, 
van onder curatele gesteld en vertaten boedels, waarom
trent nog geen voorziening gemaakt is. 

80. Ieder veldcornet is verpligt, zoodra hij kennis 
draagt van eenen onbeheerden boedel in zijne wijk, te han
delen op dezelfde wijze als voorschreven in arts. 28, 29 en 
30 dezer wet, ten opzigte van boedels van personen zonder 
testament overleden. 

Titel van Weesheer. 81. De v\reesheer zal, ten opzigte van boedels in deze 
afdeeling omschreven, den titel voeren van '' W eesheer be
last met de administratie van onbeheerde boedels." 

Pligten van W ees
heer. 

82. De Weet~heer of zijn vertegenwoordiger zal daarop 
handelen met het doen kiezen en aanstellen van curatoren 
over zoodanigen onbeheerden boedel op dezelfde wijze als 
voorschreven is in arts. 33, 34 en 35 ten opzigte van den 
executeur datief . 

.Aanstelling van cu- 83. De curatoren worden aangesteld, nadat er securiteit 
ratoren. is gesteld, bij brieven van administratie door den Weesheer 

of zijn vertegenwoordiger gegeven in den vorm als in 
Schedule C. 

Instructien van cu- 84. De curatoren ontvangen hunne instructien van den 
ratoren. Weesheer, op welke wijze de boedel moet beheerd worden. 
Verelag van curato- 85. De curatoren doen jaarlijks verslag aan den Wees-
ren. heer. 
Belooning van cura- 86. Het salaris van curatoren zal zijn voor vereffe.oing 
toren. in een on beheerden boedel hetzelfde als voor executeuren 
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is bepaald, en voor het j aarlijksch beheer, indien zulks 
noodig is eene so m door den W eesheer te bepalen. 

87. Curatoren worden op dezelfde wijze ontslagen en Ontslag v. curatoren 
nieuwe in hunne plaats aangesteld als bepaald is ten op-
zigt.e van voogden in art 41. 

AFDEELING XIV. 

OVERGANGSBEPALINGEN. 

88. Binnen den tijd van vier weken, na publicatie Weesheeren en 
dezer wet zullen alle Weesheeren en Landdrosten, thans ~anddro~ten zullen 

' h d d R · mventans van docu-kandftlende als Wees eeren, opzen en aan e egermg eene men ten opzenden. 
inventaris van alle documenten op boedels betrekking heb-
bende, die op hunne kantoren aanwezig zijn, welke docu-
menten den te benoemen vVeesheer worden overhandigd 
tegen kwitantie. 

89. Onmiddelijk na kennisgeving van de ontvangst van Opzending van do
die inventaris zullen alle boeken en papieren daarin ver- cumenten en gede-

' poneerde gelden aan 
meld, met en ben evens de gedeponeerde gelden aan de de Regering. 
Regering worden opgezonden, door wie dezelve eveneens 
tegen kwitantie aan den W eesheer word en overhandigd, 
zullende nalatigen tot afgifte gestraft worden met boete van 
£5 tot £500, invorderbaar bij lijfsdwang; in zoodanig ge- Boete of teregtstel
val heeft de Uitv. Raad het regt den nalatige of moedwil-ling voor nalatigen. 
lige teregt te doen staan voor een Hoog Geregtshof, ook 
buiten het distrikt waar de beschuldigde het feit heeft ge-
pleegd. 

90. De \Veesheer treedt op den dag van het in wer- Wee3heer treedt op 
king treden dezer wet van regtswege in alle regten en ver- van af het in werking 

l. t' d th b d W k W h treden dezer wet. p 1g mgen er ans estaan e ees am er, ees eeren en 
Landdrosten die thans als zoodanig handelen, zonder dat 
in eenige zaak zulks vermeld of te kennen gegeven behoeft 
te worden. 

VORM A. 

STERFKENNIS. 

Overeenkomstig de Wet op de Weeskamer van 10 No- Sterfkennis. 
vember 1869. 

1. N aam van den overledene. 
2. Geboorteplaats van do. 
3. N aam der ouders. 
4. Ouderdom. 
5. Beroep. 
6. Getrouwd of ongetrouwd. 

Weduwnaar of 'Veduwe. 
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7. Datum van overlijden. 
8. VVaar gestorven. 
9. Of er testament bekend is. 

10. Of er roerende of onroerende goederen of beide zijn 
nagelaten. 

11. Is de boedel na gissing boven de £25? 
12. Namen der kinderen van den overledene,-mondig 

of onmondig. 

VORM B. 

BRIEVEN V AN ADMINISTRATIE. 

Brieven van admini- Bij dezen wordt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aangesteld als 
stratie voor execu- Executeur TestamentairJ en zoodoende gemagtigd den boedel 
teur testamentair. ··1 t a': van WIJ en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e vereuenen. 

Weeskamer kantoor, Z. A. Republiek, 
den ........................ 18 .... .. 

Weesheer. 

VORM C. 

BRIEVEN V AN ADMINISTRATIE. 

Brieven van admini- Bij dezen wordt . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . aangesteld als 
stratie voor execu· Executeur Datief, en zoodoende gemagtigd den boedel van 
teur :datief. 

wijlen .............................. te vereffenen. 

W eeskamerkantoor, Z. A. Republiek, 
den ........................ 18 ..... . 

······························ Weesheer. 

VORM D. 

AANSTELLING V AN VOOGD. 

Aanstelling v. voogd Bij dezen wordt aangesteld als voogd ............... · .... · 
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•...................... over . . . . ... . . . . . . . . . . . .. .. . ...... .. .. onmo11dig 
kind ...... van WlJlen .......................... •o. o••• .. . 

Weeskamerkantoor, Z. A. Republiek, 
den ···········o••o••···· 18000 

Weesheer. 

VORM E. 

EED VAN TAXATEUR. 

Ik . 0 0 •••..... 0 •• 0..... . van beroep 0 •••••••••• o. • • • • • wonende Eed van taxateur. 
te .................. zweer, dat ik als Taxateur voor de Wees-
kamer in de Z. A. Republiek, zonder gunst of partijdigheid, 
iederen boedel zal taxeren, volgens zuivere waarde derzelve 
<>vereenkomstig wet, naar mijn beste kennis en vermogen. 

(Getd.) 

V oor mij beeedigd op heden dag 
van 

(Getd.) 
Landdrost. 

VORM F. 

TARIEF. 

Registratie van een Testament of Codicil 
V oor inzage van elke zaak... . . . . .. 
V oor een afschrift van 100 woorden of minder 
Voor elke volgende 100 woorden 
Brieven van Administratie . . . . . . . . . . . . . .. 
Bijwonen van een bijeenkomst van bloedver-

wanten of crediteuren ... 
Aanstelling als V oogd ... 
Opmaken van een Edict ... 
Goedkeuren van waarborg door Executeuren. 

Datief, met Certificaat... . .. 
Registreren van Liquidatierekening .. . .. . . .. 
Taxeren der rekeningen van Executeuren be

treffende hunne gehoudene administratie 4 
per cent. 

Kennisgeving in de courant 

.£0 5 
0 2 
0 2 
0 1 
0 5 

0 10 
0 5 
0 5 

0 Tarief. 
6 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 5 0 
0 5 0 

0 5 0 
23 
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Registreren van een Order uit het Hof 
Passeren van een Kinderbewijs en registratie bij 

de W eeskamer 
Goedkeuring van Inventaris met Taxa tie ... 
Copy en Registratie er van ... 
Verschijnen voor het Hof als eischer of getuige 

in boedels per dag 

INDEX. 

Afd. I Over den \Veesheer 

" 
II Over boedels van personen uie een 

Testament nalaten 

" 
Ill Over boedels van personen die geen 

Testament nalaten ... 
" 

IV Over V oogden ... 

" 
V Over processen in Boedelzaken ... 

" 
VI Over gedeponeerde gelden ... 

" 
VII Over Taxateurs 

" 
VIII Over Boekhouding van den \V ees-

heer 

" 
IX Verantwoording van den \Veesheer 

" 
X Vertegenwoordiging van den \Vees-

heer 

" 
XI Over het deponeren van Testament 

" 
XII Strafbepalingen 

" 
XIII Over onbeheerde Boedels 

" 
XIV Overgangsbepalingen 

" 
XV Vormen 

" 
XVI Tarief 

[1869 

£0 2 & 

0 10 0 
0 5 0 
0 5 0 

1 0 0 

Art. 1- 5 

" 
6 -26 

" 
27-37 

" 
38-41 

" 
42-45 

" 
46-61 

" 
62-64 

" 
65 

ll 66-69 

" 
70-72 

" 
73-75 

" 
76-78 

" 
79-87 

" 
88-90 

" 
" 

M. W. PRETORIUS, 
Staatspresident. 

Op last, 

B. C. E. PROES, 
Gou v. Secretaris. 

Gouvernementskantoor. 
Pretoria, 10 November 1869. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 19 JUNIJ 1869. 

Salarissen Predioi ·ART. 255. "De Raad besluit overeenkomstig ingeko-
kanten volgens · mene memorien door de kerkeraden der Nederd. Herv. 
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Kerk dat de Leeraars der Ned. Herv. Kerk bun salaris zullen Grondwettoegekend 
beho~den en krijgen volgens Grondwet art. 20 en art. 227." 1) 

No. 79. 

PROCLAMATI_E. 

IK Marthinus Wessel Pretorius, Staatspresident van de Grenslijn derdistrik
Zuid-Afrikaansche Republiek, proclameer bij deze :-Dat de ten ~outpansbergen 
grenslijn van de dislricten Zoutpansberg en Waterberg, ge- Waterberg. 

maakt overeenkomstig art. 98 van de Grondwet, door S. J. 
P. Kruger, Commandant-Generaal, W. van Heerden, Com-
mandant te Pieter Potgieters Rust, en J. A. Smit, Veldcor-
net van W aterberg, en goedgekeurd bij Uitvoerende Raads-
besluit van 28 J ulij 1869, art. 9, zal zijn als volgt :-

"Van Krokodilrivier waar Palala in herri loopt en 
van daar met de stroom van Palala op al waar 
hij uit den Kransberg van Mapela uitloopt, met 
een regte lijn op de hoogte van den berg langs 
tot aan Hanglip en van daar met een regte lijn 
tot aan de drift van Rietfontein, en van daar 
naar den Kalkput, liggende aan de Oostzijcle van 
de Nijl, en van daar over Doornfontein met een 
regte lij n tot aan de V aalkop en Strij poort, en 
van daar met Strijpoortsrivier af tot waar hij 
in Olifantsrivier loopt en Olifantsrivier op tot 
aan Pretoria zijn lijn." 2) 

M. W. PRETORIUS, 

Op last, 

Gou vernemen tskan to or 
' Pretoria, 31 Julij 1869. 

Staa tspresiden t. 

B. C. E. PROES, 
Gou vts. Secretaris. 

~) ~erroepen do~r V.R.B. 28 Sept. 1874, art. 76. 
) Zle Proclamahen van 10 Januarij 1871 en 15 December 1885. 
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REGLEMENT V AN ORDE 1) VOOR DEN VOLKSRAAD 
DER ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK, 31 SEP
TEMBER 1869. 

[Vervangen door Reglement van Orde van Maart 187 4 
en 12 Mei 1882.] 

No. 146. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

NADEMAAL bij art. 74 van de Wet regelende het 
Postwezen in de Zuid Afrikaansche Republiek, goedgekeurd 
bij Volksraadsbesluit van 18 Junij 18o9, art. 242, i~ vast
gesteld d.at de dag der invoering van het gebruik der po.~t
Zef!els door m~j za.l worden bepaald, zoo heb ik goedgevon
den te bepalen, zooals ik doe bij deze, dat de invoering 
dier Postzegeli zal plaats hebben op den 1sten J anuarij 
1870. 2) 

Gegeven onder mijne hand. te Pretoria, op den 30sten 
October 1869. 

No. 158. 

Op last, 

M. W. PRETORIUS, 
Staatspresident. 

B. C. E. PROES, 
Gou v. Secretaris. 

PROOLAMATIE. 

Westelijke grenslijn IK, Marthinus Wessel Pretorius, Staatspresident van de 
van het district Zuid Afrikaansche Republiek, proclameer bij deze :-
Tiloemhof bepaald. 

"Dat de westelijke grenslijn van het district Bloe~
hof voorloopig zal zij n van waar Hartsri vier m 

--~---- ---------------

1) In verband hierrnede zie V.R.B.B. 9 April 1860, art. 40 en 16 ¥.aa:t 
1868, art. 408, bepalende dat de Staatsprocureur tegenwoordig zal ZIJll m 
alle zittingen des Volksraads. V.R.B. 19 Sept. 1864, art. 42, rnagtigtden 
Uitv. Raad om de plaats waar de Volksraad bijeen zal kornen te bepai 
len. V.R.B. 7 Junij 1865, art. 21, vereischt dat de Uitv. Raad zoovee 
mogelijk tegenwoordig zal zijn bij iedere zitting- van den Volksraad. 

2) Uitgesteld tot 1 Mei 1870 bij G. K. 14 April 1870. 
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Vaalri vier loopt, met Hartsri vier op tot waar de 
noordwestelijke loop van Hartsrivier boven de 
poort inloopt, en van daar noord waarts tot aan 
de Zwartrand." 1) 

Op last, 

M. W. PRETORIUS, 
Staatspresident. 

B. C. E. PROES, 
Gou v. Secretaris. 

Gou vernemen tskantoor, 
Pretoria, 12 November 1869. 

No. 202. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

TER algemeene informatie is dienende, dat het ZHEd. Bepaling van Veld:. 
den Staatspresident heeft behaagd een nieuw Veldcornet- cornet~c~ap B?ve!l 
schap te bepalen Boven Harts1·ivier district Potchefstroom Hartsnvier, distnct 

d . . . '
2 

' Potchefstroom. 
on er de volgende hJnsbepahngen: ) 

"Van af waar het Zoutpanspad van Zwartruggens de 
districtslijn van Potchefstroom en Rustenburg 
snijdt, met dat pad tot aan de Zoutpan van 
Hartsrivier; van daar westwaarts naar de Zwart 
of Macoewisrand; van daar met eene regte lijn 
waar het oudste Engelsche pad van Kuruman 
door Malopo gaat ; van daar naar de plaats 
Zeekoev lei, van Gerrit Pretorius, aan Malmanie; 
van daar met de stroom van Malmanie op tot 
aan derzel ver oog; van daar met het hoogeveld, 
tusschen de plaatsen van Daniel Nortje en Chris
tian Potgieter, en van daar met met het a:floop
water van Schoonspruit, Groot Marico en Zwart
ruggens tot aan het eerstgenoemde punt." 

Op last, 

B. C. E. PROES, 

Gou vernemen tskan to or Pretoria, 
17 December 1869.' 

Gou v. Secretaris. 

1) Goedgekeurd bij V.R.B. 4 Junij 1870 art. 156. Zie Conventiiin 
van 1881 en 1884. ' 

2) Zie Pro,Jamatie 24 FebruariJ' 1872 · 15 JuniJ' 1883 en de Conventie 
van 1884. ' ' 
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 25 MEI 1870. 

Keate award Oranje Awr. 124. "De Volksraad van de Zuid-Afrikaansche Re
Vrijstaat lijn. publiek, gezien hebbende de beslissing van Zijne Excellentie 

den Luitenant Gou verneur van Natal, met betrekking tot de 
grenslijn tusschen den Oranje Vrijstaat en de Zuid-Afri
kaansche Republiek, berust in de uitspraak van Z\jne Ex
cellentie, ingevolge Acte van Submissie, namens beide ge
noenlde Gem vernementen geteekend, en draagt aan ZHEd. 
de Staatspresident op, gezegde lijn te proclameren. 1) 

"De V olksraad draagt aan ZHEd. den Staatspresident 
op Zijne Excellentie den Luitenant Gouverneur dank toe 
te brengen voor de bereidwilligheid waarmede Zijne Excel
lentie de beslissing der zoolang hangende lijnkwestie tusschen 
den Oranje Vrijstaat en de Zuid-Afrikaansche Republiek op 
zich heeft genomen en voor de vele moeiten die Zijne Ex
cellentie zich voor dat doel heeft getroost. 

"De Raad betuigt zij nen dank aan ZHEd. den Staats
president en verdere leden der Commissie, die bij de be
slissing der lijnkwestie tusschen den Oranje Vrijstaat en 
de Zuid-Afrikaansche Republiek met de verdediging van de 
regten van deze Republiek was belast, voor de wijze waar
op zij zich van hunnen pligt hebben gekweten. 

"De Volksraad keurt goed Uitv. Raadsbesluit van 20 
Mei 1870, art. 18, wat aanbetreft de oprigt.ing der bakens 
door den Landmeter-Generaal van Natal." 

1) Extract uit de Uitspraak van Luitenant-Gouverneur Keate, d.d. 
Pieter Maritzburg, 19 F~>bruarij 1870, gepubliceerd in Staatscourant 31 
Mei 1870, No. 328, als volgt: 

" Z · .. 't k d 't .. · dat van .. ................... oo IS miJne m spraa or er en UI WIJZmg, ·a 
" nu voortaan en voor het vervolg, de grenelijn tusscben de Zm -
" Afrikaansche Republiek en den Oranje Vrijstaat, op bet punt, alwaar 
''bet ter arbitratie gelaten was, door de Conventie van den 18den v::n 
"Januarij 1852, zal beginnen: op een punt in de grenslijn van di Kolome 
" Natal onmiddellijk over en naast bij die oorsprong van den stroom 
" genoemd Gansvallei, welke baar oorsprong neemt op de kortste afstand 
" van de noordelijke baken van de gezegde Kolemie, van daar la?~s den 
" gezegden stroom tot aan deszelfs zamenvloeijing met de Klipr1V1er ~ 
" van daar langs den loop van de Kliprivier tot waar zij zicb met e 
"Vaalrivier vereenigt." 
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WET No. 1, 1870. *) 

HUW EL IJK S 0 R D 0 N N ANT I E. 

Goedgekeurd en vastgesteld krachtens. Volksraadbesluiten 
van 5-10 Mei 1870, arts. 15-53. 

ART. 1. Geen huwelijk zal mogen worden voltrokken Geen huwe~ij:C zon
dan na afkondiging van de huwelijks geboden of in hetder af~ondlgmgvan 

b d . . d . ht I d huwehJksgeboden. open aar op e gewone WIJ ze op ne ac ereen vo gen e 
Zondagen, bij gelegenheid van de openbare godsdienstoefe-
ning, in eenig kerkgebouw of ander geoorloofd gesticht voor 
openbare eeredienst, binnen het district waaronder een der 
partijen of beiden mogten woonachtig zijn, met uitzondering 
van zulke gevallen als waaromtrent bij deze Ordonnantie 
anders zal zijn beschikt en voorzien geworden; ingeval de 
personen in afzonderlijke districten zullen woonachtig zijn, 
zullen de huwelijksafkondigingen moeten geschieden op de 
plaats waar elk der gezegde personen zijn of hun verblijf 
mogten hebben. 

2. Alle leeraars aan wien door het Gouvernement daartoe Alle door het Gou
het regt is verleend zullen bevoegd zijn huwelijken te be- vernement erkende 

t. . . lk h. d fk leeraars bevoegd, na ves 1gen en In te zegenen, m1ts zu s gesc 1e e na a on- afkondiging van ge-
diging der geboden als bij art. 1 bepaald, of bij speciale boden of verleenen 
licentie en verder onder nakoming van de verdere bepa- van speciale licentie, 
lingen daaromtrent bij deze Ordonnantie gemaakt en onder ht.uwelijken te beves-

d d 
. 1gen. 

voorwaar e at de dienstdoende leeraar van zoodan1ge plaats 
en de kerkeraad verantwoordelijk zullen zijn voor eenig 
verzuim of nalatigheid aan de bepalingen van deze Ordon
nantie door zoodanigen leeraar. 

3. De Landdrost van elk district zal geregtigd zijn per- Landdrost geregtigd 
sonen in het huwelijk te bevestigen echter zal zulks in huwelijken te b~v:es-

1 · ' . . tigen na afkond1gmg 
gee~ geva mogen gesch1eden dan na afkond1gmg der hu- van geboden of bij 
wehJ ksgeboden, als bij art. 1 bepaald; of wanneer de per- speciale licentie. 
sonen die zich in het huwelijk wenschen te begeven zulks 
verlangen na aanplakking voor den tijd van drie weken 
aan. de buitendeur van het Landdrostkantoor, tenzij eene 
spemale licentie zal zijn bekomen. 

4: Het zal geoorloofd zijn personen in het huwelijk te Speciale licentie. 
b~yest1gen zonder voorafgaande huwelijksafkondigingen als 
biJ arts. 1 en 3 bepaald door vertooning en overlevering 
door de partijen van eene speciale licentie ten dien einde 
bekomen, onderteekend door den Staatspresident en den 
Gouvernements Secretaris. 

5. Personen die bij licentie in den echt willen treden, Bepalingen a~ngaa.n
overeenkomstig het voorgaand artikel, zullen voor den de speciale hcentie. 

*) Zie Wet No. 3, 1871. 
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Landdrost verschijnen, hunne namen opgeven en op zulke· 
vragen antwoorden als gezegde ambtenaar zal goedvinden 
aan hen te doen om zich te verzekeren. 

1. Dat, ingeval van minderjarigheid de toestemming 
der ouders of voogden verkregen is; 

2. Dat, indien een der aanstaande echtgenooten te 
voren was gehuwd en er kinderen in dat hu
welijk zijn verwekt, de erfportien van die kinderen 
zijn verzekerd of uitbetaald, en 

3. Dat zij, de aanstaande echtgenooten, elkander niet 
bestaan in den verboden graad van bloed- of 
aanverwantschap, en dat er geene andere wettige 
bezwaren tegen het voorgenomen huwelijk bestaan~ 

Onder de verbodene graden van bloedverwantschap zijn 
begrepen :-

a. Alle personen in de opgaande en nederdalende 
linie tot in het oneindige, en in de zijdlinie tot 
in den derden graad, ingesloten gevolgelijk broe
der en zuster, oom en nicht, tante en neef, het
zij eigen of aangehuwd. 

b. Eigen neef en nicht, wier beiden ouders elkander 
over en weder als eigen broeders en zusters be
staan. 

Bepalingen omtrent Personen die nog geen jaar in den Staat woonachtig 
persol!en die nog zijn geweest, zullen niet in het huwelijk bevestigd worden 
geen Jaar woon- d t t'fi t f t'fi t · achtig zijn. an na ver oon van een cer 1 caa o cer 1 ea en van eemg 

bevoegd ambtenaar of leeraar van de laatste woonplaats,. 
waaruit blijkt dat er geen bezwaar tegen zoodanig huwelijk 
besta.at. 

Pligten van Land- 6. De Landdrost zal het regt hebben, wanneer hij ver
drost in twijfelach-menen zal redenen te hebben tot het opvatten van eenig 
tige gevallen. vermoeden van iets onwettigs in het huwelijk dat de per-

sonen als voormeld wenschen aan te gaan en dat zij de 
ware toedragt der zaak verzwijgen, hen of een hunner onder 
eede te onderzoeken, of ook andere personen in dat opzigt, 
des verkiezende onder eede, te ondervragen. 

Landdrost zal notu- 7. De Landdrost zal behoorlijke notulen houden van 
len houden en aan zijne onderzoeking, als bij artt. 5 en 6 bepaald, en rapport 
Gouvernements Se-d d d G t S t · daarop cretaris rapporteren aarvan oen aan en ou vernemen s ecre ar1s, en . . 

zal de Staatspresident geregtigd zijn eene speciale hcent1e 
te vergunnen of te weigeren, nadat hij zulks zal goed
vinden. 

Afko~~iging. van. 8. W anneer eenig hu welijk zal zij n afgekondigd, zoo~ls 
huwehJk, ofhcenti~, biJ' artt. 1 en 3 bepaald of eene speciale licentie zal ZlJll krachteloos na dne ' . 
maanden. bekomen en zulk huwelijk niet zal zijn voltrokken bmnen 

drie maanden na de laatste afkondiging, of na den datum 
der licentie, zal zulke afkondiging of licentie van g.eene· 
kracht meer mogen worden beschouwd, maar alien op meuw 
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moeten geschieden, alsof er niets in dat opzigt had plaats 
gevonden. 

9. Wanneer iemand erkent minderjarig te zijn of er Gevallen onder wel
op eenige andere informatie goede bronnen bestaan mogen kde Lteeraabr odf Land-

1 d . b h h.. f . . ros ver o en per hem of haar a s zoo amg te esc ouwen en lJ o ZlJ ge~n sonen in •t huwelijk 
consent van vader of voogd kan vertoonen, of wanneer 1n te bevestigen. 
geval van een weduwenaar, er nog geen vier maanden 
zullen zijn verloopen van het overlijden zijner laatste huis-
vrouw, of ingeval dat wanneer eene weduwe binnen den 
tijd van negen maanden wil huwen, zij aan den Landdrost 
zal verzekeren dat zij niet verkeerd in het geval als bedoeld 
in het wetboek van Van der Linden, boek I, afd. 3, par.6, fol. 21, 
onder No. 3, sedert het overlijden van haren laatsten man, 
of ingeval er door de overledene minderjarige erfgenamen 
zullen zij n nagelaten, van wier vaders of moeders erfdeel 
niet behoorlijk volgens de wet bewijs zal zijn gedaan, vol-
gens certificaat van den Weesmeester 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 een 
der verboden graden van bloedverwantschap staan, of dat 
zij van buiten de grenzen van dezen Staat zijn gekomen, 
opzettelijk om zich hier in het huwelijk te laten bevestigen, 
daar zij zulks niet wettiglijk zouden hebben kunnen doen 
in de plaats alwaar zij woonachtig zijn, of de huwelijks-
afkondiging niet zullen zijn geschied, noch speciale licentie 
zal zijn verleend, zooals bij de wet bepaald, of wanneer het 
bekend zal zijn, of dat men bij onderzoek op de wijze als 
bij art. 6 bepaald, of op eenige andere geoorloofde wijze 
had kunnen te weten krijgen, zal het in al zulke gevallen 
voor eenigen leeraar of Landdrost als voormeld, niet geoor-
loofd zijn zulke personen in het huwelijk te bevestigen, en 
zulks doende zullen zulke leeraars of Landdrosten als voor-
meld, voor e]ke overtreding, verbeuren eene boete van niet Boete bij overtre-
minder dan tien noch meer dan vijft?:g ponden sterling. ding. 

10. Al wie in den band des huwelijks zijnde, hetzij Strafbepaling bij 
dat zoodanig huwelijk binnen of buiten de grenzen dezer dub bel huwelijk. 
Republiek is gesloten, een tweede huwelijk ondergaat voor 
de ontbinding van het vorige, zal met drie jaren harden 
arbeid worden gestrafd. 

De Landdrost, die kennis hebbende van het bestaan Strafbepaling voor 
van het eerste huwelijk, personen in een tweede hu welijk L~n~drost en mede
bev~s~igd of hen een huwelijks certificaat verleend tot be- pllgtigen. 

ve~t1g~ng van het huwelijk door den leeraar, zal mede met 
dne Jaren harden arbeid gestraft worden. Medepligtigen 
zullen op dezelfde wij ze gestraft worden. 

Het laatste huwelijk zal bij het strafvonnis verklaard Laatste huwelijk 
worden nietig te zijn. nietig verklaard. 

11.. Geen huwelijk zal voor wettig erkend worclen wan- Bepalinge~ voorper
neer be1de personen binnen dezen Staat woonachtig zijn sonen alluer woou.· 
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achtigaangaande het en naar eenen anderen Staat of land gaan om zich daar 
huwelijkenin andere door eenen leeraar of Gou vernementsambtenaar te lat~ 
Staten. h .. . l l f d t d d n 

Inzegening volgeJ'R 
formulier. 

Bevestiging na Le
antwoording van 
zekere vragen. 
Vragen. 

.Bevestiging. 

uwen, tenziJ spec1aa ver o aar oe oor en Staats-
presidenc zal zijn verleend geworden en de noodige schrif
telijke bewijzen van zulk huwelijk aan den Gouvernements
secretaris van llezen Staat binnen zes maanden na het vol-
trekken van zulk huwelijk zullen zijn ingeleverd geworden. 

12. Bij de inzegening of bevestiging van elk huwelijk 
zal de leeraar als voormeld het formulier mogen volgen bij 
zij n kerkgenootschap in geb:L uik, do eh bij de voltrekking 
van eenig huwelijk voor den Landdrost aan den bruidegom 
en aan de bruid ieder afzonderlijk de volgende vrageu 
rigten, welke zij met "ja '' zullen beantwoorden :-

Verklaard gij A B plegtig dat er voor zooverre 
u bekend is, geene ver~1indering hoegenaamd bestaat 
tegen uw voorgenomen huwelijk met CD hier tegen
woordig, en dat gij alle hi er a:.tn wezigen roept tot 
getuigen dat gij C D neemt tot uwe wettigen vrouw 
(of man)? 

Daarop geven zij elkander de regterhand en de Land
drost verklaard het huwelijk bevestigd in deze woorden:-

Ik verklaar dat A B en C D hier tegenwoordig, 
in het oog der burgerlijke wet wettiglljk in den 
huwelijken staat zijn bevestigd. 

U:ren van den dag 13. Geen huwelijk zal mogen worden bevestigd dan 
~~nnen welke huwe- tusschen 3 uur in den morgen en 4 uur in den namiddag, 
hjken onder gewone . . . 
f>mstandigheden be- en zulks .1n eemge . kerk of ander ope.nbaar gestrch~ voor 
vestigd worden. de Godsd1enst, pubhek kantoor of pnvaat woonhms met 

opene deuren, en in het bijzijn van ten minste twee bij 
de wet bevoegde getuigen, alleen bij onvoorziene omstan
digheden zal het geoorloofd zijn buiten de bepaalde uren 
huwelijken te bev~stigen. 

Teekenen van huwe- 14. Dadelijk na de bevestiging van het huwelijk en 
Iij~sregister in ~u- voor dat de gehuwden het vertrek verlaten zal de leeraar 
phcaat met getmgen · "k 1 .. of Landdrost voormeld, voor w1en zulk huwehJ za ZIJll 

voltrokken, in een origineel en duplicaat huwelijksregist~r, 
volgens het hieronder gegeven voorbeeld, de vereischte m
vullingen getrouwelijk maken en de namen der gehuwden 
personen voluit schrijven, en verder zullen twee bevoegde 
getuigen, benevens de leeraar of Landdrost voormeld~. de
zelve mede onderteekenen, het origineel register zal b.hJven 
berusten bij of in het kantoor van de beambten dw het 
zal hebben bevestigd~ en het duplicaat zal hij binneD: d.en 
tijd van eene maand aan den Gouvernements Secretans m
zenden. De gehu wden of eenig ander persoon zal ger~~
tigd zijn onder betaling van 2s. 6d. van elk behoorhjk 
gecertificeerde afschriften te vorderen, en elk afschr~ft van 
zulk origineel of duplicaat huwelijksregister, gecert1ficeerd 
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door den ambtcnaar voor wien het huwelijk zal zijn vol
trokken, of zijn wettigen opvolger, of door den Gouverne
ments Secretaris, zal in elk Geregtshof binnen dezen Staat, 
waar zulks mogt te pas komen, moeten worden aange- Afs~~uift voldoen<l 
nomen als volcloend bewijs voor de wettige voltrekking bew1J8 • 

van zulk huvvclijk, tenzij het tegendecl worde bewezen. 
15. Huwelijksbevestiging te ............... district ........... . 

No. 

Dit huwelijk is aangegaan door bovenstaande personen 
en bevestigd door mij LanddroRt ................................ . 
of Predikan t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . te .......................... . 
op den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dag van .......................... . 
18 ...... in presentie van de ondergeteekende getuigen. 

Vorm v. huwelijks
certificaat. 

16. Wanneer een n:inderjarige de toestemming van zijne Huwelijken v. min
ouders of voogden tot het aangaan van een huweljjk niet derjarigen. zonder 

kan bekomen, hetzij door hunne afwezigheid buiten den ~~eJ!~~r:~~~e:~~an 
Staat, of andere onvoorziene verhindering, zal het den Land- discretie van Land
drost van het district, waarin de minderjarige woont, na drost overgelaten. 
behoorlijk onderzoek, of er al dan niet gegronde redenen 
van weigering zijn, vrijstaan consent te verleenen, of te 
weigeren; maar indien de vader of moeder na v66r overlij-
den van een hunner of de voogden van een minderjarige 
geweigerd hebben hunne toestemming tot het door hem of 
haar voorgenomen huwelijk te verleenen, zal het zulken 
minderjarigen vrijstaan, den Landdrost van het district, 
waar hij woont, vergunning te verzoeken, om den weiger-
achtigen voor het Hof van Landdrost en Heemraden te 
doen dagvaarden, ten einde de redenen van weigering aan 
te toonen, waarna dat Hof al dan niet vergunning tot het 
huwelijk zal verleenen . 

. 17. Niemand zal door eenig regterlijk vonnis of bevel- Niem3;~d kan tot 
schnft tot het aangaan van een huwelijk mogen worden huwehJk geJwongen 
gedwongen, om eenige redenen hoe ook gcnaamd; doch zal worden. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

364 [1870 

de verongelijkte wegens eenige breuk van huwelijksbeloften 
Actie van schade- tegen een minderjarige geldelijke schadevergoeding mogen 
vergocding. bekomen, en geregtigd zijn tot verhaal daarvan, regterlijke 

middelen te gebruiken. 
Huwelijken in het 18. Alle huwelijken buiten dezen Staat aangegaan, door 
h?-itenlan~ gesloten person en van een of beiden niet tij dens het aangaan van 
h1er wettig erkend lk h l""k · d St t onder zekere bepa- zu e u we lJ en 1n woners van ezen aa waren, zullen 
lingen. even wettig in dezen Staat worden erkend en beschouwd 

als in het land waar zulke huwelijken zullen zijn bevestigd 
en wanneer de wettigheid van zulk huwelijk door eenige 
erfgenamen of ander belanghebbende zal worden betwist, 
zal zulks voor eerlig geregtshof mogen worden bewezen door 
productie van huwelijksregisters of certificaten, wanneer het 
gebruikelijk zijn moge zulke registers in die landen aan te 
houden, of certificaten daarvan te verleenen, of door be
hoorlijk geauthenticeerde afschriften daarvan, of door ge
tuigen of eenig ander bij de wet in alle andere gewone 
gevallen aannemelijke bewijzen. 

Trouwgelden. 19. Bij elk huwelijk zal aan den Landdrost worden 
betaald £2, waarvan 3s. door den Landdrost, 3s. door den 
Landdrostklerk en 2s. 6d. door den bode te worden ge
noten; zullende de resterende £1 12s. aan de Gouverne
mentskas moeten worden verantwoord. 1) 

Wanneer e~n leeraar 20. Wanneer een huwelijk voor den Landdrost zal zijn 
~en huwehJk mag voltrokken, zal het des niettemin aan eenen leeraar hier-
mzegenen zonder ld .. lk h l""k G d d" t• · t afkondiging van ge- voren geme VrlJ staan zu u we lJ o s 1ens 1g m e 
bo~en en huwelijks- zegenen zonder afkondiging van geboden en zonder het 
:register. aanhouden of inzenden van een huwelijksregister, als bij 

afdeeling 13 vereischt, zullende een certificaat van den 
Landdrost, dat zulk huwelijk door hem is voltrokken, voor 
dien leeraar voldoende zij n. 

Door den Staat er- 21. Niets in deze ordonnantie vervat zal mogen worden 
kende Kerk~enoot- uitgelegd of verstaan eenige voor den Staat erkenden kerk 
schappen met belet · d · 
regulatien in te voe- of genootschap 1n dczen Staat te beletten om zoo amge 
ren, indien niet in regulatien of wetten in te voeren met betrekking tot de 
s~rijd met burger- Godsdienstige inzegening van huwelijken van ledematen 
liJke regten, e:RZ. van zulke door den Staat erkende kerk of genootscha;:, of 

met betrekking tot de erkentenis van de wettigheid van 
eenig huwelijk of de verklaring van de onwettigheid daar
van, alsmede de Godsdienstige b~grippen van zulk~ d~?r 
den Staat erkende kerk of genootschap overeenkomst1g ZIJ.n 
magt, of om hem te beletten de kerkelijke tucht in ee~Ig 
zoodanig geval uit te oefenen, of in het nemen van een~~e 
geldelijke vordering voor de inzegening van eenig huwehJk 
door zulke door den Staat erkende kerk of genootschap 
gemaakt, mit dat de uitoefening van zulk kerkelijk gezag 
geen inbreuk make op de civiele of burgerlijke regten, voor
regten en pligten van de Staats onderdanen. 

1) Zie V.R.B. 5 Junij 1876, art. 117. 
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22. Iemand zich schuldig makende aan het opzettelijk Strafbepaling voor 
en kwaadaardig vernielen, beschadigen of onleesbaar maken v~rnieling, besch~di-

. · · 1 f d 1· t h l''k · t 1 gmg ofvervalschmg van eemg ongmee o up ICaa uwe lJ sreg1s er a s voor- v. huwelijksregister. 
meld of aan het vervalschen daarvan, of van eenig af-
schrift van dezel ve, zal geacht worden eene misdaad te 
hebben gepleegd, en zal na behoorlijke teregtstelling onder-
worpen zij n aan eene gevangenisstraf van niet minder clan drie, 
no eh meer dan twaalf maanden, met of zonder harden arbeid. 

23. Wanneer eenige leeraar of Landdrost als voormeld Verleenen v. valsch 
opzettelijk eenig valsch certificaat op eenige huwelijks- huwelijk~certificaa.t 

. . . l h b of afschnft door 
registratle, of van eemg afschnft daarvan za e ben gege-leeraar ofLanddrost 
ven, wetende dat zulke registratie of zulk afschrift daarvan 
valsch is, zal hij worden schuldig geacht en onderworpen Strafbepaling. 
zijn aan de straffen op de misdnad van voorbeclachten 
meineed bepaald. 

24. Alle hu welijken die voorclat deze Ordonnantie in Alle vroegere huwe
werking komen zal, binnen of buiten de grenspalen van de lijken v~6r deze ?r-
z 'd Af 'k h R bl' k t .. lt kk don. bhJven wet,Ig. m - n aansc e epu 1e mog en ZlJ n vo ro en, op 
eene wijze waaromtrent bij geene opzettelijke wetsbepaling 
zal zij n voorzien geweest, zullen, ingeval de wettigheid van 
zulke huwelijken voor eenig bevoegd Geregtshof zal wor-
den betwist of in twijfel getrokken, als wettig worden be-
schouwd en verklaart, wanneer het zal blijken dat zulk 
huwelijk is aangegaan ter goeder trouw en op eene wijze 
zooals op de plaats waar dezelve zullen zijn voltrokken in 
gebruik zal zij n geweest. 

25. In eenig geval van pligtverzuim ten opzigte van Boete bij overtre· 
()f overtreden tegen eenige bepaling of order in deze Ordon- dingen. 
nantie vervat, door eenigen leeraar of Landdrost begaan, 
ten welken opzigte uit alreeds door het oplegger.. van straf-
fen zal zij n voorzien, zal zulke overtreder onderworpen zij n 
voor elke overtreding of verzuim te verbeuren eene boete 
van niet minder dim £5 noch te boven gaande £15 Sterling. 

26. Alle bepalingen in deze Ordonnantie hebben alleen Ordonnantie slechts 
betrekking op blanke personen, zoowel wat aangaat de per- betrekking 0 P blan
sonen die het huwelijk voltrekken, als die personen welke ke personen. 
worden gehuwd, zullende de huwelijken van kleurlingen bij 
afzonderlijke Ordonnantie moeten geregeld worden. 

27. Alle wetten en bepalingen in strijd zijnde met deze Herroeping van 
Ordonnantie worden hiermede herroepen en vernietigd. strijdige bepalingen. 

28. Deze Ordonnantie zal in werking treden volgens In werking treding 
bepaling in art. 69 der Grondwet. der wet. 

Op last, 

Gouvernementskantoor 
Pret()ria, 3 Junij l870. 

M. W. PRETORIUS, 
Staatspresident. 

B. C. E. PROES, 
Gou vts. Secretaris. 
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WET No. 2, 1870. *) 

OP HET BRANDEN VAN GRAS. 

Goedgekeurd en vastgesteld krachtens V olksraadsbesluit, 

dato 11 Mei 1870, artt. 57-61. 

Grasbranden geoor- ART. 1. Het zal geoorloofd zijn voor eenigen persoon om 
Joofd onder ze·kere het gras op zijne plaats of plaatsen binnen dezen Staat in 
bepalingen. brand te steken, mits dat hij zorg drage dat daardoor niet 
S trafbepaling in 
geval van schade 
aan buurman ver
oorzaakt. 

het veld van zijnen buurman in brand gestoken wordt of 
schade aan diens plaats of goederen wordt gedaan, zullende 
in het laatste geval de veroorzaker beboet worden met niet 
minder dan £5 Sterling en niet te bovengaande £20 Sterling, 
of gevangenzetting met of zonder harden arbeid voor eenen 
tijd niet te bovengaande drie maanden voor elke overtreding. 

Strafbepaling in 2. Wanneer gras in brand wordt gestoken door toedoen~ 
geval ?vertred~r op last of door onvoorzichtigheid van een persoon geen 
geen e1genaar IS van · f h bb d d d · · d ' h t den grond. e1genaar o regt e en e van en gron Z1J n e waarop e . 

vuur is aangestoken, zal de daad gestraft worden met eene 
boete van £20 tot £500 Sterling en met gevangenzetting, 
met of zonder harden arbeid, van drie maanden tot drie 
jg,ren, naar den aard van onvoorzichtigheid of moedwil. 

Schadevergoeding 3. Dat wanneer de eigenaar of bewoner van eenige 
verpligtend, niette- plaats eenige schade mogt lijden ten gevolge van het af
t~~~;~ande straf of bran.den van gras, zal de persoon die zulks veroorzaakt 

heeft, of door wiens nalatigheid of on voorzichtigheid zulks 
is geschiedt, verpligt wezen zoodanige schade te vergoeden, 
niettegenstaande dat hij onder de voorzieningen van deze 
wet gestraft zal zijn. 

In werking treding 4. Dat deze wet in werking zal treden volgens bepaling 
der wet. in art. 69 der Grondwet. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 

Pretoria, 8 Junij 1870. 

M. W. PRETORIUS, 
Staatspresident. 

B. C. E. PROES, 
Gou vts. Secretaris. 

'"') Foutief gepubliceerd in Staatscot~rant van 1870, als Wet No. 3, 1870. 
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WET No. 3, 1870. *) 

TOT KEERING DER LONGZIEKTE. 

Goedgekeurd en vastgesteld krachtens Volksraadsbesluit, 
d.d. 11 Mei 1870, Artt. 63-75. 

ART. 1. Dat de eigenaar van rundvee, waardoor wordt OpsluHing van be
verstaan eenig bul os koe vaars of kalf dat met de long- smet vee op_ ~orp.em 
. . ' '· ' ' .. l zonder mumcipah-ziekte besmet IS of zwh daarvan teekens biJ hetze ve op- teit. 

doen, verpligt zal zij n zoodanig vee in eenige kraal of 
andere beschutte plaats op te sluiten. Deze bepaling is 
toepasselijk op de dorpen waar geene municipaliteit is. 

W anneer echter zoodanig vee uit moed willigheid of Boete of gevangen
verzuim van den eigenaar of zijne dienstboden zich buiten zetting _in geval :an 
gemelde kraal of beschutting bevindt, zonder door eenig moedwil ofverzmm .. 
persoon aan eenen riem geleid wordende, zal de eigenaar 
onderhevig zijn aan eene boete van niet meer dan £7 10s. 
Sterlg. en bij gebreke van betaling tot eene gevangenzetting 
van niet meer dan eene maand. 

2. Ieder persoon op wiens plaats longziekte is, is ver- Bepaling omtr. be
pligt zij n vee op zij n grond te houden en zij ne buren en smet vee op plaatsen 
reizigers daarvan kennis te geven, op boete van niet meer Bo<Jte. 
dan £7 10s., en bij wanbetaling daarvan op straffe van 
eene maand gevangenzetting. 

3. Indien eenig persoon op, of langs eenigen publieken Strafbepaling indien 
weg of straat zoodanig dier zal leiden of drijven naar ofbesmet vee 0 P pu
t t · bl. k ·d · · d blieke weide gebragt o .. eemge pu 1e e we1 e of mti'Jpanmng, en zal aar laten wordt. 
b~lJVen, zal die persoon aan eene boete onderhevig zijn van 
met meer dan £7 10s., en bij gebreke van betaling tot 
eene gevangenzitting van niet meer dan eene maand. 

4. Indien eenig persoon vleesch van een longziek dier, Strafbepaling voor 
hetwelk gestorven is aan die ziekte of na geslagt te zijn verkoop van vleescl~ 
teekens daarvan had verkoopt of te koop aanbiedt zal vanlongzieke dieren 

d . ' ' zoo a:r:1g persoon voor elke overtreding verbeuren eene som 
van ~~et .meer dan £25, of gevangenzetting van niet meer 
dan een J aar. 

h bb5· Eenig persoon het opzigt over eenig longziek vee Strafbepalingindien 
.e ende, hetzelve overlatende zonder een ander het op- vee zonder opzigt 

Zlgt daarover te laten houden zal hij onderhevig zijn aan gelaten wordt. 
eene boete niet te bovengaand~ de som van £7 10s. en in 
gl ebreke van betaling tot eene gevangenzetting van niet 
anger dan eene maand. 

6. Eenig persoon, die het opzigt heeft van eenig dier, dat Vee dat sterft of ge
aan de bovengemelde ziekte sterft of dat gedood wordt, zal dood wordt moet be-

*) Foutief gepubliceerd in Staatscourant van 1870 als Wet No. 2, 1870. 
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graven of verbrand dadelijk verpligt zijn dat dier tot eene diepte van niet 
worden, onder boete minder dan drie voeten te begraven, of te verbranden of 

zoodanige maatregelen te nemen, dat zulk dood dier of' die
ren niet . met. gezond vee in aanraking kan komen, bij ge
breke daarvan zal hij verbeuren eene boete van £7 10s. 
of veroordeeld worden tot gevangenzetting van niet lange~ 
dan eene maand. 

Zonder opzigt rond- 7. Eenig rundvee, kenteekenen van longziekte hebbende 
loopend vee kan g~- zonder opzigt op iemands grond komende zal het regt heb~ 
dood worden. ben, zoodanig dier te dooden of te laten dooden, en verder 

gehouden zijB, in gevolge artikel 6 dezer wet, zoodanig vee 
te verbranden of begraven, zullende de eigenaar van zoo
danig dier gehouden zij n die kosten te vergoeden. 

Vumenging van be- 8. Eenig persoon ziek of besmet vee langs de publieke 
$met metgezot;~ vee wegen drijvende, zal zoodanig vee met toe1eikende wachten 
langs de putblle;;:e moeten voorzien zijn tot vermijding van vermenging met 
wegen moe verme- . 
den worden. onder gezond vee langs de wegen wmdende; zullende zulke over-
li>oete. tredingen gestraft warden met eene boete van niet minder 

dan £7 10s. en bij gebreke van betaling daarvan tot eene 
gevangenzetting van niet langer dan eene maand. 

Verkooping van 9. Eenig persoon met voorbedachtheid aan iemand, die 
longziek vee straf- zulks onbekend is, vee te koop aanbiedende of verkoopende, 
maar met boete of dat longziekte heeft of uit een troep vee komt, waaronder 
gevangenis. 

longziekte heerscht, zal onderhevig zijn aan eene boete van 
£5 tot £2,5, of gevangenisstraf van een tot drie maanden. 

Gedeelte v. plaatsen 10. Ten opzigte van gedeelten van plaatsen gelden de
{)nder dezelfde wet. zelfde bepalingen als die, welke van geheele plaatsen spreken. 
Schadevergoeding 11. De personen door wier nalatigheid of verzuim 
;~irli:~e~~e~:.halve longziekte vebrspr1~id odf abnder veehaa1d1gestoken 'h~odrdt, zijn 

behal ve tot eta 1ng er oete, ge ou en tot se a evergoe
ding volgens wet. 

Aangever geregtigd 12. Iemand die zoodanig berigt zal geven, welke de 
tot helft der boete. schuld van zulken overtreder of overtreders, als voormeld, 

bewij zen zal, zal geregtigd z~j n om de helft der boete ~e 
ontvangen ; terwijl ci.e andere helft van gemelde boete m 
's lands kas gestort zal worden. 

In werking treding 13. Deze wet zal onmiddelijk van kracht zijn volgens 
der wet. art. 12 der Grondwet. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 8 Junij 1870. 

M. W. PRETORIUS, 
Staatspresident. 

B. C. E. PROES, 
Gou vts. Secretaris. 
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WET No. 4, 1870. 1) 

BEPALENDE DE_ INSTRUCTIE VOOR DE 
LANDCOMMISSIE~'c-...-•-" "" • 

·Goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluit, dd. 12 en 
13 Mei 1870, art. 78 tot en met art. 82. 

ART. 1. Er zal in ieder district eene Landcommissie Zamenstelling en 
.. bestaande uit drie leden te worden benoemd op voor- benoe:ui?g der land-ZlJl1, ' '1 • cornrniSSie. 

dragt van den Landdrost door den Staatspres1dent. 
2. De Landdrost heeft het regt om voorloopige aan- LanddrQst kan voor

stellingen te doen, ter approbatie van den Staatspresident. loopige aanstellin-
. · · b l t t h t d k gen doen. 3. Deze commiSSle IS e as me ~n erzoe en en.Jurisdictie van corn-

beslissen van alle kwestien van _ plaatseJ! _en grpncien. 2.) rnissie. 
r--4:.- beze ccnrimissie is- verpligt-op verzoek van iederen Bijeenkorning der 
burger bijeen te komen en zal altijd uit drie leden moeten comrnissieen poging 
bestaan. De commissie zal vooraf trachten de kwestie tus- tot schikking. 
schen partijen vriendschappelijk te schikken. 

5. W anneer een der leden belang bij eene kwestie heeft, Diskwalificatie van 
of een zijner bloed- of aanverwanten tot in den derden graad, een d~r .leden der 
of een der leden verhinderd is, zullen de beide overige leden cornrnu;sie. 
eenen verstandigen burger kiezen om zoolang onder deze 
instructie te handelen. 

6. Als iemand de commissie verlangt zal hij zich schrif- Schriftelijk verzoek 
telijk tot den voorzitter der commissie moeten wenden, die om bijeen te komen. 
alsdan de leden zal bijeenroepen op dag en plaats door hem 
te bepalen. 

7. De commissie kiest uit haar midden een tot haren Voorzitter der com
voorzitter, waarvan aan het publiek door middel der Gou- missie. 
vernementscourant kennis wordt gegeven. 

8. De commissie is verpligt eene lijst te houden van Comrnissie houdt 
dag en datum der verzoeken die bij haar zijn ingekomen, lijst van ingezonden 
en zooveel mogelijk de orde in de lijst te volgen, dat, die verzoeken. 
het eerst aanzoek he eft gedaan, ook het eerst gehol pen 
worde. 

9. De commissie is verpligt te onderzoeken of er ook Vroegere schikkin
vroegere schikkingen bestaan en zal zich daaraan moeten gen geobserveerd. 
houden. 

10. Ten opzigte van getuigen zal eene aanschrijving Aanschrijving van 
van ~en voorzitter gelden als wettige dagvaarding en alle Voo:zitter zal al~ 
bepalmgen omtrent getuigen in civiele zaken voor geregts- wettige dagvaardmg 
hoven zullen gelden voor aldus aangeschreven getuigen. gelden . 

. ~1. De commissie is verpligt alle verklaringen doorverklaringen tewor
parhJen aangeboden of die door hen verlangd worden dat den a~ge?ornen door 

COIDIDlSSle. 

1) Zie Wet No. 4, 1875. 
2) Zie Wet No. 6, 1885, art. 1. 

24 
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ingewonnen zullen warden, te hooren en op te schrijven 
en op verzoek van een der partij en te do en bezweren. ' 

Voorzitter ex-officio 12. De voorzitter van iedere Landcommissie zal in de 
Vrederegter. uitoefening van zijne functien Vrederegter zijn. 
Gang der paarden. 13. Indien het vereischt wordt zal de commissie de 

lijnen van eene plaats afgaan volgens inspecteurs-instructie,. 
en zorg dragen dat de g,apg__~~r paarden, zoo die gebruikt 
warden, zal zijn van 300 Rijnlandsche voeten in eene mi
nuut. 

Rapportbinnenacht 14. De Voorzitter der Landcommissie zal binnen acht 
dagen in te zenden. dagen na den afloop der commissie, ieder rapport indienen 

bij den Landdrost van het distrikt al waar zij onder be
hoort. 

Publicatie van rap- 15. De Landdrost zal publiceren in de Staatscourant 
port door Landdrost dat zoodanig commissie-rapport gedurende twee maanden 

ter inzage van belanghebbenden ten zijnen kantore zal 
liggen, zullende in zoodanige advertentie naauwkeurig war
den opgegeven de naam der respectieve partijen der plaat
sen, erven of stukken grond, met opgave derzelver ligging 
en wijk. 

Appel kan aangetee- 16. Gedurende twee maanden van af den dag dier 
kend worden binnen publica tie, staat het ieder vrij appel aan te teekenen van 
twee maanden. de uitspraak van de Landcommissie ten Landdrostkantoret 

tegen betaling der kosten van appel voor het Hooge Ge
regtshof. 

Waar geen appel, is 17. Wanneer binnen die twee maanden geen appel is 
uitspraak beslissend aangeteekend, zal de uitspraak der Landcommissie uiteinde-

lijk b_eslissend zijn. -
Appel bij eerste zit- IS. Wanneer appel is aangeteekend, zal zulks bij de 
ting van Hoog Ge- eerste zitting van het Hoog Geregtshof in het distrikt moe-
regtshof te worden d . b d .. 1 11 
voortgezet; anders ten wor en voorge ragt, op ezelfde WIJZe as appe e~. v~n 
vervalt appel. vonnis van het Hof van Landdrost en Heemraden; biJ met 

voorbrenging vervalt het appel. 
Diensttijd der corn- 19. De leden van de commissie warden benoemd voor 
missie. den tijd van vijf jaren. 
Vergoeding aan 20. Elk der leden van de commissie zal genieten 21s. 
leden dercommissie. per dag, gedurende het oponthond zijner bezighed.en, en 

15s. wagenhuur per dag. 
Kosten volgens be- 21. De commissie zal beslissen wie de kosten geheel of 
s!issing der commis- gedeeltelijk zal of zullen betalen. 
s1e betaald. 22 W b" d · k d · · ·en der 
Uitspraak der corn- :. . . anneer IJ .e Uitspraa er com.miSSle ~ 
missie kan gei:ixecu- partiJ en In de kosten IS veroordeeld en die nalat1g mogt 
teerd. worden, na zijn die te voldoen binnen twee maanden na de uitspraakt 
!~x;~~~;:~ri~~s~~~r niettegenstaande appel mogt zijn of warden aangeteekend, 
Landdrost. zal zoodanige uitspraak, even als een vonnis van een Hof, 

op verzoek van den Voorzitter der commissie bij den Landd 
drost, bij order van dezen door den Baljuw geexecuteer 
kunnen warden. De kosten-rekening zal vooraf door den 
Landdrost van ieder distrikt moeten getaxeerd en goedge
keurd warden volgens de wet. 
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23. Bijaldien er geene LandcomTI?:issie in een .~is~rikt In af~ez?gheid yan 

bestaat of iemand mogt verkiedzen ZIJdne tegendpartlJkdduect ~~~~m~=~1~!:e~t~~~~ 
voor een der Geregtshoven te agvaar en en e zaa oor beslist worden. 
dat Hof te doen beslissen, instede van door de Landcom-
missie zal het Hof van Landdrost en Heemraden daartoe 
bevoe~d zijn. Zullende van de uitspraak van dit Hof, als 
in alle andere ci viele zaken, appel zijn naar het Hoog Ge-
regtshof. 

24. Ieder tegenpartij zal moeten zijn aangeschreven op Aanschrij.':'ingen van 
de wijze en onder de bepaling vervat in artikel 10. tegenpartiJ volgens 

art. 10. 
25. Deze instructie zal in werking treden volgens be- In werking treding 

paling in art. 69 der Grond wet. der wet. 

Op last, 

B. C. E. PROES, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 4 April 1870. 

Gouv. Secretaris. 

WET No. 5, 1870. 1) 

INSTRUCTIE VOOR DEN LANDMETER-GENERAAL. ___ ............... ..._--.•· ~ 

Goedgekeurd en vastgesteld-- k~achtens Volksraadsbesluit, 
dd. 13 Mei 1870, artt. 83-94 en 95, en 21 Junij 

1870, art. 207. 

ART. 1. Er bestaat een Landmeter-Generaal en zoo vele Aanstelling v. Land
Gouvernements 2) Landmeters als zullen aangesteld worden meter-Generaal en 
d Z.. H Ed 1 d · Gouv. Landmeters. oor IJn oog- e e en Staatspres1dent. 

2. De Landmeter-Generaal is verantwoordelijk aan Zijn Landmeter-Generaal 
Hoog-Edele den Staatspresident en ontvangt zijne orders van aan Staatspre~~dent 
Zij n Hoog-Edele. verantwoordehJk. 

3. De Landmeter-Generaal is belast met de regeling van Pligten van Land· 
alles wat tot landmeting en het in kaart brengen behoort meter-Generaal en 
en .. d G L d d' Gouv. Landmeters. ZIJn e ouvernements an meters gehouden om e 
orders van den Landmeter-Generaal op te volgen. 

4. De Landmeter-Generaal is belast om alle de aan den Landmeter-Generaai 
Uitvoerenden Raad ingezonden inspectie-rapporten en gene- belast om inspectie-
rale plan d t · d k' . rapporten en gen. nen oor .e z1en en aarover aanmer 1ngen, 1n- plannen door te zien 

1) Zie Instructien voor Landmeters, gewijzigd door Uitv. Raad en 
vast~esteld bij V.R.B. 8 Julij 1882, art. 755. 
b 1 ) Naam van Go1wernements Landmeter weggenomen bij Uitv. Raads-
8~8 Utlt 15 September 1881, art. 31, Gouvernements Kennisgeving No. 76, 

aa scourant 10 November 1881, No. 36. 
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dien die bestaan, aan den Uitvoerenden Raad ter kennis te 
brengen. 

Landmeter-Generaal 5. Wanneer het Gouvernement de ncod.ige instrumen
hewaar?etr v. maten ten voor het onderzock van maten en gewigten ten Land-
en gew1g .en. . 

mcters-Generaalkantore heeft afgegeven, 1s de Landmeter-

Verslag van Land
meter-GeneranJ. 

Gencraal de hewaarder van de erkende majten en gewigten 
van den Staat 1) en mag alleen toegang tot dezelve ver
lecnen met toestemming van Zij n Hoog-Edele den Staats-
president. 

6. De Landmeter-Generaal doet jaarlijks in de maand 
Februarij een verslag aangaande de landmeting en wat daar
toe behoort. 

Borgtogt van Land- 7. Zoowel de Landmeter-Generaal als de Gou vernements 
meter-Generaal. Landmeters moeten ieder eene door den Staatspresident 

goedgekeurde seeuriteit van £500 sterling geven en volgens 
wet drr Zuid-Afrikaansche Republiek ingezworen worden. 

T~andmeters zullen 8. \Vanneer eenige plaats, erf of stuk grond door eenen 
1'aarten va.n pla.at~en Landmeter is Ol)aemeten zal hij van zulk eene opmeting en erven m tnph- o ' . 
kaat aan Landmeter- eene ~ formeren en dezel ve ben evens twee cop1e~n aan 
Generaal zenden, die den Landmeter-Generaal inzenden. De Landmeter-Generaal 
dezelven za~ onder- onderzoekt de kaarten 2) en indien-i'dsssbe wordQ!Q gg~d 
zoeken. Ind1en geen 1 rl L. •• rl' r1 1_ ' 1 d 
protest is ingediend gliLtiQHI'"!t; llililQQt .w.lj '~!!tit Q~ 1!*9 ttttttrtelt QQ!QtElS:t{Qld.e.tl, aa1na een 
zal de kaart als een eo pie in zij n kan to or houden en de twee anderen aan den 
onwedcrlegbaar do-uitvoerenden Raad indienen opdat 3'f.~ opmet'Fn in de 
cument beschouwd . ' 
worden. Staatscou'rant mog~gepubhceerd worde . De kaarten kun-

nen in het Uitvoerende Raadskantoor of in het kantoor van 
den Landmeter-Generaal gezien worden. Indien geen protest 4) 
tegen de kaarten binnen drie maanden na publicatie ten 
Uitvoerenclen Raadskantore wordt ingediend, teekent ZHEd. 
de Staatspresident de kaart, waarna dezelve als een o.nweder
l.M~f!:_i~r docum_~~ moet beschouwd warden. 5) Eene van de 
k'a'arten behoort aan den eigenaar der plaats, eene aan het 
kantoor van den Landmeter-Generaal en eene aan het 
Registratiekantoor. De onkosten van goedkeurings-certjficaten 
van den Landmeter-Generaal zal de eigenaar van de opge
metene plaats of grond aan den Landmeter, die gemeten 
heeft, betalen, die dezel ve aan den Landmeter-Generaal zal 
verantwoorden. De kaart van plaatsen alreeds opgemeten, 
wanneer geen protest wordt ingeleverd binnen drie maanden 
na publicatie dezer wet, zullen mede Q!l..]'Jl_4~r.Jggbare docu-

Hoe te handelen)n,!?:?_~nten zijn. Ingeval van protest tegen eene kaart zu~len 
geval van protest. dezelfde bepalingen gelden als zijn vastgesteld ten opZigte 

van protesten tegen ge!nspecteerde plaatsen. 
------------------- -----------

1) Gewijzigd door Wet No. 2, 1874, art. 3. t/2..-'1 
2) Zie V.R.B. 8 Julij 1882. art. 744 en 755. f' • 
3) Zie V.R.B. 8 Julij 1882, art. 744 en 755. 
4) Zie V.R.B. 8 Nov. 1871, art. 306. 

6 

I 
5) Zie Uitv. Raadsbesluit 13 Jan. 1876, S. 0. 19 Jan. 1876, No. 61 ' 

art. 3 van Instructien voor Landmeters, d.d. 8 Julij 1882, en Wet No. 2' 
1884, art. 8. 

}14_· "- ~/..'-~~ ~ 
' ~ 
~/ ~? 'Jt-kk~~~ 

h ~~_) ~--~~ 
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D~ Landmoter-Generaal zal zorg dragon dat de kaarten Kam·ten zullen met 
in overeenstemming zij n met du uitspraken van de regter- uits.I?raken der r6lg-

1. · · d l"k b 1· d .. FI l d-,...-t terhJke magt over-lijl{~~:rg~_g,b ne u~ .. ~.Pl_§_lJ. ____ __i§_ lSS~ ZlJ n. et za e ,rmg eenstemmen. 
')vezen van den Lanclmeter -Generaal om alle verdeelmgen Verdeelingen op ori
van plaatsen op de originele kaarten te beschrijven, zoowel gineel te beschrijven 
die van den eigenaar, als die in bezit van het Gouverne-
ment, waarvoor hem eene betaling zal toekomen volgens 
tarief voor Landmeters. 

9. Alle opmetingen van gronden moeten volgens de Opmetingen en 
Ri~nlandsche ma:-tt 1) geschieden, en de lmarten in morgen, kR~~r1tendvohlgens t 

• J • IJn an se e maa . 
v1erkante roeden, enz., berekend worden. Alle kaarten, dw 
volgens art. 217 der Grondwet niet als wettig kunnen be-
schouwd worclen, zal de Lan<}~er-Generaal n~et goed- _ /.......t. 
keuren. 2) w~ 7 ~~ ~ c"'-~ -4,... 

10. De Landmeter-Generaal zal verpligt zijn, overeen- Landm.-Gen. zal do
komstig last van ZHEd. den Staatspresident te onderzoeken cumenten enz. van 

' . personen voor ad-
de uocumenten en de bekwaamheden van de personen, dw missie onderzoeken 
wenschen als Landmeters te worden toegelaten en daarvan en rapport doen. 
rapport te doen. 

11. De Landmeter-Generaal wordt gelast om regulatien Landmeter-Generaal 
te maken ten gevolge waarvan de van tot tijd inkomende gelast re:;ulatien te 
1 d t 1 t d h 'd' · 1.. h. d d' 'k maken omtrent 

~.n me ers mar en e se 01 mgs lJ ~~n tussc en e 1stn ten, scheidingslijnen tns-
WIJken en plaatsen zullen aanWlJZen, alsmede de gesteld- schen distrikten, 
heden of hoedaniaheden der plaatsen. Op de kaart moet wijken 6~1 plaatsen, 

d k o d h d en bepalmgen om-wor en aangetee en oe ver e opgemetene plaats van trent kaarten. 
het naaste dorp of andere goed bekende plek is gelegen. 
Indien de opmeting alleen een stuk van eene plaats of ver-
scheidene stukken van twee of meer plaatsen bevat, welk 
stuk of stukken tot eene plaats onder eenen nieuwen naam 
geformeerd wordt, zullen de namen der aangrenzende plaatsen 
aanwijzen, opdat door de Landmeterskaarten toelichtingen 
kunnen verkregen worden. 3) 

TARIEF V AN DEN LAND METER GENERAAL. 

12. Voor het onderzoek van eene kaart 
ring van de berekening der groote hoeken, 
aan den Landmeter Generaal afgegeven. 

Voor iedere kaart, bevattende 3 hoeken 

" " " " 4 " 
" " " " 5 " 

tot goedkeu- Tarief. 
zij den, enz., 

£0 15 0 
1 0 0 
1 5 0 

Voor eenige kaart bevattende meer dan 5 hoeken wordt 
?etaald £1 5s. voor de eerste 5 hoeken, en 2s. 6d. voor 
1edere hoek daarboven. 

1) G_ewij~igd ~oor Wet No. 2, 1884, art. 11. 
~) Z1e blJvoegmg V.R.B., 6 J-ulij 1882, art. 739. ~ 11 '),fr 

voeging V.R.B., 18 l\fei 1883, art. 89. .J _ 1 ~-
~14' 'f . J _.,__. ___ /_ ~~~ 
~4-0t. ~---I -tl 

. _, ,'-.-~~~ f?(.,..~~- .. JJ')-4.. 

~-)tj(_?~.~-~ ~/-~-~~~ 
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Voor 

" 
" 

ieder certificaat op eene lmart 
ander certificaat ... 
een copij van eene kaart ... 

geteekend... £0 2 6 
0. 1 6 
2 2 0 

" 
het nazien van eenige Landmeterskaart op 

a an vraag in eenige zaak ... 0 2 6 

Voor eenige kaart welke twee of meer plaatsen of stuk
ken grond op de kaart met scheidingslijnen tusschen elkan
der aangeteekend en met verscheidene berekeningen voor
zien, zal het salaris voor het onderzoek betaald worden 
zooals iedere plaats of stuk grond door eene bijzondere 
kaart is gepresenteerd. 

Indien eene kaart meer dan R,OOO morgen bevat 
en niet in plaatsen is verdeeld zal het salaris 
voor het onderzoek verhoogd zijn voor iedere 
1,000 morgen met ... . .. £0 2 6 

Voor naauwkeurig onderzoek van plannen en in
spectierapporten door eene Land Inspectie
commissie ingegeven voor iedere plaats of stuk 
grond 1) . . . 0 1 6 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 23 Junij 1870. 

M. \:V. PRETORIUS, 
Staatspresident. 

B. C. E. PROES, 
Gou vts. Secretaris. 

1) Buiten de reeds aangemerkten zijn nog de navolgende Bijvoegingen 
gemaakt:-
Door V.R.B. 8 Nov. 1871, art. 306, bepalende dat voor het publiceren 

van kaarten zal betaald worden £1, en voor protesten £,2 in zegels. 
Door V.R.B. 21 Mei 1875, art. 111, bepalende dat alle leges in de Gou

vernements kas zullen gestort en maandelijks verslag geleverd worden. 

Door V.R.B. 22 Mei 1875, art. 114, bepalende Zegels als volgt:-
Voor Zegel op landmeterskaart van plaats of deel daarvan . .. £1 0 0 

Voor Zegel op landmeterskaart van erf of deel daarvan . . . . . • 0 10 0 

Door Uitv. Raadsbesluit 14 O;:;tober 1875, art. 227, Staatscourant 27 Oc-
tober 1875, No. 601, bepalende dat landmeters zonder inspectie-rap
porten niet mogen opmeten. 
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WET No. 6, 1870. 1) 

OVER HET UITNEMEN VAN GRONDBRIEVEN OF 
EIGENDOMS-BEWIJZEN V AN PLAATSEN OF ERVEN, 

Goedgekeurd en vastgesteld krachtens V olksraadsbesluit, 
dd. 18 Mei 1870, artt. 99 tot 103. 

NADEMAAL het is gebleken, dat eenige personen na- Preamble. 
Iatig blijven eigendoms-bewijzen of grondbrieven uit te nemen, 
en het noodzakelijk is daaromtrent voorzieningen te ma
ken,-zoo is het, dat de volgende bepalingen worden vast
gesteld :-

ART. 1. Dat wanneer eenig persoon gedurende zes maan- Registr. v. Acten zal 
den nalatig blijft eigendomsbewijs of grondbrief eener plaats oproeping in Staa.ts-

f f · ' d d R · t t A courant plaatsen m-
0 er ~ut ~e nemen oor en · eg1s ra eur van cten! eene dien grondbriefniet 
oproepmg In de Staatscourant zal worden geplaatst, 1nhou- binnen 6 rnaanden 
dende nummer en naam van plaats of erf, en zoo bekend, is uitgenomen. 
die van den verzoeker of regthebbende. 

2. Dat wanneer drie maanden na de eerste publicatie Na drie maanden 
de grondbrief of het eigendomsbewijs van de gepubliceerde tweede publicatie. 
plaats of erf nog niet is gelost, eene tweede publicatie als 
vroeger zal plaats vinden. 

3. Dat voor de eerste publica tie van iedere plaats ofKosten v. publica tie. 
erf zal betaald worden 10s. en voor de tweede publicatie 
een pond Sterling. 

4. \Vanneer drie maanden na de tweede publicatie zijn Plaats vervalt aan 
verloopen en geen eigendomsbewijs of grondbrief is uitge- G.ouvern.ement in-

1 d · I h G d1en dne rnaanden nomen, verva t zoo amge p aats aan et ouvernen:-ent .~n na tweede publicatie 
zal dezelve door den Reg1strateur van Acten onmiddehJkgeen grondbrief is 
ten name van .het Gouvernement worden getransporteerd. uitgenomen. 
De Staatspresident zal dan die gronden ten verkoop publi- Gronden publiek te 
ceren en drie maanden daarna dezelve voor een Gouverne- worden verkocbt. 
mentskantoor publiek doen verkoopen, zullende deze gelden 
worden aangewend tot vermindering van 's lands schuld. 

5. Deze wet zal van kracht zijn volgens bepaling in In werking treding 
art. 69 der Grondwet. der wet. 

Op last, 

Gou vernementskantoor 
Pretoria, 18 Julij '1870. 

M. J. VILJOEN, 
W d. Staatspresident. 

J. J. MEINTJES, JR., 
W d. Gou vts. Secretaris. 

18 ... 
1) Foutief gepubliceerd in Staatscourant van 1870 als Wet No. 12, 

tO, en vervangen door Wet No. 4, 1883. 
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WET No. 7, 1870. 1) 

BIJ DE OPRIGTING V AN NIEUWE VELDKORNET
SCHAPPEN, 

Goedgekeurd en vas~gesteld krachtens Volksraadsbesluit, dd. 
19 Me1 1870, artt. 104 tot 107. 

Preamble. N ADEMAAL de noodzakeljjkheid is gebleken voorzie-
ningen te maken bij de daarstelling v.an nieuwe Veldkornet
schappen, zoo is het dat de volgende bepalingen worden 
vastgesteld :-

Landdrost zal zorgen ART. 1. Bij de oprigting van een nieu w veldkornet
voor ~Jgemeen .. planschap, zal de Landdrost van het distrikt zorgen dat een 
van meuwe WlJk. algemeen plan van zoodanige nieuwe wijk zal worden ge-

maakt, met opgave van de namen van alle plaatsen daarin 
gelegen, met opga ve van derzel ver eigenaars. 

Veldcornet zal lijst 2) De nieuwe Veldcornet zal onmiddelijk eene lijst for
formeeren v. dienst- meeren van alle dienstdoende burgers, boven de 16 jaren 
doende b~rgers d · d' ··1 t .. · d 1 t ·· overeenkomstig' In- ou 1n 1e WlJ {' me aan WlJ zmg er p aa s waarop ZIJ wo-
structien. nen, volgens artt. 7 en 8 der V eldcornets-Instructie. 2) 
In werking treding 3. Deze wet zal in werking treden volgens bepaling in 
dezer wet. art. 69 der Grondwet. 

Preamble. 

Op last, 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 18 Julij 1870 

M. J. VILJOEN, 
\V d. Staatspresident. 

J. J. MEINTJES, JR., 
vV d. Gou vts. Secretaris. 

WET No. 8, 1870. 3) 

TEGEN DE VERNIELING V AN HOUTBOSSCHEN, 

Goedgekeurd en vastgesteld krachtens V olksraadsbesluit, 
dd. 19 Mei 1870, artt. 108 tot 114. 

NADEMAAL het noodzakelijk is om de vernieling der 

1) Foutief gepubliceerd in Staatscourant van 1870 als Wet No.ll, 1870. 
2) Zie Veldcornet InstrucWin, Wet No. 2, 1885, arts. 8 en 9. 
3) Foutief gepubliceerd in Staatscourant van 1870, als Wet No.10, 1870, 

en vervangen door Wet No. 15, 1880, met Bijvoegingen tot laatstg~
noemde bij Uitv. Raadsbesluit, 30 April 1884, S. C. 8 Mei 1884, No.16 • 
Zie ook ante bl. 297 en aanteekening 2) aldaar. 
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houtbosschen tegen te gaan,-zoo is het. clat de volgcnde 
bepalingen vvor,len vastgeste1d :-

ART. 1. Niemand za~ het regt hebbcn om bout of hou- Gekapt en gezaagd 

t b1 k of b1okken te ka11pen of te zaaen en zu1ke hou- hout niet ?nbewerkt en, O ,., 0 ' te laten hggen. 
ten of b1okken 1anger clan o dagen onbewerkt te hten 
liggen. 

2. Diegenen, die bout of houten langer 1aten liggen Indi~m langer, ver-
dan genoemden tijd, zullen die verbeuren. beurmg. 

3. Niemancl mag een blok bout van zes voet en daar- Rout moet opge
boven in de Gouvernements houtbosschen 1aten liaaen, maar zaagd. en ~chaalplan-

d 1 1 
ob . ken m t1mmerhout 

moet opgezaagd wor en, zullende al e schaa p1anken gesch1kt verzaagd worden. 
voor 1atten, kappen of ander timmerhout, moeten worden 
verzaagd. 

4. Ieder overtreder van een dozer bepa1ingen zal door Overtreding straf
den publieken aank1ager worden gebraat voor het Hof van baar met. boete en 

a gevangems. 
den Landdrost en ge.cstraft. worden met eene geldboete van 
£1 tot £25 Sterling, en bij niet betaling gevangenisstraf 
met of zonder harden arbeid van 1 tot 3 maanden. 

5. De boschwerkers zullen eene licentie uitnemen bij Boschwerkers moe~ 
den Landdrost van het district waarin het bosch waarin ten licentie bij Land-
.. 1 1 · ' drost uitnemen. 

ZIJ wer \:en, ge egen IS. 

6. De licentien per zaag zullen zijn voor iederen bosch- Tariefvoor licentien 

werker, voor 1 jaar £10, voor een kwartaa1 £3, en voor 
een maand £1 2s. 6d. 

7. De Districts-Landdrost zal een of meer opzieners in Landdrost zal opzie
de bosschen aanstellen die onder ziJ. ne instructie zal toezien ners. aanste~len on-

d t h ' d 1 d ' der mstructie. a geen groen out noo. e oos wor e gekapt of gezaagd, of 
dat de bosschen op eenige and ere wij ze worden benadeeld 
of vernield, en personen zich daaraan schu1dig makende Boete ofgevangenis 
zullen door den Landdrost kunnen word en gestraft met d~ bij vernielen v. hout. 

straf bepaald in art. 4. 
8. Deze wet zal alleen toepasselijk zijn op Gouverne- Wet toepasselijk op 

ments bosschen 1) en niet op pri vaat eigendom. Gouv. bosschen. 

9. Doze wet zal van kracht zijn dadelijk na publicatie. In werking treding 
der wet. 

Op last, 

Gou vernemen tskan to or 
Pretoria, 18 Julij '1870. 

M. J. VILJOEN, 
W d. Staatspresident. 

J. J. MEINTJES, JR., 
W d. Gou vts. Secretaris. 

Ju~··I~8 verband hiermede zie V.R.B.B. 6 October 1881, art. 72, en 24 

188_i ar:2• art. 570, omtrent ve~pachten van ~outbosschen, V.R.B. 9 Junij 
en V R B 323, omtrent het pubhceeren eener hJst van Gouv. Houtbosschen, 
gewiJ·~e · b ·~·1 .1 9 en 27. September 1884, artt. 515 en 652, omtrent percents-

e a mg aan boschopzigters. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 1 JUNIJ 1870. 

Vrijheid van Gods- ART. 151. Aan de orde, het verzoek van ZHEd. den 
menst. Staatspresident tot wijziging van art. 21 der Grondwet. 

daarop ingediend en gelezen Uitv. Raadsbesluit dato 29 April 
1870, art. 7 4, inhoudende :-

:Preamble. 

''Aan de orde memorie van C. P. B. e Costa en 58 an
deren, dato Potchefstroom, 22 April 1870, verzoekende op:
dersteuning eener memorie aan den V olksraad om vrijhe'id 
van godsdienst voor de Roomsch Katholieken." 

"W ordt besloten de memorie om vrijheid van godsdienst 
ten sterkste aan den Volksraad aan te bevelen. Met eene 
memorie gerigt aan den Volksraad, dato Potchefstroom, 
22 April 1870, onderteekend door C. P. B. e Costa en 81 
anderen, van denzelfden inhoud." 

De Volksraad der Z. A. Republiek vrijheid van geweten 
en vrijheid van godsdienst wenschende, gezien hebbende 
art. 15 van het tractaat gesloten tusschen de gevolmagtigden 
van Zijne Majesteit den Koning van Portugal en de Rege
ring dezer Republiek, gelet hebbende op de memorie voor 
den Raad gelegd, besluit, volkomene vrijheid van godsdienst 
in dezen Staat toe te staan, en de bepalingen vervat in 
art. 21 1) der Grondwet buiten werking te stellen. 

WET No. 9, 1870. 2
) 

Terpvoorkoming van Landlooperij, Dieverij en andere onge
tegeldheden der Kaffers, ter bescherming van personen, 
~igendommen en bezittingen, ter betere regeling en bestiering 
~er Kafferstammen, en ter daarstelling van eene belasting 
op de Kaffers en andere kleurlingen. 

Goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluit, dd. 3 
Junij 1870, art. 154. 

NADEMAAL noodzakelijk geoordeeld is, dat er ten 
behoeve en bestuur der kafferstammen en andere kleur
lingen in deze Republiek wetten en reglementen worden 
daargesteld, ter voorkoming van landlooperij, dieverij en 
andere ongeregeldheden, ter verzekering der algemeene 
veiligheid en bescherming van alle personen, eigendommen 
en bezittingen, ter daarstelling eener belasting op Ka~ers 
en andere kleurlingen en ter bevordering van den blom en 
welvaart dezer Republiek in het algemeen. En nademaal 
het gebleken is, dat de voorzieningen, welke desaangaande 

1) Zie ante bl. 37. 
2) Foutief gepubliceerd in Sta,atscourant van 1870 als Wet No. 1~, 

1870, en vervangen door latere wetten: No. 3, 1872, No, 4, 1873, NoV. ' 
1876, No. 6, 1880, en speciaal herroepen door No. 11, 1881, art. 1. er
der No. 1, 1881 en No. 4, 1885. 
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bestaan, ontoereikend zijn om bovengemelde wanbedrijven 
naar behooren tegen te gaan; zoo wordt mits deze bepaald 
en vastgesteld :-

ART. 1. Dat alle wetten en regulatien, strijdig met Heuoeping van wet-
deze wet, worden herroepen en vernietigd. ten strijdig metdeze. 

2. Geene kleurlingen z.ullen op Gou vernements- of dorps- Kleurlingeri mogen 

gronden 1) mogen wonen zonder schriftelijk verlof van den niettop fGdouverne-
. d d l d men s-o orpsgron-

Landdrost, mhoudende en naam er p aats en er per- den wonen zonder 
sonen aan wie zulk verlof is toegestaan, alsmede het getal verlof. 
personen, vee, paarden, rijtuigen en andere goederen welke 
hij met zich heeft; ook zal niemand vermogen op zijne 
plaats of plaatsen eenige kleurlingen aan te houden in zulk 
eene hoeveelheid of onder zulke omstandigheden, als blijken 
mogt tot gevaar of rustverstoring van de geburen of ande-
ten te zijn; en zal de Veldkornet van elke wijk moeten Pligten van Veld
toezien dat zulke ongeoorloofde verzamelingen niet plaats cornet. 
zullen vinden, zullende de kleurlingen na aanzegging bij 
weigering verdreven of als laudloopers behandeld worden. 

3. Eenig kleurling, die bevonden zal worden zonder Geen kleurling mag 

Pas van ziJ'nen dienstheer opperhoofd toegelaten Zendeling zonder pas het land 
' ' ' doorO'aan Landdrost of V eldkornet het land doorgaande, of, zoo hij b • 

een pas mogt hebben, zich niet daarmede overeenkomstig 
gedragende, zal door elken burger moeten worden aange- Pligten van burgers. 
houden, en naar den naasten Veldkornet opgezonden, om 
naar bevind van zaken overeenkomstig wet behandeld te 
worden, en bij verzet zal geweld met geweld worden te 
keer gegaan. 

4. Elke kleurling komende onder de bepalingen van Kleurlingen zonder 
artt. 2 en 3 schuldig bevonden zij nde door den Veldkornet pas zullen onder 

1 d k k 1 . . . ' contract O'eplaatst 
za on er ontra t gep aatst worden als dwnstbode b1J een worden. b 

burger dezer Republiek, met zoodanige maandelijksche be-
looning als de Veldkornet zal goedvinden, voor een tijd van 
niet langer clan 12 maanden. Doch zoo de overtreding Pligten van Veld
boven ~e regtsmagt van den Veldcornet blijkt te zijn, zal cJrnet. 
zoodamge Kaffer of kleurling naar den Landdrost opgezon-
den worden, om volgens de wetten van den Staat te worden 
behandeld. 

~: Eenig burger zijne toestemming weigerende tot het Strafbepa_ling _voor 
verdriJven van zulke verzamelingen van kleurlingen van zijn burge~s dieweigeren 
eigendo f d 1 t .. b · l . 2 kleurlmgen te ver-. m o van e p aa s Z1J ner ewomng, zooa s 1n art. drijven. 
18 bepaald, zal daarvoor bij den Landdrost worden aange
klaag~, . die, na onderzoek, het regt hebben zal zoodanige 
verd~~vmg te bevelen, en bij herhaling van zoodanige han
delwiJze of tegenstand van den eigenaar of bewoner van den 
grond of eenig ander persoon, de zoodanigen te straffen met 
eene boete van niet meer dan £37 10s. 

6. Ieder ambtenaar of burger dezer Republiek, die over- Strafbepaling voor 

trent1)L Zie ?ok V.R.B.,_ 25 Sept. 1871, art. 104, en latere bepalingen om
ocatien ven'at m Wet No. 11, 1881, en de Conventie van 1884. 
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~urgers die ldenr-. tuigd zal warden .ccn Kaffe: of Kaffers of andere kleurlingen 
Imgen zonder pas m to hebben laten mkornen 1n deze Republiek of te hebb 
deze Republiek cl cl . t h bb . en 
Iaten inkomen. laten passeeren zon er en pas e e en nagez1en, zal door 

den Landdrost voor ieder verzuim kunnen beboet worden 
met eene boete van niet meer clan £7 10s. 

Aanteekening van 7. Van alle passen die door den Landdrost, Veld cornet 
l)assen te worden ge- of Assistent-veldcornet worden afgegeven en waarvan betaald 
houden. ,vordt ten hehoeve van 's lands kas, zal door die ambtena-

ren aanteekening warden gehouden. 
Geen kleurling mag 8. Geen Kaffer of andcr kleuding zal het geoorloofd 
vuurwapens verv_oe- zijn met vuur- of ander wapen zonder een geschreven permit 
ren zondrr permit. cl 

van zijn dienstheer ron te loopen of te rijden. 
Vuurwapenen door 9. \\Vanneer het ontdekt wordt, dat eenig Kaffer of 
kleurlingen met of kleurling zonder pas, als in het voorgaande artikel ver-
zonder pas vervoerd ld · f cl b · · · h h f f onder omstandio·- me , een1g vuur- o an er wapen lJ ZlC ee t, o zulk 
heden verbeurd ~·er- een pas hebbende, eenige ongeregeldheclen of onbehoorl~k
klaard. heden ten nadcele van eenig persoon met zulk vuur- of 
Veldcornet zal wa- ander wapen warden verbeurd verklaard; de veldkornet of 
pen ontnemen en andere officieren zijn gehouden en verpligt in zulk geval, 
aan Landdrost met b h 1. "k cl k h ldb · cl" d · overtreder toezen- na e oor IJ on erzoe en se u ev1n mg van zoo amg 
den. overtreder, dit vuur- of ander wapen te ontnernen en daar-

van aan den Landdrost van het distrikt met toezending van 
den overtreder en het in bezit gehad hebbende wapen rap
port te doen, opdat de overtrecler naar bevind van zaken 
kan warden gestraft. 

Geen kleurling mag 10. Geen Kaffer of ander kleurling zal zonder een ge
vuun.vapen zonder schreven permit van den toegelaten Zendelina zijner statie 
perrn1t ronddragen. . . l? 

of van ZIJn opperhoofd het regt hebben, eemg vuurwapen 
met zich in de Republiek rond te dragen, welk permit hij 

V~ldc~:net zal ver- gehouden en gebonden zal zijn bij den naasten Veldkornet 
phg~ ZIJn een andere te vertoonen die clan verpligt zal zijn tenzij er gegronde 
pas m plaats daarvan ' ' · 1 t 
te geven. redenen tegen mogten bestaan, een anderen pas m p aa s 

daarvan te verleenen. 
Gedrukte vormep 11. Gedrukte vormen van passen zullen bij de onder
va? yassen voo:. een scheidene Landdrosten, Veldkornetten en assistent-Veldkor
shillmg te verkriJgen tt t b k · · .. 1 an ls ne en e e omen ziJn, waarvoor ZIJ eene op age v · 

(Een shilling sterling) betalen ten behoeve van 's lands kas. 
Veldcornet zal regt 12. Niets hierin vervat zal verhinderen orn eenig Veld
hebben kleurlingen kornet het regt te geven aan eenige kleurlingen verlof te 
verlof te geven tot l t t h t · 'ld G t onden jagen van wild op ver eenen o e Jagen van Wl op ouvernernen sgr . 
Gouv. gronden. onder zoodanige bepalingen als door den Hoog-Edel U1tv. 

Raad van tij cl tot . tij cl bekend zullen warden gesteld, zoodat 
de belangen van de burgers niet kunnen warden benadeeld. 

Veldcornet zal 13. Aan alle Kaffers of andere kleurlingen, die zich ter 
kleurlingen woon- bescherming en veiligheid van hunne personen eh goede:ehn 
plaats aanwijzen. cl tt f ZlC in eze Republiek mogten wenschen neder te ze en o .. h t nedergezet hebben, zal de Veldcornet der w~jk, waar ZlJ : 

eerst zullen zijn aangekomen, geoorloofd wezen eene vase 

1) Zie V.R.B.B. 14 Nov. 1871, art. 346, en 5 Augustus 1872, art. 185 
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woonplaats aan te wij zen of toe te kennen, 1) zullende zulke 
Kaffers of andere kleurlingen door den V eldcornet tegen 
behoorlijke belooning onder contract \Vo~·clen ges.teld: 

14. Zulke Ka:ffers of andere kleurlmgen, d1e ziCh eens Kleurlingen nietge
. de Republiek ter woon neclergezet hebbem, zullen niet oorloofd hunne kra-
111 • • k 1 b · t t · cl len zonder toestem-
geoorloofd ZIJn hum:e r.~ en mten oes emmmg van en ming v. Veldcornet 
Veldcornet oncler w1en ZlJ sorteren naar eene anclere plek te vnplaatsen. 
te verplaatsen, of zich naar andere kralen binnen of buiten 
de O'renzen clezer Republiek ter woon te begeven, zullende 
de p~rsonen, die op onwettige wijze oorzaak van zulke ver-
huizing zijn, onderhevig wezen aan eene boete niet te bo-
ven gaande £25. 

15. Voor de voorregten en bescherming, die de in boor- Kleurlingen zullen 
lingen van dit Gouvernement genieten en met het doel hen belastingen betalen. 
daardoor . dienstpligtig te maken · aan de blanke inwoners, 
wordt bij deze besloten en vastgcsteld, dat de Ka:ffers en 
andere kleurlingen jaarlijks cene belasting ten behoove van 
het Gouvernement dezer Republiek zullen betalen. 1) 

16. De opgaaf zal op de stroohutten worden ge]egd en Opgaaf door kleur
niet op den persoon van de Kaffers zelven boven de 16 ja-lingen te betalen die 

cl cl 
in dienst of niet in 

ren, dat deze opgaaf bepaal worde voor e Kaffers welke dienst zijn. 
kunnen aantoonen, dat zij in dienst zijn bij burgers dezer 
Republiek, en bij deze burgers op hunne plaatsen wonende 
gezet worde op 2s. 6d., dat de opgaaf voor de Kaffers welke 
wel in dienst zijn, maar niet bij hunnen meester op de 
plaats wonen bepaald worde op Vijf Shillings Sterling en 
dat de Ka:ffers welke niet in dienst zijn jaarlijks zullen be-
talon Tien Shillings Sterling, blijvende de Kaffers, welke 
deze opgaaf betalen, niettegenstaande deze betaling, echter 
dienstbaar, zullende elk opperhoofd van eenen Kafierstam 
bij het Gouvernement verantwoordelijk worden gehouden 
voor de behoorlijke betaling van deze opgaaf en bij niet 
voldoening onderhevig zijn aan eene boete van £10, en de 
onderkapiteinen, wanneer de opgaa± hunner onderhebbende 
Kaffers niet behoorlijk verantwoorden, gestraft worden met 
eene boete van Vijf Shillings tot Tien Shillings Sterling, Boete voor opper
voor elke ontbrekende opgaaf op Kaffers. Bij niet betaling hoof(~en bij niet
der opgaaf op den bepaalden tijd, zullen de nalatigen go- betalmg. 
straft worden, wanneer zij deze opgaaf niet binnen drie 
~aanden na dien bepaalden tijd voldoen, met Tien Shil-
lings tot £1 10s. 

17 · Elk burger die een Kafferkra:al op zijne plaats heeft, Elk burgergeregtigd 
zal volgens vroegere wetten geregtigd zijn tot 5 huishoudens, tot vijf huis~oudens 
echter onder belasting zooals in art. 16 bepaald; zullende onder belastmg. 
de burgers niet gestremd wezen oru zooveel Kaffers te hu-
ren onder behoorlijke contracten als zij mogen noodig ·hob-

20 
~). Kle,!lrlingen moeten ook wegbelasting betalen, overkomstig V.R.B.B. 

e1 18t5, art. 96, en 5 J unij 1876, art. 102. 
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ben voor de werkzaamheden van hun beroep en zullende 
het aan zulke Kaffers vrij staan, zich binnen de Republiek 
te verhuren aan welken persoon zij willen. Deze verhuring 
moet geschieden binnen acht dagen. . 

Veldcornet zal ken- 1~. Dat onmiddelijk na het passeren dezer wet door 
~is geven aan ldeur- den V eldkornet op last van den Landdrost volgens orde 
lmgen van opgaaf, d H Ed U't R d 11 K .['(! r 
die jaarlijks in de van . en oog- . .1 v: aa aan .. a e auers of andere 
maand Januarij zal kleurhngen, woonacht1g 1n hunne WlJken van deze opgaaf zal 
worden betaald. moeten worden kennis gegeven met de behoorlijke uitlegging 

dat zulks geheven is voor de veiligheid en bescherming 
welke door dit Gouvernement aan hunne personen en goe~ 
deren verzekerd worden, welke opgaaf jaarlijks in het begin 
der maand J anuarij aan den Landdrost of V eldkornet ter 
verantwoording aan den Landdrost van het distrikt onder 
wien zulke Kaffers sorteren, zal moeten worden betaald, en 
waarvoor quitantien, van welken een behoorlijke vorm door 
den Uitv. Raad zal worden voorgeschreven en door gemelde 
Veldkornetten of Landdrosten onder hunne handteekeningen 

Vergoeding voorin- verleend zullen worden. V oor deze in vordering den Veld
vordering 5 percent. kornet of eenig ander bevoegd persoon door het Uitvoerend 

Gezag te worden aangesteld, toe te kennen 5 percent. 
Veldcornetten en 19. De V eldkornetten en Landdrosten of and ere bevoegde 
Lar:ddrosten zullen personen volgens art. 18 zullen, om zuivere verslagen van 
~~~s!!~~~~~o:~e~:~ al dde ~afferbelasti~genb tekkunnen doen, met zich _op hu

1 
nnde 

ontvangen. ron rmze een register oe moeten voeren, waarm a e 
sommen gelds door hen aldus ontvangen, overeenkomstig 
de uitgereikte kwitantien behoorlijk zullen moeten worden 
aangeteekend. 

Veldcornetten en 20. Dat ten einde aan de werkzaamheden van de Veld
Landdrosten zullen cornetten en Landdrosten meer kracht en invloed te hech-
:~1{1e~e~~~nkr:~r- ten, zij de magt zullen hebben alle klagten en geschillen 
lingen te onderzoe- der Kaffers en andere kleurlingen, welke op hunne rond
ken en volge~s reize ter hunner kennisse gebragt mogten worden, te onder
landswetten mt te zoeken en uitwiJ' zigingen daarin volgens 's lands wetten te wijzen. 

doen, van welke verrigtingen behoorlijke aanteekeningen 
zullen worden gehouden, met dien verstande echter, ~at 
zulke uitwijzigingen aan appel zullen onderworpen ZIJll· 

Ingeval er een bevoegd persoon gestuurd wordt, zal hij het 
regt hebben de zaken te onderzoeken en schriftelijk te rap
porteren aan den Landdrost van het district, die de klag
ten of geschillen zal onderzoeken en uitwijzen volgens be
vinding. 

Veldcornet of IJand- 21. En ingeval eenige Kaffers of andere kleurlingen op 
~rost zullen kleur- private eigendommen mogten wonen en de eigenaren van 
~~~e~ge~~re~anJ~:~ zulke eigendommen niet !anger begeeren dat zulke Kaffers 
verhuizen. of kleurlingen hun verblijf op dezelve zullen hebben, zal ~e 

Veldcornet der wijk of de Landdrost van het district waann 
zulke plaatsen gelegen zijn, op aanzoek verpligt en ge~~u
den zijn zulke Kaffers of kleurlingen na eene behoorh]ke 
aanzegging, en wel tot nadat zij hun graan ingeoogst heb-
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ben, te doen verhuizen naar eene plek, welke aan hen 
vooraf door den gemelden Landdrost of Veldcornet zal zijn 
aangewezen. 

22. De betaling voor personen, die Kaffers opbrengen, Vergoeding voor Ol'
zal geschieden biJ' het uur, volgens Gouvernements Tarief brengen van Kaffers 

' volgens tarief. 
en ook kosten daardoor veroorzaakt. 

23. Wanneer het bevonden wordt dat kleurlingen zon- Strafbepaling voor 
der. behoorlijke pas de Republiek verlaten, zullen zij beboet kleurlingen die zon--

_{i)5 _{i)25 b" · t b t l' d der pas het land ver-worden van ~ tot ~ , en IJ n1e e a mg wor en ge- la ten. 
straft met harden arbeid voor den tij d van niet minder dan 
12 en niet meer dan 24 maanden, naar den aard der zaak. 

24. Elk Veldkornet wordt verpligt gehouden eene Veldcornet zal lijst 
naauwkeurige lijst te maken van alle Kaffers, welke in ?Pm.~ken .:V· Kaffers 

"k t d K m ZIJU WIJk. · hunne WIJ en wonen, met naam en oenaam van en a-
pitein tot aan den privaten Kaffer. 

25. Ingeval van oproeping van Lands dienst of alge- Strafbepaling bij 
meene dienst of om deze wet ten uitvoer te brengen zullen weigering lands-

b.. · · ' d H i!dk 't · t ft d 'b · d dienst te doen. IJ wmgermg e 001, ap1 e1n ges ra wor en na ev1n 
van zaken, van Vijf Pond tot Zeven-en-Dertig Pond en Tien 
Shillings Sterling, voor Onderkapiteins van £3 tot £15 of 
lijfstraf van 5 tot 26 slagen,-voor privaat Kaffers of andere 
kleurlingen van £1 tot £10, of lijfstraf van 5 tot 25 slagen. 

26. De Commandant Generaal zal zorg dragen met zijne Commandant-Gene
ondergeschikte officieren dat deze wet ten strengste zal uit- raal zal zorg dragem 

d d 1 'h d' h .. l dat wet uitgevoerd gevoer wor en, en za en 1e onge oorzaam ZIJn, vo gens wordt en volgens 
wet te straffen, met dien verstande, dat indien iemand ver- wet 2traffen. 
meent onregt geleden te hebben, hij zich als dan bij den Appel bij Landdrost 
Landdrost van het distrikt kan vervoegen. 

27. Deze wet zal van kracht zijn volgens art. 69 der In werking treding 
Grond wet. dezer wet. 

Op last, 

Gou vernementskantoor 
' Pretoria, 27 Julij 1870. 

M. J. VILJOEN, 
W d. Staatspresident. 

J. J. MEINTJES, JR., 
W d. Gou vts. Secretaris. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 4 JUNIJ 1870. 

~RT: 156. De Raad besluit de westelijke grenslijn van Goedkeuring vam 
het d1stn~t Bloemhof, zooals geproclameerd door ZHEd. den ~.loemhof distr.ict 
Staatspresident bij proclamatie van den 12den November hJns proclamatie. 
1869, 1) goed te keuren. 

1) Zie ante bl. 356. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 7 JUNIJ 1870. 

ARl. 157. De Raad besluit letter u van art. 15 van 
Aanspraak: 

Aanleg van Chris- "De aanleg van een nieuw dorp aan Zoutpansdrift op 
tiania goedgekeurd. voorwaarden aan u in te dienen,"-goed te keuren. 

GOUVERNEMENTS K~NNISGEVING. 

TER informatie worden de onderstaande regulatien voor 
het nieuwe dorp "C~'1," voorgesteld door den Uitv. 
Raad en vastgesteld door d.en HEel. Achtb. V olksraad, 
dd. 7 Junij 1870, art. 157, gepubliceerd. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 

(get.) M. J. VILJOEN, 
'Vaarn. Staatspresident. 

(get.) J. J. MEINTJES, Jr., 
W aarn. Gou v. Secretaris. 

Pretoria, 22 Augustus 1870. 

Het marktplein te beslaan eene uitgestrektheid van 
1200 Rijnl. voeten aan ieder der vier zijden en de erven 
ieder 240 bij 120 Rijnl. voeten. 

1. V oor elke vier gekochte erven zal een gebouw van 
ten minste 20 voet vierkant gemaakt van goed -geDakken 
steenen of van klippen opgerigt worden, op ten minste een 
der vier erven. 

Personen die slechts een erf koopen zullen aan dezelfde 
regulatie onderworpen zijn. 

2. Ieder die erven koopt zal verplicht zijn deze ge
bou wen binnen den tij d van twaalf maanden na den ver
koop op te rigten en dezelve te bewonen of door een blan
ken persoon te doen bewonen onde;eene boete van £50. 

Ingeval aan de bovengenoemde conditHin binnen. 24 
uren niet voldaan wordt, zal het erf of de erven op pubheke 
veiling ten voordeele van het Gouvernement worden ver
kocht. 

3. Iedereen gevonden wordende hout te kappen binnen 
6000 Rhijnlandsche voeten, op welken afstand bakens zullen 
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opgerigt . wo~~en, van het middenpunt van het dorp zal 
onderhev1g ziJn aan eene boete van £10 tot £20, naar den 
aard der zaak. 

4. Een persoon, geen eigenaar van een erf of erven 
zijnde zal niet geregtigd zijn tot het gebruik van het dorps
veld zonder verlof van den Landdrost. 

5. Alle gebouwen zullen in gelijke lijnen in het dorp 
moeten opgerigt worden met vergunning van een zeker ge
deelte gronds voor een stoep. 

De erven na verde_eld en opgemeten te zij n zullen be
hoorlijk de verkoopingen daarvan bij publieke veiling in de 
couranten dezer Staat benevens in eenige der Vrijstaatsche 
en Koloniale couranten geadverteerd worden. 

6. Alle Erven zullen jaarlijks onderworpen zijn aan zes 
shillings recognitie en zes shillings tot instandhouding van 
de watervoor. 1) 

7. Alle vVetten en Regulation omtrent de dm·pen waar
omtrent in deze geene speciale voorziening is gemaakt zullen 
voor Christiana van kracht zijn. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 7 JUNIJ 1870. 

ART. 159. "Aan de order letter d van art. 15 der Aan
spraak, 1ste gedeelte, ingediend en gelezen Uitv. Raadsbe
sluit dato 1 Junij 1870, art. 9 inhoudende: 

"Aan de orde art. 8 der Uitv. Raadsbesluiten van 14 
April 1870, omtrent omtrent de openzetting en uitgifte der 
gronden in Bloemhof. Wordt besloten aan den Volksraad 
voor te stellen~e gronden tusschen V aalri vier en Harts
rivier, onderzijde het distrikt Bloemhof voor aanteekening 
zullen opengesteld worden op een tij d door de Regering te 
bepalen onder de volgende voorwaarden : 

1. Dat zoodra zes maanden na dat de grondbrief 
eener plaats verkrijgbaar zal zijn en die plaats 
niet door een blanke persoon zal zijn geoccu
~d eene boete zal betaald worden van vijf-eri= 
twintig ponden sterling; indien niet geoccupeerd 
zes maanden later zal eene boete van vijftig pon
den sterling worden betaald en in geval van niet 
occupatio zes maanden later, zal zoodanige plaats 
ten faveure van 's lands kas worden verkocht. 

2. Dat de Regering gemagtigd wordt eenige plaatsen 
uit te houden om publiek te doen verkoopen 
~ot betaling der schade geleden door de burgers 
In 1858 door Mahura, Gasibon en hun volk, 
volgens schadelijsten behoorlijk op te maken. 

1) Zie V.R.B. 6 Junij 1876, art. 114. 
25 
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3. Dat een gedeelte grond zal uitgehouden worden 
voor het Gouvernement voor het graven van 
diamanten en edelgesteenten. 

4. Dat de percenten op diamanten en andere edelge
steenten, alsmede op alle metalen gevonden op 
private eigendommen, zullen betaald worden 
volgens de wetten van den Staat. 

Gronden openge- "De Raad, met betrekking tot art. 15 der Aanspraak 
:steld ter aantaeke- lste gedeelte van afd. d, besluit~ dat de gronden tussche~ 
ning. Vaalrivier en Hartsrivier, onderzijde het district Bloemhof 

voor aanteekening zullen opengesteld worden · op een tijd 
door de Regering te bepalen." 

"De Raad besluit art. 1 der voorwaarde aan te nemen." 
"De Raad besluit art. 2 der voorwaarde af te keuren." 

Uithouden van Gou- "De Raad besluit, met betrekking tot afd. 3 van Uitv. 
vernementsgronden. Raadsbesluit, dat 10 plaatsen van de gronden tusschen 

V aalri vier en Hartsri vier, onderzij de het district Bloemhof, 
voor het Gouvernement moeten uitgehouden worden, daar 
waar de Regering zulks mogt goedvinden, en bepaald ver-

Gouvernements regt der, dat het Gouvernement het uitsluitend regt tot het 
tot e~elgesteenten graven van en op alle diamanten mineralen en edelge-
en mmeralen gere- ' d bl"f b 
serveerd. steenten op al de nog open te zetten gron en lJ t e-

houden, om daarover naar goed vinden te beschikken, met 
dien verstande, dat wanneer door het graven bovengemeld, 
schade aan gebouwen of landerijen, enz., van private lan
derijen, enz., van private eige11.aren mogt worden gedaan, 
die schade door de Regering moet worden vergoed, zullende 
door de Regering worden zorg gedragen dat wanneer ver
gunning tot graven of zoeken wordt verleend door partijen 
securiteit voor dergelijke schade wordt gesteld. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 8 JUNIJ 1870. 

Bepaling van per- ART. 161. "De Raad vereenigt zich met punt 4 van 
c~ntenop diamanten van Uitv. Raadsbesluit en zullen bepaling voor percenten 
mtgesteld. op diamanten en edelgesteenten in behandeling genoroen 

word en bij art. 30 van de Aanspraak." 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 9 JUNIJ 1870. 

Geen uitbetaling ART. 172. "De Raad vereenigt zich met het tweede 
door Gouvernell!ent gedeelte van art. 8 van het geldelijk verslag en keurt de 
=~e~r~~~r~~~~ m uitbetaling door het Gouvernement aan Procpreurs ~n .za~e 

Pro Deo af, overeenkomstig art. 98 van de Crnmne e 
Procedure." 

1) Zie V.R.B. 14 Junij 1870, art. 181. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 10 JUNIJ 1870. 

ART. 172. "De Raad kan voortaan geene reiskosten Geen reiskosten aan 
toekennen aan ambtenaren met het invorderen der Kaffer-ambteJ?aren behalve 
belasting belast, maar alleen 5 percent op het bedrag door collectiegelden. 
hen ingevorderd." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 13 JUNIJ 1870. 

ART. 176. Aan de orde art. 52, 1ste gedeelte van het 
geldelijk verslag: 

"De Raad besluit de uitbetaling voor logies en voedsel ~ergoeding aa.n Ju
voor de furies a £61 goed te keuren, en besluit Verder, nesd V~Or logieS en 
dat voortaan alle dergelijke kosten, indien gemaakt op order voe se · 
van den Voorzitter van het Hof, door het Gouvernement 
moeten gedragen warden.'' 

VOLKSRAADSBESLUIT, 13 JUNIJ 1870. 

ART. 176. Aan de orde 2de gedeelte van art. 52 (gel- Bij"oeging instruc-
·delijk verslag). tien Auditeur-Gen. 

"De Raad besluit de recommandatie van de commissie Buitengewone uit
aan te nemen en besluit dat voortaan alle rekeningen voor gaven. 
buitengewone uitgaven niet op de Begrooting vastgesteld, 
·eerst door den Auditeur zal gecertificeerd warden als billijk 
Df overeenkomstig tarief, v66r dat dezelve door ZHEd. den 
.Staatspresident 1) zal goedgekeurd warden. 

WET No. 10, 1870. 2) 

TOT HET BETER REGELEN DER JAGT OP OLIFANTEN 
EN ANDER WILD IN DE ZUID-AFRIKA.ANSCHE 
REPUBLIEK. 

-Goedgekeurd en vastgesteld kracbtens V olksraadsbesluit, dd. 
13 Junij 1870, artt. 178 en 179. 3) 

OVERMITS het jagten van Olifanten in streken, al- Preamble. 
waar gedurende de zomer- en herfstmaanden zekere koorts-
·ziekte, bekend onder den naam van gele koorts, regeert, 
en -velen reeds hun leven aan gemelde koortsziekte opge-

1) Zie V.R.B. 18 October 1884, art. 958. 
2) F.outjef gepubliceerd in StaatscourfJ,nt van 1870, als Wet No. 5,1870. 
3) Z1e ante bl. 106 en aanteekening 5) aldaar. 
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offerd hebben; en daar het roekeloos vernielen van wild 
in vele streken dezer Republiek zulk eene schaarschheid 
van hetzel ve heeft veroorzaakt : Zoo is het dat de volgende 
bepalingen worden vastgesteld :-

Bepalingvanjagttijd ART. 1. Dat het jagten op olifanten wordt opengezet 
en jagtveld. van den 15den Junij tot den 15den dag van October in 

elk jaar, 1) en dat iemand gevonden en overtuigd wordende 
voor een Geregtshof, buiten gemelden jagttijd, olifanten of 
wild gejaagd te hebben achter de Zoutpansbergen, Blaauw
bergen, Strijdpoorts-gebergten of de randen van Leshika, in 
eene lijn naar Majaje, voor ieder zoodanige overtreding ver-

Boete. beuren zal eene boete van £37 10s., zullende echter nie-
mand verhinderd worden, die in den zomer naar de Zout

Wild voor eigen ge- pan gaat om zout te rapen, wild voor zijn gebruik en volk 
bruik. te schieten. 
Geen ztvarte zonder 2. Dat niemand eenigen zwarte, van welke soort of 
bijzijn van blanke natie ook, op olifantsjagten zal uitzenden, zonder bijzijn 
uit te zenden. JY van een blanke, onder verbeuring eener boete van ~37 
Boete. 10s. 
Jagtkaffer zal eerst 3. Dat niemand geregtigd zal zijn een jagtka:ffer of 
geboekt moeten wor- ander zwart persoon rnede te nemen op olifantsjagten, zon-
den onder verbeu- d d t h" b h l"k b" d L dd t b kt . d ring van boete. er a IJ e oor IJ IJ en an ros ge oe IS, on er 

verbeuring eener boetc van 7s. Gel. tot £1 17s. 6d. voor 
elke overtreding. 

Zwa~te jagters r::oe- 4. Dat ingeval zwarte jagters op olifantsjagten, in het 
ten 8 avonds biJ.. vervolgen van olifanten of ander wild, van hunne mees-
hunne meesters ZIJn. f . f k .. 1. d 't t d' lfd ters o opzreners a ra en, ZIJ 1e en ten u1 .ers e renze en 

avond weder bij hunne meesters of opzieners zullen moeten 
terug zijn, zullende zij, bij verzuim daarvan, zich schuldig
gemaakt hebben aan art. 2 dezer wet. 

Niet meer dan twee 5. Dat niemand geregtigd zal zijn meer dan twee 
zwarte schutters mo- zwarte schutters met zich op een olifantsjagt mede te nemen, 
gen door een blanke d b . b _{J) 37 10 · deren 
medegenomen wor- on er ver eunng eener oete van ~ s. voor 1e 
den. zwarten schutter, die zoodanig persoon meer mede neemt 

dan hem door deze wet wordt toegelaten: doch dat het aan 
ieder persoon geoorloofd zal zijn, indien hij een of twee 
vertrouwbare gekleurde schutters mogt hebben, zulke schut
ters, na vooraf bij den Landdrost zulks bekend ges.teld te 
hebben, onder toevoorzigt van dezen of genen der Jagters, 
voor zijne rekening naar het jagtveld mede te zenden. 

~~nddr: zal behoor- 6. Dat de Landdrost een behoorlijk register zal houden 
hJk register houden. van alle zoodanige gekleurde schutters, inhoudende: 

Inhoud. a. No. van inboeksel. 
b. Datum van inboeking. 
c. Naam van den jagter. 
d. Naam van den gekleurden schutter. 
e. Zijn waarschijnlijken ouderdom. 

1) Zie V.R.B., 2 Nov. 1874, art. 191. 
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f Tot welken stam behoorende. 
g. Tot wat jagt te warden gebruikt. 
h. Hoogte, kleur, en verdere beschrijving van den 

soh utter. 
i. Algemeene aanmerkingen, 

van welke registratie aan den meester van zoodanigen schut- Certifikaat aan 
.ter een certifikaat, onder naamteekening van den Land- Meester uitgereikt. 
drost of ander daartoe geautoriseerden ambtenaar, in naam 
van den Landdrost zal warden uitgereikt. 

7. Dat niemand geregtig zal zijn, meer wild op eenigeMo.:;dwillig dooden 
wij ze te dooden dan hij volstrekt tot zij ne consumptie noodig van ~_ild voor het 

k I d f 'Id t d d ll verkrlJgen van vel-heeft, of op een wagen an a en, o Wl e oo en a een len belet. 
tot het verkrijgen van de vellen; zullende diegenen, die 
gevonden word en wild te dooden, en hetzel ve in het veld 
laten liggen, verbeuren voor iedere overtreding als volgt: 

a. Voor iederen witten Rhenoster, Zeekoe, Kameel, Boeten bij overtre
Eland, Basterd-eland, Buffel, Gemsbok en Harris ding. 
of Zwart-witpensbok, de som van £1 10s. tot 
£15. 

b. V oor iederen Koedoe, Hartebeest, Kringgatbok, 
Wildebeest, Blesbok en Quagga, de som van 15s. 
tot £7 10s. 

c. V oor iederen Boschbok, Rietbok, Roode-bok Spring
bok, Duiker, Steenbok, Oribi, Blaauwbok, Vlak
en Boschvarken of ander klein wild, eene boete 
van 7s. 6d. tot £3 15s. 

8. Dat van de kleurlingen alleen, zonder bijzijn vanAlleen getrouwe 
.een blanke tot wild jagten zullen mogen warden gebruikt dienstboden mogen 
getrouwe d? tb d "t d t .. b" h t 't d gebruikt worden, . 1ens o en, m1 s a ZlJ lJ e 111 zen en voor- voorzien van een pas 
z1en warden van een pas, inhoudende den naam of de na-
men der jagters, waarheen zij gezonden worden, voor hoe 
veel dagen, en welke hoeveelheid geweren, kruid en lood 
zij bij zich hebben, zullende de meesters ten alien tijde 
Y_?Or het goed gedrag van zoodanige jagters verantwoorde-
llJk warden gehouden, en bij eenige overtreding der wet, 
door zoodanige jagters, moeten verbeuren eene boete zoo 
als daarop gesteld is of nog mogt warden bepaald. 

9. Dat alle Kaffers binnen de distrikten met vuurwa- Kaffers met vuurwa
pens voorzien, in het veld zonder pas gevonden wordende, penen in het veld 
geappreh d d (' d' l"k) · h h · b zonderpasgevonden en eer m 1en moge lJ 1n et gevangen u1s e- zullen geappreh£>n-
zorgd warden, om rekenschap van zichzelven te geven, en deerd en het wapen 
zullen z~odanige vuurwapens verbeurd verklaard warden verbeurd verklaard 
ten profi.Jte van den persoon die zoodanigen Kaffer gevan- worden. 
gen genomen heeft ; en een ieder zal des noods geweld met 
geweld kunnen te keer gaan. 
. 10. ?at een ieder verzuimende eenige door hem tot wild- B_oete voor uitzen-

.Jagten Uitgezonden Kaffer of Kaffers van een behoorlijken dmg van Kaffers 
Pas te v · 1 . zonder pas. . oorz1en, vo gens art. 3, en het leven van zoodamgen 
kleurhng aldus in gevaar stellende voor elke overtreding 
telkens verbeuren zal eene boete v;n 7s. 6d. tot £7 10s. 
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Niemand magvuur- 11. Niemand za1 aan een Ka:ffer of anderen k1eurling 
w.a:penen of ammu·in eene kraal wonende, vuurwapens of ammunitie van' 
mtle aan Kaffers ver- 1k d k k h d 1 ' koopen, verhandelen we en a~r oo , . moge~ ver oo~en, ver an e en, ten ge-
of schenken, enz., schenke, 1n gebrmk of 1n bewarmg geven, of op eenige 
on~er straf in vorig andere wijze in diens bezit laten, onder stra:ffe als bij art. 
artikel bepaald. 10 bepaa1d is, of hooger naar den aard der zaak, en ter 

oordeeling van het hof, voor hetwelk zoodanige zaak ge
bragt zal warden. 

Niemandmag,onder 12. Dat het niemand zal vrijstaan, op de gronden der 
b~et~, z?.nder per- z. A. Republiek waar de opperhoofden Segomo en Moseli-
missie biJ Segomo ofk 1 .. . 
Moselikatse jagten. atse toege aten ZlJn te wonen, te gaan Jagten of handelen 

zonder daartoe vooraf schrifte1ijke permissic verkregen t~ 
hebben van den President der Z. A. Republiek, den Com
mandant-Generaal of den persoon daartoe geautoriseerd, 
onder verbeurte eener boete van £18 15s. bij verzuim. 

Het ontnemen van 13. Dat elke jagter bevonden wordende onnoodig ge
goederen van Kaf- weld aan Ka:ffers te plegen, hunne goederen van wat aard 
fers strafbaar. 

ook onwettiglijk ontnemende, of anderzins te molesteren, 
bij overtuiging voor een Geregtshof gestraft zal worden 
volgens de wetten dezer Republiek. 

Overtredingen uit- 14. Dat alle overtredingen tegen deze wet zullen uit
gewezen door Hofv. gewezen warden door het Hof van Landdrost en Heemra-
Landdrost en Heem- d h t d' t 'kt b' lk · · d' t' d . raden en Hoog Ge- en van e IS n , 1nnen we s JlUlS lC 1e zoo amge 
regtshof. overtreding is gepleegd, tenzij de misdaad van zoodanigen 

aard is, dat het Hooge Geregtshof van dezelve behoort 
kennis te nemen. 

Uitoefening der wet 15. Over de behoorlijke uitoefening dezer wet zal de 
aan Comm.-Gen~raal Commandant-Generaal of zij n assistent gezag hebben en 
opgedragen. U1tv. d d 11' b t · d I t Raad mag wet aan- voeren, e ver ere aanvu 1ng en ver e ermg erze ve e 
vullen en verbeteren warden toevertrouwd aan den Hoog-Ed. Uitv. Raad. 
Boeten in 's lands 16. Dat alle boeten in deze geheven, zullen warden 
kas. gestort in 's land kas. 
Boeten door Land- 17. Ieder die bewust is van overtreding der jagtwet en 
dros~ en J agtopzie- zu1ks niet aan brengt zal gestraft warden met eene boete 
ner m te vorderen. ' 

A.anstelling van 
J agtopzieners. 

van £5 tot £25, naar den aard der zaak, op te leggen en 
in te vorderen door Landdrost en Jagtopzieners. 

18. Er zullen speciale J agtopzieners warden aangesteld 
tot handha ving van de j agtwet, om bij zonder te waken 
tegen het vernielen van wild. 

Jagtopzieners mo- 19. De Jagtopzieners zullen het regt hebben, de boeten 
~~~rr;:~~~:ei~ ;:~ag in te vorderen en de magt, bij niet voldoening, de goederen 
nemen. der overtreders in beslag te nemen en onmiddelijk aan den 

naasten Landdrost op te zenden, op kosten van de over· 
treders. 

Jag~opzieners ex- 20. De jagtopzieners zullen in de uitoefening hunner 
officw Vrederegters. functien Vrederegters zijn. 
':erslag van Jagt?p- 21. De Jagtopzieners zullen alle drie maanden verslag 
Zieners en stortmgbij den Landdrost inzenden van hunne werkzaamheden en 
van gelden. der gelden door hen ontvangen, die zij dan mede ten diens 

kantore moeten storten. 
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22. Indien eenig jager zich verongelijkt mogt gevoelen, Appel voor Land'
kan hij zijne zaak voor een Landdrost brengen, van wiens drost. 

uitspraak appel zal zijn vols;ens wet. 
23. Alle personen, die vanggaten graven of van Strafbepaling voor 

dezelve gebruik makeu, zullen in eene boete vervallen van he: maken van vang
£5 tot £100, en bij niet betaling gestraft worden met gevan- ga en. 
genis van een tot zes maanden, met of zonder harden arbeid. 

24. Het is verboden Struisvogels te schieten of te Het scbieten van 

d den van af 1 J uliJ' tot 1 FebruariJ' van ieder J. aar op struisvog~~s binnen 
00 .. . . ' zekeren tiJd belet 

boete van £25 tot £1GO, en blJ n1et betahng zal de over- onder boete. 
treder gestraft worden met gevangenis van een tot zes 
maanden, met of zonder harden arbeid. 

25. Het is verboden eijeren van Struisvogels uit te Struisvogeleijeren 
halen of te verkoopen of te verhandelen op boete van £1 uit te halen belet 

JY 5 b" · t b 1' 1 d ' d f onder boete. tot ~2 , en IJ n1e · eta 1ng za e overtre er gesti·a t war-
den met eene gevangenis van zeven dagen tot drie maan-
den, met of zonder harden arbeid. 

26. Aan de J agtopzieners zal de helft der ingevorderde Helft de.r boeten aan 
boete toegekend worden. JagtopZieners. 

27. Deze wet zal onmiddelijk in werking treden vol- In werking treding 
gens bepaling in art. 12 der Grond wet. der wet. 

M. W. PRETORIYS, 
Staa tspresiden t. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, Pretorja, 
16 Junij 1870. 

B. C. E. PROES, 
Gou vts. Secretaris. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 14 JUNIJ 1870. 

ART. 181. "Gelezen Uitv. Raadsbesluit 10 Junij 1870, 
art. 23, iphoudende: 

"W ordt besloten aan den Volksraad voor te stellen Percenten betaal
dat bij de Ordonnantie bepalende de Wet op het mijn- baar op diamanten,. 
wezen 1) zal worden gevoegd een nieuw artikel te worden edel~lesteenten,goud 
· ' en z1 ver. mgevoegd achter art. 3, luidende :-

De percenten op diamanten zullen zijn 5 percent van 
de ~aarde gerekend tegen tegen £3 per karaat van welk 
gew1gt of waarde ook; en 3 percent van andere edel
gesteenten, 5 percent van goud en 2l van zilver van de 
netto waarde. 

"De Raad besluit de percenten op diamanten te stellen 
0 P 6 percent. (De andere percenten werden zooals voor
gesteld aangenomen)." 

1) Ord. No. 5, 1866, zie ante bl. 295. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 15 JUNIJ 1870. 

ART. 184. De Raad keurt punt 1 der Begrooting af 
en besluit dat Heerenregten volgens koopbrieven zullen be
taald warden. 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 18 JUNIJ 1870. 

ART. 186. Aan de orde het laatste gedeelte van het rapport 
der V olksraad-commissie voor de verbetering der noten: 

. . . . . . . . . . . . " Om verder voorzieningen te maken voor 
de aflossing der noten, moet u we commissie met de aar.
beveling van den Uitv. Raad overeenstemmen en recom
mandeert dat eene Hoofdbelasting voor een jaar wordt 
vastgesteld op alle inwoners der Republiek, en wel £2 op 
eigenaren van vastgoed en £1 op andere personen, welke 
belasting of tax zoude moeten voldaan warden ten Land
drostkani.ore der differente districten in de maand October 
aanstaande, en welke gelden uiisluitend moeten ter zijde 
gezet warden ter aflossing der noten. 

188. "De Raad besluit zich te vereenigen met het 
rapport der commissie, art. 8, en draagt aan de Regering 
op voor de strikte uitvoering van hetzelve zorg te dragen." 

WET No. 11, 1870. *) 

REGELENDE DE UITWISSELING DER GOUVERNEMENTS 
NOTEN IN DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Goedgekeurd en vastgesteld bij V olksraadsbesluit, dato 20 
Junij 1870, art. 189. 

NADEMAAL van tijd tot tijd Gouvernements noten 
zijn uitgegeven, zonder dat er behoorlijke en vo~d~e~de 
voorziening was gemaakt voor de aflossing en vermet1gmg 
derzel ve, en 

N ademaal van de gezegde uitgifte nog eene so m .v~n 
£73,826 5s. 4d. in circulatie is en het noodig is, defimt1~f 
te bepale.a de conditien, waarop deze noten in circulatre 
zullen blijven en afgelost en vernietigd moeten warden, zoo 
wordt bij deze vastgesteld en bepaald: 

-------------------------------------------------
1) In verband hiermede zie V.R.B. 8 Nov.1871, art. 304; Wet No.ll, 

1880; V.R.B.B, 4 Oct. 1881, art. 53; 8 Nov. 1881, art. 363, en Wet No. 7, 188~· 
*) Foutief gepublic~&erd in Staatscourant van 1870 als Wet No. ' 

1870. In verband hiermede zie Wetten No. 7, 1871 en No. 3, 1873. 
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ART. 1. Alle voor circulatie qenoodigde noten moeten Inroeping en uitwis
ingeroepen worden en ~~t bedrag de.rzelv.e weder uitgegev.en, seling van noten. 
vervaardigd op behoorhJk bankpapwr, 1n zulke verdeelmg 
van ponden of· gedeelten daarvan als moge noodig geoor-
deeld worden. 

2. Deze nieu we no ten zullen moeten geteekend worden Teekening der nieu
ZHEd den Staatspresident een der leden der na te noemen we noten. door den ·. . : . Staatspres1dent, een 
CommiSSie en den Thesauner-Generaal en moeten 1nhouden, lid der Commissie en 
dat zij uitgegeven zijn onder de bepalingen van deze wet Thesaurier. 
en de aflossing daarvan gesecureerd worden door een spe-
ciaal verband op duizend Gouvernements plaatsen, overeen-
komstig Volksraadsbesluit, dato 17 Maart 1870, art 413, en 
de algemeene Gouvernementsinkomsten, tot welk einde de 
Regering gemagtigd wo:dt eene verbandacte, dadelijk na het 
in werking treden dezer wet, te passeeren. 

3. Deze nieuwe noten 1) zullen wettige tender zijn voor deNieuwenotenwettig 
betaling van alle schulden, binnen deze Republiek aangegaan tender -yoor 8?h.ul-

d 't d' · d t .. · l den na mtvaard1gmg na e m vaar 1gmg ezer we , tenziJ er eene specra e over- dezer wet. 
eenkomst tusschen de handelende partij en tot het tegendeel is 
aangegaan.-Schulden buiten 's lands aangegaan zullen moe-
ten betaald worden in de munt van het land waar de over-
eenkomst is gesloten, of de waarde daarvan, volgens den 
marktprijs der noten. 

4. De aflossing en vernietiging van Gouvernements Wijze van aflossing. 
noten zal op de volgende wijs plaats vinden: 

Jaarlijks zal op de Begrooting geplaatst worden een 
bedrag van ten minste Vijf Duizend Pond Sterling, uitslui
tend bestemd voor de aflossing of uitwisseling van Gouver
nements-noten. De aflossing zal plaats vinden ten kantore 
van den Thesaurier-Generaal, die telkens bij het vervallen 
van den termijn daarvan kennis zal geven in de Gouver
nements Courant, ten minste drie maanden te voren. 

5. Er zal door den V olksraad eene commissie benoemd Benoeming van no
worden, bestaande uit drie leden, ten wier faveure de ge- ten-commissie. 
~~lde. verband-acte zal worden gepasseerd en die telkens 
biJ met voldoening aan de bepalingen van dez.e wet, zal 
handelen volgens de condiW:;n dier verband-acte. 
. De commissie zal de opbrengst der verkochte gronden Pligten dier Corn-
Ill .handen van den Thesaurier plaatsen, om daarmede uit- missie. 
slmtend het bedrag der op dat tijdstip af te lossen noten 
te dekken. De Uitvoerende Raad dezer Republiek zal het 
re~t heb?en om ingeval van noodzakelijkheid, en indien de 
VIJf Dmzend Pond Sterling, die jaarlijks tot uitwisseling 
der noten op de Begrooting moet worden geplaatst niet uit 
d~ gewone inkomsten kunnen gevonden worden,' van de 
h1erboven ver~onden plaatsen, met consent van de voorge-
noemde comm1ssie, zoo vele te doen verkoopen als tot dek-

1) Zie V.R.B. 3 October 1871, art. 144. 

uplsdigi
Sticky Note
Pages 394-394 are missing from the physical book
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Veldcornet zal sterf- 7. De Ve1dkornet za1 binnen veertien dagen na het 
kennis binnen 14 ontvangen berigt zich begeven naar het sterfhuis en aldaar 
:!e~d:~~ Weesheer opmaken eene sterfkenni.s, in den ~orm a1s in vorm A 

hierachter bepaald, en d1e sterfkenms, onderteekend door 
hem en den nage1aten echtgenoot, naastbestaande of den 
persoon waar het sterfgeva1 heeft p1aats gehad, inzenden 
aan den W eesheer of zij n vertegen woordiger. a1smede zal 
het testament door den Veldkornet of 1angstlevende moeten 
vertoond worden aan den Weesheer of zijn vertegenwoor
diger binnen niet langer dan vier weken. 

Brieven van ad mini- 8. De Weesheer za1 na die ontvangst bij goedkeuring 
stratieaanexecuteur van het testament, het origineel voor goedgekeurd teekenen, 

kopij van hetzel ve maken en bewaren, en met brieven van 
Goedkeuring van administratie ( zie vorm B) aan den executeur bij testament 
testament. benoemd afgeven tegen betaling, bij tarief hier achter ge

voegd, vastgeste1d. 
l?ligten v.executeur. 9. De executeur za1 zonder verzuim uiterlijk binnen 

zes weken een inventaris maken des boedels, met twee ge
tuigen, van alle goederen behoorende aan den boedel tijdens 
het sterfgeva1, en dezel ve door hem en getuigen onder
teekend, opzenden aan den Weesheer of zijn vertegenwoor
diger, waarna hij een door de~1 Weesheer geteekend kopij 
zal terug ontvangen. 

Oproeping doorexe- 10. De executeur za1 verpligt zijn, binnen zes weken 
cuteurv. crediteuren na den ontvangst van brieven van administratie eene op-
E-n debiteuren. d roeping te p1aatsen in de Staatscourant, a1sme e in zoo-

danige andere couranten a1s de omstandigheden wenschelijk 
maken, van alle crediteuren en debiteuren om hunne schul
den te komen betalen binnen een door hem bepaalden tijd, 
zijnde minstens drie maanden, tenzij door buitenlandsche 
crediteuren of debiteuren of b~jzondere omstandigheden. ee? 
een langer uitste1 van uiterlijk twaalf maanden nood1g. 1s 
na de publicatie in de Staatscourant, we1ke kennisgevmg 
in alle Geregtshoven za1 aangenomen worden a1s voldoende, 
zonder dat gebleken is dat de belanghebbende personen 
deze1ve hebben gezien. 

Executeur zal boedel 11. De executeur za1 zonder verzuim den boedel tot 
binnen zes maanden vereffening brengen en binnen den tijd van zes maanden 
vereffenen en ver- . . 11' ' d b h r·ke deeling mabn. na ZlJ ne aanste 1ng oor den W eesheer eene e oor IJ. 

rekening van de administratie de3 boedels, met de noodi¥8 

bewij sstukken, te zamen met eene verdeeling van het bat1g 
sa1do des boede1s onder de crediteuren en erfgenamen, met 
eene lijst van alle nog niet betaalde vorderingen, welke 
goed en we1ke slecht zij n, a1sook van het nog n~et ver
kocht goed, met de reden waarom hetze1ve nog met ver-

Rekening van admi- kocht is, aan den W eesheer in1everen. De executeur 
nistratie ter inzage zal kennis geven in de Staatscourant, dat genoemde reke
op \Veeskamer. . d . . . d 1. W k kantore nmg van a m1n1stratle en ver ee mg ten ees amer 

zes wek(>n ter inzage ligt, opdat belanghebbenden hunne 
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bezwaren tegen dezelve bij den Weesheer of zijn vertegen
woordiger kunnen inleveren. 

12. Indien door bijzondere omstandigheden de execu- Executeur kan uit
teur niet kan voldoen binnen den bepaalden tijd aan zijne stel verzoeken. 

verpligtingen in het voorgaznde artikel ornschreven, zal hij 
schriftelijk uitstel verzoeken, minstens 14 dagen voordat die 
tijd verloopen is, bij den Weesheer of zijn vertegenwoor-
diger met overlegging eener beedigde verklaring, inhou-
dend~ de redenen van verhindering, waarop de W eesheer 
zoodanig uitstel zal verleenen, als hem noodzakelijk voor-
komt, en daarvan kennis geven in de Staaf.<u:,ourant; om 
dezelfde redenen kan uitstellen op dezelfde wijze verlengd 
worden. 

13. Wanneer binnen den hepaalden tijd geene objectien Indien geene objec
worden gemaakt tegen de rekeningen van administratie ep tien ~al goe?keuring 

· d 1 d W h 11 1 en mtbetalmg ge-verdeelmg des boe els, za e ees eer, zoo zu {S vo gens schieden en vervalt 
wet is geschied, dezelve goedkeuren en de uitbetaling ge- vorderingen. 
lasten, waarvan de executeur onmiddelijk gennis zal geven 
in de Staat:u~onmnt; van af die publica tie zijn alle vorde-
ringen tegen den boedel, die niet zijn aangenomen, ver-
vallen. 

14. Indien binnen den bepnalden tijd objectien worden Executeur kan bin
gemaakt tegen de rekeningen van administratie en ver- nen zes maanden ge
deeling des boedels, zal de objecterende partij, indien de dagvaard worden. 

zaak niet in der minne wordt geschikt, verpligt zijn binnen 
zes maanden den executeur te dagvaarden voor een der 
geregtshoven in den Staat; bij niet voldoening hieraan zij n 
de objectien vervallen. 

15. Geene uitbetaling zal door den executeur mogen Executeur mag niet 
geschieden, v66r dat de rekeningen zijn goedgekeurd, be- uitbetale:r: v66r 
halve kosten van de laatste ziekte en begrafenis des over- goe~keurmg van re-

kemngen. 
ledenen en de Gouvernements onkosten, zullende hij anders 
persoonlijk aansprekelijk blijven, zoo uit den boedel alle 
schulden niet ten volle kunnen warden betaald. 

16. Wanneer het blijkt, dat uit den boedel niet ten Verdeeling na even
volle alle schulden kunnen worden betaald zal de verdee- redigheid, na uitbe
ling naar evenredigheid geschieden na uitbetaling der be- talitng dehr lbdevoor-. reu e se u en 
.voorregte schulden, waaronder de Gouvernements pennin- o • 

gen en wettige onkosten. 
17. Nadat alle schulden des boedels zijn uitbetaald, zal Aangaande de uit

de execute'?-r de erfportien der mondige erfgenamen uitbe- b.~.taling van e.rfpor
talen, en d1e der onmondige deponeren in handen van den tien der _mondJge en 
Weesh t ·· b.. . onmond1ge erfgena-eer, enziJ IJ testament anders IS bepaald. men. 

18. De executeur zal eindelijk alle documenten, be- Executeur zal boe
treffende den boedel, overhandigen aan den Weesheer, die del-documenten aan 
den executeur ontslag zal verle ~eesheer overhan-enen. digen. 
d 19. ~~en executeur kan in regten meer betrokken wor- Geen verhaa~. op ex-
e~ na ZIJn onslag, tenzij blijken mogt dat onwettige han- ecutenr na ZIJn ont-

delmgen door hem zij n gepleegd. slag. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

398 [1870 

:Belooning van exe- 20. De helooning van den executeur zal zijn voor al 
euteur testamentair. zijne werkzaamheden in eenen hoedel 5 percent op alle ha

ten van roerende en 2! percent op die van onroerende goe
deren. 

Verdeeling onder 
executeuren. 

21. Wanneer er meer dan een executeur in eenen hoe
del zal zij n, zullen zij de helooning, in art. 20 genoemd, 
onder elkander verJeelen. 

Verantwoordingvan 22. Wanneer er meer dan een executeur is in eenen 
mede-executeur. hoedel, zal de een voor de handelingen des anderen voor 

het volle hedrag des hoedels aansprekelijk zijn. 
Wijze Tan procedee- 23. W anneer eenig persoon, wiens hoedel of een gedeelte 
retn l'. in gllevalb ytan daarvan in dezen Staat is, huitenslands komt te overlijden, 
t1 er1geva en m en- l h · d h d ld k · lands. za op ontvangen engt wor en ge an e overeen omst1g 

de hepalingen van deze wet; de procuratie van executeuren 
huiten 's lauds zal, om effect te sorteren in dezen Staat, 
door den \V eesheer moeten word en geteekend. 

Weesbeer alleen in 24. Wanneer in het testament hepalingen zijn gemaakt 
zekere gevallen .be- over het heredderen des hoedels, de voogdijschap en erfpor-
voegd sterfkenms t' d f t 't 1 't' d ·ur h en testament op te 1en er er genamen, me Ul s Ul mg van en vv ees .~er en 
eisqben, brieven van and ere beam bten, zal de W eesheer alleen bevoegd ZIJ n om 
adJ;h. te ver!ee?en en op te eischen de sterfkennis en het tes~ament, kopij van 
;~~~a~~~untmt zorg het laatste nemen, h•·ieven van administratie verleenen en 

· zorg dragen, dat voor de erfportien der minderjarigen, vol
gens de bepalingen van het testament, behoorlijk te worden 
zekerheid gesteld, en zal de inventaris in art. 9 vermeld op 
zoodanig testament niet kunnen worden toegepast. 

Overigens zal deW eesheer zich niet met de administratie 
van zoodanigen hoedel bemoeijen. 

Weesbeer z!tl twee 25. Wanneer in het testament is bepaald, dat de erfpor
i>orge_n .eiscben als tien minderjarige erfgenamen in handen van den langstle-
secunteit voor erf- d .. 
portien der minder- ven e hunner ouders zal verb}~ ~en, zal de \Ve~sheer tw.~e 
jarigen. goede horgen, onder eene Notaneele Akte van kmderbeWIJS 

Erfportien der on
mondige kinderen 
kunnen bij Wees
heer gedeponeerd 
word en. 

of zekerheid van eerste verhand op vastgoed in dezen 
Staat, beide ten zijnen genoege, eischen als securiteit voor 
de erfportien der minderjarige erfgenamen, behalve in het 
geval, dat de aard der securiteit in het testament is h(tpaald. 

26. W anneer in het testament is bepaald, dat erfpor
tien der onmondige kinderen in handen van den langst
levende hunner ouders zal blijven, is deze evenwel gereg
tigd, dezel ve hij den W eesheer te deponeren, in welk geval 
dezelfde regten gelden, alsof zoodanige hepaling in het tes-
tament niet was gemaakt. 

Hof kan curatoren 27. Wanneer het hlijkt, dat een boedel waarin de Wees
benoemen om een heer en andere heamhten biJ" testament uitgesloten ziJ"n op-
verwaarloosde boe- . . .. ' d 
del te redden. zettehJk of klaarbhJkend verwaarloosd wordt, zullen e 

naastbestaanden, en hij gehreke van dien, de W eesheer ot 
zijn vertegenwoordiger 1) gereg0igd zUn, deze zaak voor een 

1) Zie V.R.B.B. 17 Junij 1873, art. 113, 30 Sept. 1874, art. 32 en 21 
Mei 1875, art. 103. 
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Hof te brengen en zal het Hof op voordragt van den W ees
heer curatoren bonoemen, om zoodanige stappen te nemen, 
als noodig mogten zijn om den boedel te redden. 

AFDEELING III. 

OVER BOEDELS VAN PERSONEN, DIE GEEN TESTAMENT NALATEN. 

28. Wanneer iemand, wiens boedel geheel of gedeelte-Kennisgeving van 
lijk in dezen Staat gelegen is zonder testament komt testerfgeval binnen 14 
overlijden binnen dezen Staat,' dan zal de echtgenoot, na- dagen. 
bestaande of persoon, ten wiens huize het sterfgeval heeft 
plaats gehad, binnen 14 dagen daarvan kennis geven aan 
den Veldcornet der wijk. 

29. De Veldcornet zal met twee onpartijdige en be- Veldcornet zal in
kwame person en door hem gekozen inventaris des boedeis vent~ris en sterf-

d ' I d ~ d d h kenms opmaken en opmaken en eze ve taxeren, at IS e waar e se atten, boedel taxeeren. 
welke inventaris door den Veldcornet en getuigen onder-
teekend, en des vereischt bezworen moet worden. 

30. De Veldkornet zal de sterfkennis en inventaris bin- Veldc. zal inventaris 
nen vee"rtien dagen opzenden aan den W eesheer of zij n V er- en sterfkennis aan 
t d

. Weesheer opzenden. 
egenwoor 1ger. 

31.. De Weesheer heeft de magt tegen de taxatie teWeesheergemagtigd 
objecteeren zoowel op aunvraag der erfgenamen ais bij eigene ~egen taxatie te ob-

t · · d t d t t' · t I t h' d · Jecteeren en over te over mgmg, a e axa Ie me vo gens we gesc 1e IS en laten taxeeren. 
zal hij verder in zoodanige gevallen het regt nebben, indien 
geene schikkingen daaromtrent met den veldkornet en de 
getuigen gemaakt zijn, den boedel over laten taxeren door 
twee gezworene taxateurs. 

32. Indien een persoon, wiens boedel geheel of gedeel- Van overlijden bui
telijk binnen dezen Staat gelegen is, elders zal komen te ten~ands zal kennis-

l"d 1 d k · · d V ldk d gevmg door belang-over IJ en, za e enmsgevmg aan en e ornet oor hebbende geschie-
eenig belanghebbende geschieden, en voorts zal warden ge- den. 
handeld op de wij ze in art. 29 en 30 bepaaid. 

33. De Weesheer of zijn vertegenwoordiger zal binnen ~eesheer zal oproe
veertien dagen na ontvangst der sterfkennis in de Staats- P

1 
mgh dboben dvan be-. . ang e en en en 

courant en In zoodamge andere couranten als de omstan'"crediteuren binnen 
digheden raadzaam maken, eene oproeping doen van den 14 dagen o!ll execu
overblijvenden echtgenoot (indien bestaande), bloedverwan- teuren te klezen. 
ten, crediteuren en andere belanghebbenden van den over-
ledene, met opga ve van zij n vollen naam en voornamen, 
plaats en tijd van overlijden, om ten zijnen kantore te 
verichijnen op zoodanigen tijd als in de oproeping is ver-
meld; doch minstens zes weken en niet langer dan drie 
maanden na die publicatie. 

Deze personen ·zullen een of meer executeuren kiezen, 
en aan den Weesheer ofr zijn vertegenwoordiger voorstellen. 

34. Indien uit de sterfkennis blijkt dat de boedel be- Boedels beneden 
neden £25 is, zal de Weesheer of zij~ vertegenwoordiger;!5 ::~o:e:~;~~ 
het regt hebben den Veldcornet of een1g ander persoon te 
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gen den boedel te magtigen den boedel te vereffenen, zonder inachtneming 
vereffenen. der gewone vormen. mits daarvan verslag doende aan den 

W eesheer of zij n vertegen woordiger. 
Overblijvende echt- 35. Bij de keuze- van den executeur zal de voorkeur 
genoot zal de voor- worden gegeven eerst aan den overblij venden echtgenoot 
keur hebben. d f t d t bl d ' daarna aan e er genamen, voor s aan e naas e oe ver-

wanten of crediteuren, kunnende deze gezamenlijk met 
andere personen worden gekozen. 

Executeur zal secu- 36. Wanneer de Weesheer of zijn vertegenwoordiger 
:riteit stellen. geen gegronde redenen heeft tegen den gekozen executeur, 

zal deze securiteit stellen, ten genoege van den Weesheer 
of zijnen Vertegenwoordiger, welke verantwoordelijk blijft 
voor het bij den execut.eur in zijne administratie te kort 
komende, wanneer de securiteit niet voldoende blijkt te zijn. 

Weesheer zal brie- 37. Nadat de securiteit is gestclcl en goedgckeurd, zul
ven van administra-len brieven van administratie aan den executeur datief 
tie verleenen. d d w· h f . . t d' d oor en ees eer o ZIJnen ver egenwoor 1ger wor en ver-

leend in den vorm C. 
Bepal. verbindend 38. De bepalingen omtrent den executeur testamentair 
v. executeur datief. in art.t. 17-22 zijn verbindend voor den executeur datief. 

AFDEELING IV. 

OVER VOOGDEN. 

Aanstellingv. voogd 39. Indien eenig ander persoon, dan de langstlevende 
in het testament van den overledene tot voogd over de 
minderjarige erfgenamen is benoemd, zn.l aan hem eene aan
stelling word en gegeven door den \V eesheer in den vorm 
omschreven in vorm D. 

Verslag van voogd. 40. Ieder voogd is verpligt verslag te doen van zijne 
voogdijschap aan den \Veesheer, aan wien het toevoorzigt 
is opgedragen, dat de voogd zich stiptelijk volgens de be
palingen van het testament gedraagt, tenzij in het testa
ment het tegendeel is bepaald. 

Wijze van kiezing. 41. Ingeval de overledene geen testament heeft nagela-
ten of bij testament geene benoeming van een voogd heeft 
gedaan, zal ten opzigte van het kiezen van een voogd zoo

. veel mogelijk gehandeld worden overeenkomstig de bepa
lingen, vastgesteld ten opzigte van het kiezen en aanstellen 
van den executeur datief. 

Ingeval van wange- 42. Ingeval van wangedrag, nalatigheid of pligtverzuim 
drag mag Weesheervan den voogd, zal de \Veesheer, na behoorlijk or:derzoek 
ontslag geven. h 1 f ·· t d' d d van emze ven o ZIJn ver egenwoor 1ger, waarvan oor ezen 

schriftelijk rapport aan hem is gezonden, den voogd uit 
zijne betrekking ontslaan. 

AFDEELING V. 

OVER PROCESS EN IN BOEDEL-ZAKEN. 

Brieven van adrnini- 43. In alle handelingen, zoo in als buiten regten van 
Btratie voldoende eenig executeur, zal een door den Weesheer geteekend copij 
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der brieven van administratie als volledige procuratie gel- procuratie in en bui-
den ten opzigte zij ner bevoegdheid. \en regten. 

44. De Weesheer heeft zonder verdere autorisatie het Weesheer treedt op 

1·egt omtrent alle boedels onder zijne administratie in per- in regten omtrent 

f b.. t' d · t t t d alle boedels. soon o IJ gemag Ig e In reg en op e re en. 
45. Geen proces kan tegen een boedel worden aange- Geen proces v66r 

vangen v66r dat de likwidatierekening ter inzage ligt, als d~t liqui~atie-rek_e-
vDormeld in art. 11. mng ter Inzage hgt. 

46. Wanneer een regtsgeding aanhangig is, treedt de :Weesheer treedt op 
executeur in de plaats van den overledene, en alle termij- ~ndplaats van over
nen in een aanhangig proces worden verlengd met den tijd e ene. 
die verloopt tusschen het overlijden van den overledene en 
het verleenen van brieven van administratie. 

AFDEELING VI. 

OVER GEDEPONEERDE GELDEN. 1).X 

4 7. Wanneer er beschikbare geld en in handen van den Wijze waarop gelden 
'Veesheer zijn, moeten dezelve worden uitgezet op de vol- uitgezet worden. 
gende wijze :-

48. De Weesheer geeft kennis zonder verzuim, van het Weesheer roept 
bedrag aan twee commissieleden, die hij oproept om met commissie 0 P 
hem eene commissie te vormen. 

49. Deze leden worden ten dien einde door den Yolks- Commissie door 
raad benoemd en bij openvallen van plaats of afwezigheid Volksraad benoemd 
van een of meer hunner, gedurende het loopende jaar, door 
den Staatspresident. 

50. Deze commissie besluit bij meerderheid van stem- Wijzc waarop ten
men om tenders voor zoodanig bedrag onder handteekening ders gevraagd wor
van den W eesheer te vragen, door oproeping in de Staats- den. 
cotM'a.nt, welke kennisgeving zal bevatten het bedrag van 
geld, de vereischte securiteit, en den dag wanneer de ten-
ders ingezonden moeten worden. 

51. De commissie zal niet verbonden zijn om de hoogste Omtrent aannemen 
tender aan te nemen wanneer de securiteit van eene lagere van tenders en be-

h d l b' t . ll d d t . t . d drag van rente. naar aar oor ee e er Is, zu en e e ren e nie min er 
mogen zijn dan zes percent. 

52. Geld en begrepen onder deze wet zullen niet mogen Weesheer noch com
worden uitgeleend aan den Weesheer of aan eenig der twee missieleden mogcn 
andere commissieleden. gelden leenen. 

53. Alle gelden door de commissie voormeld uitgeleend, Gelden uitgezet on
'ZUllen onder eerste verband moeten worden verzekerd op der een;te verband 

t · d · d S · d b d op vast en getaxeerd v_as mgen om In ezen taat, mits at het aange o en eigendom. 
e1gendom door een gezworen taxateur zal verklaard worden 
minstens drie malen de waarde te bezitten van het geld 
daarop te worden geleend. 
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Kosten door leener 54. Alle kosten van uitleening worden door den leener
te betalen. betaald, met inbegrip der twee commissieleden tegen 15s. 

per vergadering. 
Renten jaarlijks 55. De renten der uitgezette gelden zullen jaarlijks in 
vooruit betaalbaar. handen van den W eesheer vooruit moeten worden betaald. 
Ade van securiteit 56. Alle akten van securiteit zullen worden uitgemaakt 
in naam van W~es-op naam van den Weesheer der Zuid-Afrikaansche Repu-

hheerd en veardteer m- bliek zonder den naam van dien ambtenaar te vermelden,. 
ou van c . · h 

en bevatten dat het kap1taal en renten op et W eeskamer-
kantoor op den vervaldag betaalbaar zijn, dat indien de 
renten op den vervaldag niet betaald worden, het kapitaal,. 
na drie maanden opzegging, zal kunnen opgeeischt worden 
en dat de schuldenaar eene commissie van vijf percent voor 
collectie, behalve alle proceskosten, zal betalen. 

Indien niet op ver- 57. Ingeval de schuldenaar nalatig is op den verval
valdag betaald wor- dag de renten of het kapitaal met de renten te betalen,. 
den geld en opge- l d W h d b · d d · · 1 d · roepen. za e ees eer e ei e an ere commlSSle e en, 1n a:r;_t. 

48 genoemd, binnen acht dagen oproepen, ten einde te 
beslissen hoe daarin te handelen, en geen proces zal mogen 
worden aangevangen of voortgezet dan bij besluit van de 
meerderheid der commissieleden, waarvan het bewijs ten 
processe moet worden overlegd. 

Titel van Weesheer 58. In alle handelingen, zoo in als buiten regten, de 
in regten. Weeskamer betreffende, zal zu1ks op straffe van nietigheid 

geschieden op naam van " W eesheer van de Z. A. Repu
bliek,n zonder vermelding van den naam van dien amb
tenaar. 

Rente jaarlijks door 59. Jaarlijks zal de Weesheer uitbetalen de rente van 
Weesheer uitbetaald zes 1) percent aan hen die daartoe volgens wet geregtigd 
en bedrag. . . d t t ld . l d l 

Rente mag ui tge
leend worden. 

ZlJn, van e ren e on vangen op ge en u1tge een vo gens 
deze wet. 

60. Ingeval er geen persoon, tot ontvangst van zoo-
danige renten geregtigd, bekend is, zal de \V' eesheer, han
delende met de overige commissieleden voormeld, de ge
zamenlijke renten uitleenen met andere gelden of afzonder
lijk, doch telkens voor niet langer dan een jaar. 

Weesheer zal lijst v. 61. De W eesheer zal alle twaalf maanden pu bliceren 
opvorde~bar~. wees-in de Staatscourant eene liJ'st van alle weesboedels waar-
gelden JaarhJks pu- . . . ' 
bliceren. van kap1taal of renten opvorderbaar ZlJn, vermeldende den 

naam van den erflater, de plaats en datum van zijn over
lijden, het bedrag der gedeponeerde gelden, met oproeping 
aan belanghebbenden om hunne aanspraken te bewijzen. 

Na derti~ jaren kan 62. Het bedrag, waarvan gedurende dertig jaren zoo
bedrdag me~ nhleter danige oproeping jaarlijks in de Staa.t8courant heeft plaats 
wor en gee1sc zon~ h d d · · b 
der order van het ge a , zon er dat 1emand eemge aanspraak heeft ewezen 
Hof. of begonnen is zulks te doen, zal met de renten worden 

gestort in 's lands kas, en niemand zal na dien tijd ge-

1) Zie V.R.B. 7 Jmnij 1873, art. 113. 
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regtigd zijn om zoodanige gelden op te eischen, tenzij eene 
uitspraak van het Hoog Geregtshof dit anders bepaalt. 

63. In ieder distrikt zullen op voordracht van den Aanstelling van 
Weesheer door den Staatspresident taxateurs worden aan- taxateurs. 
gesteld, die den eed vermeld in schedule E, zullen afieggen 
voor den Landdrost van het district waarin zij wonen, 
waarna de publicatie hunner aanstelling in de Staatscourant 
geschiedt. 

AFDEELING VII. 

OVER TAXATEURS. 

64. Het certi:ficaat zal volgens schedule E eedsafieg- Eed van taxateurs 
ging door den Landdrost aan den W eesheer worden opge- door Landdrost aan 
zonden. Weesheer opzenden. 

X 65. Ieder taxateur is verpligt binnen acht dagen na Pligten v. taxateurs. 
ontvangen schriftelijke last van den Weesheer of zijnen 
vertegenwoordiger zich te begeven naar de yJlaats alwaar de 
boedel is, en daarvan inventaris en taxatie met zijne aan-
merkingen zonder verzuim aan zijnen lastgever op~de~J ; ~ . .h· ~.A'_ ,..., 
met zijne rekening volgens tarief, (zie schedule F.) ~u 7/M //t!JSfl'h/"'C'4J /J. 

AFDEELING VIII. 

BOEKHOUDING V AN DEN WEESHEER. 1) 

66. De W eesheer is verpligt de volgende boeken te Boekhouding van 
houden :- Weesheer. 

a. Een Dagboek, bevattende aanteekeningen van alle 
zijne verrigtingen. 

b. Een Register, waarin alle sterfkennissen worden 
overgebragt. 

c. Een Grootboek, bevattende-
1. Alle boedelrekeningen met cie afzonderlijke 

Debet en Crediet rekening van ieder be
langhebbende. 

2. Alle ontvangsten voor en uitbetalingen van 
het Gouvernement. 

3. Aanteekening van uitgezette gelden. 

d. Een Kasboek. 
e. Een Brievenboek. 
f. Een Register van gedeponeerde Testamenten en 

-een Register van verleende brieven van admi
nistratie. 

g. Een Aanteekeningsboek van ontvangen brieven 
met beschikking daarop genomen. 

1) Zie Gen. Instructien 1882. 
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h. Een Notulenboek van de verrigtingen van hem 
en de commissieleden, welke notulen iedere ver
gadering door alle aanwezige leden moeten wor
den geteekend. 

AFDEELING IX. 

VERANTWOORDING V AN DEN WEESHEER. 1) 

Verslag v. Weesheer 67. De 'Veesheer zal maandelijks staten inzenden aan 
den A uditeur Generaal van alle door hem voor het Gou
vernement ontvangen en uitgegeven gelden. 

Storting van geld en. 6R. De 'Veeshcer zal maandelijks bij den Thesaurier-
Generaal stortcn de geld en door hem voor het Gou verne
ment ontvangen. 

Staatspresident regt 69. De Staatsp1esident en een of meer personen door 
van inzage. ZHEd. dam·toe aangesteld, hebben het regt ten alle tijde 

inzage te nemen van alle boeken, papieren en de kas be
hoorende aan de 'Veeskamer. 

Jaarl~iksch rapport 70. De Weesheer zal jaarlijks, vier weken v66r de ge
van Weesheer aan wone zitting van den Volksraad, inzenden aan den Staats
Staatspresident. president een schriftelijk rapport van zijne verrigtingen en 

die der Commissie, bepaald bij artt. 49 en 50 der W eeswet, 
hetwelk met de aanmerkingen van ZHEd. aan den Volks
raad in de eerste week der jaarlijksche zitting zal worden 
ingediend. 

AFDEELING X. 

VERTEGENWOORDIGING V AN DEN WEESHEER. 

I"anddrosten zijn 71. De Landdrost van ieder district, met uitzondering 
vertegenwoordigers van dat van den zetelplaats, tenzij om bijzondere reden, op 
van Weesheer. d voordracht van den W eesheer door den Staatspreiiddent wor t 

aangesteld, zal de vertegenwoordiger zijn van den Weesheer. 
Pligten van verte- 72. In de gevallen vermeld in art. 6 dezer wet zal de. 
genwoordigers. vertegenwoordiger van den Weesheer aan dezen opzenden 

gecertificeerde copijen der door hem ontvangen documenten 
in die artikelen vermeld. Indien er twijfel of kwestien be
staan over de wettigheid der aan den vertegenwoordiger
vertoonde documenten, zullen de origineele stukken aan 
den W eesheer moeten opgezonden worden. 

Weesheermagzaken 73. De Weesheer heeft de magt onder zijne verant
aan vertegenwoor- woordelijkheid meerdere zaken aan zijnen vertegenwoordiger 
diger opdragen. op te dragen. 

AFDEELING XI. 

OVER HET DEPONEREN VAN TESTAMENTEN. 

Person en geregtigd 7 4. Ieder persoon is geregtigd eenig testament te depo
testament te depo- neren bij den Weesheer, of te bezorgen bij den vertegen-
neren. woordiger tegen ontvangst van kwitantie. 

1) Zie Gen. Instructien 1882. 
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7 5. De Weesheer zal na ontvangst daarvan aanteeke- Register van testa
ning houden in het register, vermeld in art. 66, letter F, menten. 
met vermelding of het gesloten dan wel open is. 

76. Bij ontvangst der sterfkennis zal de Weesheer met Handelingen bij ont
zoodanig testament handelen als ware hetzelve ontvangen vangst v. tes.tatnent 

f'k · 1 h t 1 t · h t 1 t d en sterfkenms. bij de ster enn1s, en a s e ges o en 1s, e ze ve eers an 
open en. 

77. Alle testateuren zullen gedurende hun leeftijJ het Testateuren kunnen 
regt hebben, van den \Veesheer te eischen dat hij zoodanige goedkeuring ~eR 

l · tt' t ld .. t' fi t W eeslleers e1schen. testamenten as 1n we 1gen vorm opges e ZIJn, cer 1 ceer 
en goedkeurt. 

AFDEELING XII. 

STRAFBEP ALINGEN. 

78. Overtreding van artt. 6, 7, 28 of 30 zal ingeval Strafbepaling bij 
van nalatigheid gestraft worden met boete van £1 tot £50, overtredingen. 
en bij gebreke met gevangenis van een tot acht dagen; 
ingeval van moedwil met boete van £,50 tot £250, en b~j 
gebreke van betaling met gevangenis van acht dagen tot 
drie maanden. 

79. De Uitvoerende Raad heeft de magt den Weesheer Uitv. Raad kan sa
in geval van nalatigheid of overtreding dezer wet salaris te laris onthouden. 
onthouden van een tot drie maanden. 

80. Ingeval van toepassing van eenige straf, blijft de Verpligting v. scha
nalatige daarenboven vergoeding schuldig voor alle schade devergoeding buiten 

d b .. . f d 'l kt straf. aan en oedel, door ZIJ n verzuu:p o moe w1 veroorzaa . 

AFDEELING XIII. 

ONBEHEERDE BOEDELS. 

81. Onder onbeheerde boedels wordt verstaan de boedels Beteekenis van on
van afwezigen, van krankzinnigen, van minderj.arigen, van beheerde boedels. 
onder curatelen gesteld en verlaten boedels, waaromtrent 
nog geene voorziening gemaakt is. 

82. Ieder Veldcornet is verpligt, zoodra hij kennis draagt Veldcornet verpligt 
van eenen onbeheerden boedel in zijne wijk, te handelen kennis te geven van 
0 P dezelfde wij ze als voorschreven in artt. 29 en 30 dezer onbeheerde boedels. 
wet ten opzigte van boedels van personen zonder testament 
overleden. 

8.3. De Weesheer zal ten opzigte van boedels in dezeTitel v. Weesheerin 
afdeehng omschreven, den titel voeren van "Weesheer be- onbeheerde boedels. 
last met de administratie van onbeheerde boedels." 

84. De Weesheer of zijn vertegenwoordiger zal daarop Aanstelling van cu
handelen met het doen kiezen en aanstellen van curatoren ratoren. 
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van zoodanigen onbeheerden boedel op dezelfde wijze als 
voorschreven is in arts. 33, 35 en 36 ten opzigte van den 
executeur datief. 

Securiteit van cura- 85. De curatoren worden aangesteld nadat er securiteit 
toren. is gesteld, bij brieven van administratie door den W eesheer 

of zijn vertegenwoordiger, gegeven in den vorm als sche
dule C. 

Instructien aan cu- 86. De curatoren ontvangen hunne instructien van den 
ratoren. W eesheer op welke wij ze den boedel moet beheerd worden. 
Verslag van curato- 8 7. De curatoren do en j aarlij ks verslag aan den W ees-
ren. heer, wanneer zulks door den Weesheer vereischt wordt. 
Salarisvancuratoren 88. Het salaris van curatoren zal zijn voor vereffening 

in een onbeheerden boedel hetzelfde als voor executeuren 
is bepaald, en voor het jaarlijksch beheer indien zulks noo
dig is, eene so m door den \V eesheer te bepalen. 

Ontslag van curato- 89. Curatoren worden op dezelfde wijze ontslagen en 
ren. nieuwe in hunne plaatsen aangesteld als bepaald is ten op

zigte van voogden in art. 42. 

AFDEELING XIV. 

OVERGANGS BEPALINGEN. 

Weesheeren en 90. Binnen den tijd van vier weken, na publicatie dezer 
~anddro~ten zullen wet zullen alle W eesheeren en Landdrosten thar...s hande-
Inventans van docu- 1 d' l W h d '. . menten opzenden. en e as ees eeren, opzen en aan de Regenng een mven-

taris van alle documenten op boedels betrekking hebbende, 
die op hunne kantoren aanwezig zijn, welke documenten 
den te benoemen W eesheer word en overhandigd tegen kwi
tantie. 

Opzenden van papie- 91. Onmiddelijk na kennisgeving van de ontvangst van 
ren en gedeponeerde die inventaries zullen alle boeken en papieren daarin ver-
gelden aan de Rege- d d 
ring, die ze aan Wees- mel . met en benevens de gedeponeerde geld en, aan e 
heer zal overhandi-Regenng worden opgezonden, door wie dezelve eveneens 
gen .. Boete voor tegen kwitantie aan den W eesheer worden overhandigd, 
nalatigen. zullende nalatigen tot afgifte gestraft worden met boete van 

£5 tot £500, invorderbaar bij lijfsdwang; in zoodanig 
geval heeft de Uitv. Raad het regt den nalatige of moed
willige teregt te doen staan voor een Hoog Geregtshof ook 
buiten het district waa.r de beschuldigde het feit heeft 
gepleegd. 

~eesheer treerlt op 92. De \V cPsheer treedt op den dag van het in werki!1g 
m plaats der thans treden dezer wet van regtswe<Ye in die regten en verphg-
bestaande Weeshee- · . r 0 I d ren en Landdrosten. tmgen der thans bestaande ~ eeskamer, Weesheeren en ;an.-

drosten, die thans als zoodanig handelen, zonder dat m 
eenige zaak zulks vermeld of te kennen gegeven behoeft te 
worden. 
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VORM A. 

STERFKENNIS. 

Overeenkomstig de wet op de W eeskamer van 10 No- Vorm van sterfken-
vember 1869. nis. 

1. N aam van den overledene. 
2. Gebooi-teplaats van do. 
3. Naaril der ouders. 
4. Ouderdom. 
5. Beroep. 
6. Getrouwd of ongetrouwd, Weduwenaar of Weduwe. 
7. Datum van overlijden. 
8. Waar gestorven; 
9. Of er testament bekend is. 

10. Of er roerende of onroerende goederen of beide zijn 
nagelaten. 

11. Is· de boedel naar gissing boven de £25? 
12. Namen der kinderen van den overledene-mondig 

·Of onmondig. 

VORM B. 

BRIEVEN V AN ADMINISTRATIE. 

Bij dezen wordt . : ................ aangesteld als Executeur Vorm van brieven 
'Testamentair en zoo doende gemagtigd den boedel van van administratie 

"1 ' voor executeur tes-
WlJ en . . . . . . . . . . . . . . . . . .. te vereffenen. tamentair. 

Weesheer. 
'Veeskamerkantoor, Z. A. Republiek, 

den .................. 18 

VORM C. 

BRIEVEN V AN ADMINISTRATIE. 

Bij dezen wordt ............... aangesteld als Executeur Vorm voor execu· 
Datief en ~oo doende gemagtigd den boedel van wijlen teur datief . 
......... .. .... . te vereffenen. 

Weesheer. 
Weeskamerkantoor, Z. A. Republiek 

d ' en .................. 18 
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VORM D. 

AANSTELLING V AN VOOGD. 

Vorm voor aanstel- Bij dezen wordt aangesteld als voogd ... over ........... . 
ling van voogd. onmondige kind...... van wijlen .............. . 

Weesheer. 
Weeskamerkantoor, Z. A. Republiek, 

den ............... 18 

VORM E. 

EED VAN TAXATEUR. 

Vorm van eed van Ik, ........................ , van beroep ........................ , 
taxateurs. wonende te ..................... , zweer dat ik als taxateur voor 

de Weeskamer in de Z. A. Republiek, zonder gunst of 
partijdigheid, iederen boedel zal taxeren, volgens zuivere 
waarde derzelve overeenkomstig wet, naar mijn beste kennis. 
en vermogen. 

Tarief. 

(get.) .......................... . 

V oor mij beeedigd op heden .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. dag van 

(get.) 
Landdrost. 

VORM F. 

Registratie van een Testament of Codicil ... 
V oor inzage van elke zaak ... 
V oor een afschrift van 100 woorden of minder ... 
V oor elke volgende 100 woorden 
Brieven van Administratie ... 
Bijwonen van een bijeenkomst van bloedver-

wanten of crediteuren 
Aanstelling 1) als V oogd 
Opmaken van een Edict 
Goedkeuren van waarborg door Executeuren Da

tief, met Certificaat 
Registreren van Liquidatierekening ... 

£0 5 0 
0 2 6 
0 5 0 
0 2 & 
0 5 0 

0 10 0 
0 5 0 
0 5 0 

0 5 0 
0 5 0 

1) Zie bijvoeging V.R.B. 5 Junij 1876, art. 113, zegel op aanstel
lingen der Weeskamer 2s. 6d. 
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tJ:effen<ie:.Jmnn.e- _gelotmleoe adwnnstratn4 ::j_ M. :2o df/1.- 1.1/d:-~ (4J: 
~· . ,(~ /f()v1A W"~'-1~~ 

Kenmsgevmg 1n de Courant . . . . . . . . . .. . £0 5 OtV-r.rtry z;;;.:,'-'-- a..~ 
Registreren va.n een order uit het Hof . . . 0 5 0~~ l ~d 
Registreren van een Kinderbewijs bij de Wees- r~~ a 

kamer 0 5 ofl~ o/~, I 

Goedkeuring van Inventaris met Taxatie. .. 0 5 Ovm;jj J,.~ 12 1 6- d. 
Copij en Registra tie er van . . . 0 l 0 0 J/ ~ / f o. 
V erschij nen voor het Hof als eischer of getuige 

in boedels per dag 
Certificaat tot hertrouwen 
Registreren van sterfkennis ... 
Betalingen voor Taxateurs volgens Gouvernements 

tarief. 

M. J. VILJOEN, 

1 0 0 
0 5 0 
0 2 6 

Waarn. Staatspresident. 

Op last, 

J. J. MEINTJES, JR., 

Gou vernemen tskan to or, 
Pretoria, 28 Julij 1870. 

\Vaarn. Gouvts. Secretaris. 

WET No. 13, 1870. 1) 

BEPALENDE DE REGELEN VAN REIZIGERS DOOR 
DEZEN STAAT, ENZ. 

Vastgesteld bij Volksraadsbesluit, art. 209, dd. 21 J unij 1870. 

NADEMAAL het gebleken is, dat eene wet moet wor- Preamble. 
den vastgesteld, bepalende de regten van reizigers door dezen 
Staat, met betrekking tot uitspanningen en het weiden en 
trekken van vee, zoo wordt hiermede het onderstaande 
vastgesteld :-

1) Gepubliceerd in Staatscourant van 18i0, zonder No. 
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Elke plaats aan uit- ART. 1. Elke plaats binnen dezen Staat zal onderwor
spanning onderwor-pen zijn aan eene uitspanning, 1) door den eigenaar, huur
pen. der, of bewoner van zoodanige plaats te worden aangewezen 

aan den publieken weg en desverkiezende te worden afge
Grootte van uitspan- bakend, waa.r zulks niet reeds bepaald is; alsmede tot het 
ning. toestaan van eene gelegenheid aan eenigen publieken weg 

voor het grazen van vee, tot eenen afstand van 5 minuten 
gaans, dat is niet te boven gaande 500 schreden aan de 
eene of and ere zij de van den weg, en tot drenking van 
zulk vee in eenige rivier, spruit of poel, met uitzondering 
van gemaakte dammen buiten eenigen gewonen waterloop, 
of fonteinen die gebruikt worden tot bevochtiging van tui
nen en landerij en. 

Bepalingen aangaan- 2. Geen los vee zal door het veld van eenige plaats 
de het drijven en mogen worden voortgedreven, anders dan in of binnen tien 
grazen van los vee schreden van eenen publieken weg · echter zal het geoor-langs publ. wegen. ' .. . . 

loofd zijn voor troepen groot vee van meer dan VlJftig m 
een troep, of klein vee van meer dan honderd te zamen, 
om langzaam weidende over eenige plaats te gaan, mits 
niet verder dan bij art. 1 is bepaald aan de zij de van 
eenigen publieken weg gaande, welke zijde de eigenaar of 
bewoner desverkiezende zal mogen doen aanwijzen, mits dat 
het voor zulk vee doenlijk zijn zal daar langs te gaan en 
niet langer dan eenen dag te trekken op eenen afstand van 
drie uren te voet, en mits dat door zulk weidend voort
trekken buiten den weg, geene schade worde toegebragt aan 
eenigen dam of watervoor, tuin of zaailand, zulk vee zal 
ook niet door elkander mogen loopen met eenig ander vee 

Bij overtreding eige- dat op zoodanige plaats mogt weiden. Bij overtreding hier
naar onderworpen van zal de eigenaar van zoodanig vee onderworpen zijn 
~~schadevergoe- aan zoodanige schadevergoeding, als volgens wet aan den 

· eigenaar of bewoner van den grond zal behooren te wor-
den toegekend. 

Tijd van uitspanning 3. Niemand zal vermogen langer op de plaats van een 
onder. gewone om- persoon te vertoeven dan 24 uren buiten verlof van den 
stand1gheden. . f b t " h h d 1 kk mgenaar o ewoner, enziJ et em oor onge u en, op-

looping van rivieren of andere onvoorziene omstandigheden, 
onmogelijk worde gemaakt verder voort te reizen. Bij over 
treding hiervan zal zijn vee naar het schut mogen worden 
gezonden. 

Regten van eigenaar 4. De eigenaar of drijver van eenig troep groot of klein 
of bewoner v. plaats vee zal in geval de eicrenaar of bewoner van eene plaats 
om trekpad aan te ' 0 • .. d 
wijzen. zulks mo6t begeeren, verphgt ZIJ n met zulk vee van en 

algemeenen weg af te wijken, en zoodanig trekpad te vol
gen als hem zal aangewezen worden, mits dat zulk trekpad 
niet geheel uit de rigting van het doel van zulken trekker 

1) In verband hiermede zie V.R.B. 20 Julij 1883, art. 853 en 13 Oc
tober 1884, art. 857. 
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ga, of onnoodig over gebergten en moeijelijke en voor het 
vee nadeelige streken veld, doch slechts ten doel heeft om 
den eigenaar van zulke plaats niet te benadeelen in eenig 
veld door hem voor bij zondere einden, hetzij voor ossen, 
paarden of lammeren, gespaard. Ook zal zulke trekker 
moeten overnachten op zoodanige plaats, als hem door den 
plaats-eigenaar of bewoner zal worden aangewezen. Ingeval Overtrading straf
van eenige overtreding, zaJ. eene boete van niet meer dan baar met boete. 

£5, noch minder dan £1 door eenig bevoegd geregtshof 
mogen worden opgelegd. 

5. Ten opzigte van het trekken met grooten troepen Trekken v. vee over 
vee als in de laatst voorafgaande afdeeling vermeld over dorpen en dorpswei-

d ' d 'l d 1 h t 1 fd ·· ' d landen onderworpen 
orp~r: en orpswe1 an en, za . e geoor _oo ZlJ n oor aan municipale of al-

mumCipale of algemeene regulatlen te voorz1en. gemeene regulatien. 
6. Door groot vee in de voorgaande afdeelingen van Aard v. vee bedoeld. 

deze wet vermeld, zal worden verstaan rund vee, paarden, 
ezels en muilen; en door kleinvee schapen en bokken. 

7. De Landdrost van elk distrikt zal jurisdictie hebben Landdrost heeft ju
in de beslissino- van alle geschillen of overtredingen onder risdictie in beslissing 

d · · 0 d d van g<:lschillen enz. e voorz1emngen van eze wet vallen e. ' 
8. Deze wet zal onmiddelijk van kracht zijn volgens In werldng treding 

bepaling in Art. 12 der Grondwet. der wet. 

M. J. VILJOEN, 
Wnd. Staatspresident. 

Op last, 

B. C. E. PROES, 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 5 October 1870. 

Gouvts. Secretaris. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 21 JUNIJ ·1870. 

ARr. 211. "Aan de orde Volksraadsbesluit 2 Junij Kostenincrimineele 
1869, art. 147. zaken ten laste der 

"De Raad besluit art. 147 van Volksraadsbesluit 2 Junij Regering. 

1869 1) te vernietigen, en verder dat in crimineele zaken de 
kosten komen ten laste van de Regering, tenzij bij vonnis 
van het Hof anders is bepaald." 

1) Het bedoeld besluit luidt als volgt :-
. ~ Aan de orde art. 8 van het rapport., Iu:dende :-En aang-a nde 

~runmele zaken, dat waar geen boete opgelegd is, of de be:~chuldigde niet 
m kosten veroordeeld is, er ook geene reiskosten aan Heemraden kunnen 
betaald worden." 
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WET No. 14, 1870. 1) 

VOOR VREDEREGTERS IN DE Z. A. REPUBLIEK-

Goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluit, dd. ~ 
Junij 1870, art. 154. 

Preamble. NADEMAAL het noodig gevonden is ter betere hand 
having der wet, dat Vrederegters in de verscheidene dis
tricten van dezen Staat zullen worden aangesteld, met magt 
om alle misdadigers en rondloopers binnen hun regtsge hied. 
te arresteren, of te doen arresteren, en in de gevangenis te 
plaatsen, om teregtgesteld te worden, en in alle anderEt 
zaken zoodanige bevelen en vonnissen te geven als bij de 
wet bepaald zal worden. Zoo wordt mits dezen vastgesteld 
en bepaald als volgt :-

Aanstelling van ART. 1. Zijn HEd. de Staatspresident zal de magt hebbenr 
Vrederegters door van tijd tot tijd daar, waar zulks mogt vereischt worden, 
Staatspresid 2nt. bevoegde person en als V rederegters aan te stellen voor een 

dorp, district of de geheele Zuid-Afrikaansche Republiek, 
onder eene aanstelling door hem onderteekend en met. 
's lands zegel belegd. 

Jurislictie v. Vrede- 2. Alle Vrederegters zoo aangesteld, zullen de magt 
regter~ en kennis- hebben om beeedigde verklaringen af te nemen, op zoo
geving aan Publie- danige verklaringen misdadigers te doen arresteren en te:r ken Aanklager. 

voorloopig onderzoek of teregtstelling in de gevangenis te 
plaatsen of op te zenden naar de naastbij zijnde gevange
nis 2) en zullen zij gehouden zijn daarvan da.delijk kennis 
te geven aan den Pu blieken Aanklager van het district, 
waar die misdaad heeft plaats gevonden, met toezending 
van copijen der afgelegde verklaringen. 

Jurisdictie en plig- 3. Alle Vrederegters zijn hierdoor gemagtigd, wanneer 
ten van Vrederegters er geen Landdrost aanwezig is, om op eene beeedigde klagte 

door eenig persoon gemaakt over dreigementen van aan
randing en dergelijke misdaden tegen het ligchaam of de 
goederen, en na zich overtuigd te hebben dat zoodanige 
misdaad waarschijnlijk zal gepleegd worden, den verdach
ten persoon voor hem te ontbieden om voldoende borgen 
te stellen voor zijn stil en rustig gedrag, en bij gebreke 
om daaraan te voldoen, zoodanig persoon in verzekerde 
bewaring te nemen of te doen nemen, en van een en ander 
dadelijk aan den Staatsprocureur of zijn vertegenwoordiger 
kennis te geven met toezending der borg-acte. 

Aanstelling van Re- 4. Zijn HEd. de Staatspresident zal op de dorpen waar 

1) Foutief gepubliceerd in Staatscourant 1870, als Wet No. 8, 1870-
2) Zie in verband hiermede Wet No. 3, 1883, art. 15. 
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geen Landdrost aanwezig is Resident Vrederegters kunnen sident-Vrederegters 
aanstellen, die, behalve de magt hierboven aan Vrederegters en jur~sdi~t~e der-

1 d b d ll ·· · · 1 · · l zelve m ClVIele en toege {en , evoeg zu en ZIJn om c1v1e e en cnmmee e crimineele zaken 
:sken te onderzoeken en te beslissen, dagvaardingen uit te · 
raiken en vonnis te vellen in crimineele zaken tot 3 maan-
den gevangenisstraf met of zonder harden arbeid in of 
wnder ijzers en 25 slagen, of geldboete tot een bedrag van 
£7 1 Os. ; en in ci viele zaken voor alle eischen niet te 
bovengaande een bedrag van £37 10s. in liquide zaken, 
en van £15 in illiquide zaken, buiten de kosten; zullende Appel van Vrede
die vonnissen binnen den gewonen termijn in appel kun- regter aanLanddrost 

nen gebragt worden voor den Landdrost van het district, 
die tot dat einde alle dde maanden op den oden Woens-
.dag der maand op 'het dorp, waar zoodanig Vrederegter 
::resideert, zal zitting houden, bij welke gelegenheid de 
Vrederegter als klerk zal .ageren. 

5. De Vrederegters zullen v66r de aanvaarding hunner Eed. 
bediening beeedigd worJen voor den Landdrost van het 
district. 

DE VORM V AN DBN EED ZAL ZIJN: 

Ik beloof en zweer plegtig trou w aan het volk en 
de wetten dezer Republiek, in mijne betrekking 
en ambt regtvaardig, billijk, zonder aanzien des 
persoons, overeenkomstig de wetten en naar 
mij n beste kennis en geweten te zullen hande
len, van niemand eenige gift of gunst te zullen 
aannemen, wanneer ik vermoeden kan, dat deze 
gedaan is of bewezen zou worden gedaan te zij n 
om in mijne uitspraak of handeling ten voor
deele van den gever of begunstiger over te halen, 
buiten mijne betrekking als regter te zullen ge
hoorzamen volgens de wet en bevelen der boven 
mij gestelden, en in het algemeen niets anders 
te beoogen dan de handha ving van wet, regt 
en orde tot bevordering van den bloei, de wel
vaart en onafhankelijkheid van land en volk. 

6. Deze wet zal kracht hebben volgens bepaling in In werking trading 
a.rt. 69 der Grond wet. der wet. 

Op last, 

Gou vernemen tskan to or 
Pretoria, 22 Julij '1870. 

M. J. VILJOEN, 
W d. Staatspresident. 

J. J. MEINTJES, JR., 
W d. Gou vts. Secretaris. 
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PROOLAMATIE. 

Bepaling van nieuw IK, Marthinus \Vessel Pretorius, Staatspresident der 
Veldcornetschap Zuid-Afrikaansche Republiek, proclameer bij deze overeen-
Blesbokspruit. komstig verzoek der burgers en rapport van den Komman-

dant-Generaal, met advies en consent van den Uitv. Raad, 
dat er een nieuw Veldcornetschap zal zijn met de naam van 
Blesbokspruit, waarvan de lijn zal zijn: 

Van waar Blesbokspruit in Kromrivier loopt, Bles
bokspruit op tot waar Kwaggalaagte inloopt; 
van daar Blesbokspruit op tot aan Wit bank; 
van daar met eene regte lijn tot op het hoogste 
punt van de Vaalkop die het naastJ aan Steen
koolspruit komt; van daar met eene regte lijn 
tot aan de hoekbaken van Heidelberg en Preto
ria, en van daar nn.et de Heidelbergsche lijn af 
tot aan Kromrivier, en Kromrivier op tot waar 
Blesbokspruit inloopt. 

En verder, dat genoemd Veldcornetschap overeenkom
stig den algemeenen wensch der burgers, van af 1 J anuarij 
1871, voorloopig onder het distrikt Heidelberg 1) zal be
hooren. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, Pretoria, 
6 October 1870. 

M. W. PRETORIUS, 
Staa tspresiden t. 

B. C. E. PROES, 
Gou v. Secretaris. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 21 DECEMBER 1870. 

Regering gemagtigd ART. 16. "De Raad besluit de Regering te magtigen om 
belooningen voor billijke belooningen uit te loven voor het vinden van edel-
het vinden v. edel- t t d 1 · 1 1 d ·1 . enz gesteenten en mine- ges een en en e e e m1nera en, zooa s gou , z1 ve1, h' 
ralen uit te loven. volgens de voorgelegde regulatie voorloopig te handelen en 

bij de volgende zitting een ontwerp van wet omtrent een 
en ander in te leveren." 

1) Later veranderd en behoord nu gededtelijk onder de dislricten 
Standerton en Ermelo. 
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1871. 
No. 542. 

PROCLAMATIE. 

IK, Marthinus Wessel Pretorius, Staatspresident van Grenslijn tusschen 
de Zuid Afrikaansche Republiek, proclameer bij deze dat districten Waterberg 

1.. t h d d' t · t W t b z t en Zoutpansberg. de grens lJ n us se en e 1s ne en a er erg en ou pans-
berg zal zijn :-

Van Olif. Rivier met Strijdpoorts Rivier op tot waar 
die Rivier Sebedela's Berg verlaat; van daar 
met dien berg \V est bij Zuid · naar het Oast
punt van Macapanspoort be:g, ook genaamd 
IJ zerberg, Magneet of Zwartkop; van daar naar 
de Gou vernementsbaken aan den oorsprong van 
Bloeirivier; van daar met de Gouvernements
lijn Oost bij Noord 236 minuten naar de baken 
Oost van Zoutpansberg wagenpad; van daar 
West bij Noord met de Gouv. lijn 130 minuten 
tot naar de N. Oostbaken van de plaats Vaal
kop van P. C. Snijder; van daar Noord bij Oost 
met de lijn van de Gouv. plaats Roetzvallei 
56 minuten naar deszelfG Noord Oosten baken; 
van daar West bij Zuid met de lijn van dezelfde 
plaats tot naar den N. 0. baken van de plaats 
Kalkspruit van A. P. Botha; van daar met de 
lijn van die plaats Noord West tot naar de 
Z. Oostbaken van Rampietjesfontein van J. A. 
Breed; van daar met de lij n van de inspectie 
van J. A. Smit van 1869 N oord bij Oost tot 
naar de kleine kop, West van Malitzies kop, 
ook de Zuid Oosten hoekbaken van Neanderhol 
van L. Devereux; van daar Oost tot naar de 
Z. 0. Baken van de plaats Dedimus van H. F. 
de Villiers; van daar met een regte lijn N oord 
Oost tot naar de N oord \Vest baken van de 
plaats van J. H. Du venage; van daar Oost b~j 
Zuid naar de N. 0. baken van Teunis Duvenage; 
van daar N oord bij Oost met de inspectie lij n 
van J. A. Smit van 1869, tot naar de N. 0. 
baken van d.e plaats Arras, van J. A. Gouws; 
van daar met de voornoemde lij n tot naar het 
N. \Veste punt van Droogekraals-koppen, ook de 
Z. 0. baken van de plaats Grutz, van J. J. 
Cronje; van daar met eene regte lijn Noord tot 
naar de Z. 0. baken van het opgemeten blok 
Gou vernementsgronden, gelegen aan de Brak- en 
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Zandrivieren, van daar met eene regte lijn Oost 
van Zandrivier over den berg bij de eerste ronde 
Spitz ten Oosten van Zandrivierspoort, tot naar 
de Oostbaken van de plaats Delft van D. Herbst 
32 minuten Oost van Zandri vier; van daar met 
de inspectielijn van J. A. Smit, van Junij 1869 
tot naar de N. 0. baken van Lillyput van vv: 
Sandman, 48 minuten Oost van Zandrivier; 
van daar met eene regte lijn N. 0. tot naar de 
N. 0. baken van de plaats Vrijheid van P. A. 
Minnaar, op de vval van Krokodilrivier, 18 mi
nuten Oost van waar Zandrivier in Krokodil
ri vier inloopt. 

Op last, 

M. \V. PRETORIUS, 
Staatspresident. 

B. C. E. PROES, 
Gouv. Secretaris. 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 10 Januarij 1871. 

No. 564. 

VOORSTEL VAN WET. 
Gepubliceerd volgens art. 12 van de Grondwet, en 

overeenkomstig art. 16 van Volksraadsbesluit d.d. 
21 December 1870. 

[Deze wet is vervangen door Wet No. 1, 1871, en latere 
wetten op de Goudvelden]. 

No. 595. 

PROOLAMATIE. 

IK, Marthinus Wessel Pretorius, Staatspresident der 
Zuid-Afrikaansche Republiek, proclameer bij deze, overeen
komstig V.R.B., dd. 28 Mei 1R69, ~rt. 1111) en 98 der 

1) Volgens dit besluit wordt op grond van een memorie van bat 
district Lijdenburg, protesteerende tegen de Proclamatie van 15 Nov.1~66 
(zie a.nte bl. 299), aan de Regering opgedragen om de districtsverdeellng 
overeenkomstig art. 98 der Grond wet te doen. 
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Grondwet, 1) met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, dat de districtslijn tusschen Lijdenburg en Wakker
stroom van af 1 Mei 1871 zal zijn: 

Van .. waar de Heidelbergsche lijn aan Kapokrivier 
(Kromrivier) komt; van daar Kapokrivier op 
tot waar Bokspruit inloopt; Bokspruit op tot 
de eerste spruit boven de woonplaats van den 
heer H. Buhrmann, genaamd Viljoenspruit; van 
daar Viljoenspruit op tot aan zijne oorsprong 
op den berg; van daar den berg over met een 
regte lijn tot aan den oorsprong van de Sand
spruit, die aan de noordzijde van de Spitzkop 
afloopt; langs de Sandspruit af tot aan de 
Schotsche lijn, tusschen de twee noord-west hoek
bakens van den Schotschen grond; en van daar 
met de Schotsche lij n aan Pongola; en van daar 
Pongola op tot aan Utrecht en Wakkerstroom's 
lijn op de bakenkop, tusschen twee spruiten van 
Pongola. 2) 

M. W. PRETORIUS, 
Staa tspresiden t. 

Op last, 

B. C. E. PROES, 
Gouv. Secretaris. 

Gouvernementskantoor. 
Pretoria, 22 Februarij 1871. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 4 SEPTEMBER 1871. 

ART. 4. "De Raad besluit, dat de heeren Jeppe en Ambtenaren toege
Smit, ofschoon landsambtenaren, niet door de wet belet laten als leden van 
worden zitting te nemen als leden van den Volksraad." 3) Volksraad. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 6 SEPTEMBER 1871. 

ART .. 26. De Raad besluit memorialist naar den Uitv. Uitvoerende Raad 
Raad te verwijzen met opdragt aan dat ligchaam de ver-gemagtigd dorps-

1) Zie ante bl. 48. 
2) Veranderd door aanleg der districten Standerton en Ermelo, bij Pro

clamatie, dd. 2 Maart en 26 October 1882, 7 April 1884 :en 18 Febr. 1886. 

0 
3) Herroepen door V.R.B., 25 Julij 1872, art. 136. Zie ook Regl. v. 

rde 1882, art. 4. 

27 
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gronden te verpach- eischte grond per publieke veiling voor een reeks van 33 
ten. jaren onder de beste conditien verkrijgbaar voor het Gou

vernement, te verpachten tegen een opzetprijs van niet 
minder dan £30 'sjaars, met dien verstande dat de in
woners van het dorp Rustenburg er niet door worden be
nadeeld en hunne toestemming daartoe geven." 1) 

No. 732._ 
GOUVERNEI\!ENTS KENNISG EVING. 

INSTRUCTIE VOOR LANDMETERS. 

Voorgesteld volgens Uitvoerende Raadsbesluit, dd. 9 Sep
tember 1870, artikel 13, krachtens besluit van den 
Volksraad, dd. 18 Mei 1870, ·art. 95. 

Op last, 

B. C. E. PROES, 
Gou v. Secretaris. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 11 September 18 71. 

REGULA TIE 
Te · worden door Landmeters gevolgd in de opmeting van 

Gronden en omschrijving van Kaarten. 

Bekendmaking van ART. 1. De tijd voor de opmeting van eenige plaats 
opmeting in Staats- zal volgens artikel 7 der Bakenwet de eigenaren der aan 
~~-:.~~:nhzf L~~~- grenzende plaatsen bekend gemaakt word en. Indien niet 
drostkantoor. alle eigenaren zijn te vinden, moet de landmeter ten minste 

14 dagen voor den tijd der opmeting behoorlijk kennis 
geven als wel in de Staatscou1·ant laten plaatsen als op den 
deur van het Landdrostkantoor van dit distrikt waar de 
plaats is gelegen laten aanplakken. 

Inspecteuren ver- 2. Inspecteuren van plaatsen zijn ten alien tijde ver
pl!~t bakens aan te pligt, wanneer vereischt wordt, de bakens en grenslijnen 
WIJzen. van de door hen ge1nspecteerde plaatsen aan te wijzen, en 

zullen verantwoordelijk gehouden worden voor kosten en 
schade, indien aan eene behoorlijke oproeping niet wordt 
voldaan. 

Vergoeding voor Voor de aanwijzing van bakens en grenslijnen zal aan 
aanwijzing. den inspecteur toegekend worden 15s. per dag persoonlijk 

en 15s. als wagenhuur. 

1) In Yerband hiermede zie ante bl. 318 en aant. 2) aldaar; V.R.B.B. 
21 Mei 1875, art. 110, en 13 Junij 1876, art. 222. 
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3. De kaart moet beschou wd worclen als een wettig en Kaart beschouwd als 
onwederlegbaar document, hetwelk ten allen tijde zekerheid wettig en onweder
geeft van,-en toelichtingen omtrent,-cle gronclen welke legbaar document. 

de kaart be vat. 1) 
4. Alle bergen en randen, waters, moerassen en valleijen, Topografie van 

huizen, wegen, enz., zullen op de kaart aangemerkt kaarten. 
moeten zijn, volgens formulier A, opdat de kaart eene 
duidelijke afteekening zij van de bedoelde gronden en om 
de ware gelegenheid der bakens en grenslij nen te kunnen 
vinden. 

5. Verder moet de lengte van de grenslijnen en de Verdere bepalingen 
inhoud van de hoeken der grenslijnen, de schaal en het omtrent kaarten. 
magnetisch Noord met de miswijzing cler kompasnaalcl op 
de kaart geteekend worden. 

6. De ligging van de opgemeten gronden, de grootte Ligging en grootte 
derzelve door welke de bakens of grenslijnen zijn aange- ~er grf.nden volgens 
toond geworden, enz., moet op de kaart beschreven worden ormu Ier B. 
overeenkomstig formulier B. 

7. De schaal van eene kaart zal dus berekend worden: Berekeningv.£chaal 

a. Voor alle kleine stukken grond, als dorpsplannen a. Voor kleine stuk
en erven, plannen om fabrieken, molens of an- ken grond en erven. 
clere nuttige werken op te rigten, of in het 
algemeen wanneer door eene ltaart de securiteit 
van gebouwen, watervallen of andere bijzondere 
plekken van groote waarde zijn verzekerd, moet 
de kaart gemaakt worden volgens eene schaal 
niet boven 200 Rjjnlandsche 2) voeten op een 
duim, en zal de lengte der grenslijnen in voeten 
en onderafcleelingen ' van voeten op de kaart 
aangeteekend zijn. 

b. Voor kaarten van eene of meer plaatsen of van b. Voor een ofmeer 
stukken grond, daar bovengeschrevene eerste plaatsen. 
punt a niet toepasselijk is, mag de schaal 200, 
100 of 50 roeden Rijnlandsche maat op een 
duim worden. 

c. Voor lmarten van blokken grond, niet in plaatsen c. Voor blokken 
verdeeld, of met bjjzondere kaarten voorzien, grond. 
indien de plaatsen verdeeld, zal de schaal van 
ieder blok, niet te boven gaande 200,000 mor-
gen grond, berekend worden tot 500 Rij nland-
sche voeten op een duim, voor grootere blok-
ken clan 200,000 ITorgen is een schaal van 
1000 Rijnlandsche roeden op een duim toege-
laten. 

1) Z:!e Ord. No. 5, 1870, amte bl. 372, en aanteekening 5) aldaar. 
2) Zie Wet No. 2, 1884, art. 11. 
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l.andmeters moeten 8. De Landmeters zullen verpligt zijn van alle plaatsen 
een generaal plan v. die door hen opgemeten zijn, een generaal plan in te stu
I)l'aatsen insturen. ren op een schaal van 1000 Rijnlandsche voeten op een 

duim. Deze kaart moL t al de lijnen aantoonen met de 

Geographische 
breedte en lengte 
moet berekend 
word en. 

lengte en hoeken daarop beschreven, volgens art. 5. 
9. Bij het oprneten van blokken grond wordt verder 

bepaald, dat het rnagnetisch Noord en de rniswijzing der 
kompasnaald ook in graden op de kaart aangeteekend zullen 
zij n, en dat van een of rneer bakens van het blok de 
Geographische breedte en lengte (Latitude en Longitude) 
zoo naauwkeurig als mogelijk geobserveerd en berekend 
worden. 

Bijzondere instruc- 10. Indien een breedvo~rige beschrijving van Gouver-
tien zal gegeven nementsblokken, door een Landmeter in kaarten gebragt, 
~~~~~nb?;~~e!~nde is vereischt, zal. eene bijzondere instru.ctie, bedoelende kli-

maat, gelegenhe1d en andere omstand1gheden van belang, 
aan zulken Landmeter gegeven worden. 

In werking treding 11. Deze instructie zal van heden af worden toege-
der wet. sternd. 

Formulier voor 
kaart overeenkom
stig art. 6. 

FORMULIER A. 

Vorm van kaart. (Te zien ten Gouvernementskantore.) 

FORMULIER B. 

Bovenstaande kaart representeert de plaats .............. . 
bevattende . . . . . . . . . morgen . . . . . . . . . vierkant roeden Rijn
landsche maat, gelegen in het district . . . . . . . . . . . . . . . omtrent 

uur te paard van . . . . . . . . . . . . . . . De kennisgeving om
trent den tijd van de opmeting is in de Stautsconrant No . 
. . . . :. en in de . . . . . . . . . . . . geplaatst, overeenkomstig art. 7 
van de Bakenwet aan de eigenaren der aangrenzende plaatsen 
medegedeeld en ook op de deur van het Landdrostkantoor 

Buiten de reeds aan het einde van Ord. No. 5, 1870, op pag. 374 
aangehaalde Bijvoegingen. werd het navolgend tarief van den Landmeter 
Generaal, volgens V.R.B., dd. 21 Junij 1870, art. 207, voorloopig voor 
een jaar aangenomen: 

Voor elk Erf bevattende meer dan 5 hoeken 
and ere Erven .. . .. . .. . .. . 
een generaal plan 
alle Erven meer dan 5 hoeken 
de and ere Erven, de eerste 50 .. . 
boven 50 en niet meer dan 100 .. . 
boven 100 ... ... ... ... · ... . .. 

£0 10 0 
0 7 6 

0 10 0 
0 7 6 
0 5 0 
0 3 6 

Deze tarief heeft ook betrekking op alle stukken grond niet te 
bovengaande 10 morgen. 
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te ............... aangeplakt. De bakens en grenslijnen der 
plaats, zooals op deze kaart aangeteekend, zij n door den 
W elEd. heer . . . . . . . . . . . . . . . als inspecteur dezer plaats aan
gewezen. 

De W elEd. he er .. . .. .. . . . .. . .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. is eigenaar. 

Opgemete11 den ................................ . 

door mij, 

Gouvernements Landmeter der 
Z. A Republiek. 

VOLKSRAADSBESLUIT 12 SEPTEMBER 1871. 

ART. 42. "Wordt besloten tot bewaring van de Goud- Gouvernements
velden van den Staat dat geene aanteekeningen voor pri- gronJen in het dis:-

' 1 1 t · d d 1 trict ZoutpansberO' vate personen meer za p aa s v1n en op gron en ge egen voor het Gouvernoe-
van Matjajiesberg West tot aan Rhenosterpoortsrand of Rout- ment uitgehouden. 
boschberg, met dien berg westwaarts tot aan de lijn van 
Bodenstein's Inspectie en met die lijn tot aan Olifants-
rivier; met Olifantsrivier af tot aan de Portugeesche lijn, 
met de Portugeesche lijn tot aan Crocodelrivier; van daar 
met de uiterste lijn, geinspecteerd onder het voorzitter-
schap van den Heer Jules Franck, tot aan Matjajiesberg 
worden deze gronden aangeteekend voor het Gouvernement." 

VOLKSRAADSBESLUI'f 20 SEPTEMBER 1871. 

AR'r. 75. "Met het doel om de hulpbronnen van den Aanteekening van 
Staat met voordeel tot algemeen nut te kunnen ontwikke- gronden gesloten. 
len, het crediet van den Staat te herstellen, en de regten 
der burgers voor de toekomst op eenen vasten voet beter 
te beschermen en te verzekeren : 

"Besluit de Raad van heden af, alle aanteekeningen 
van gronden bepaald te sluiten, tot tijd en wijle verdere 
voorzieningen om ter betere bekendwording met het gevoe
len van het volk kunnen worden gemaakt, en dat van 
~e gronden geinspecteerd door de nu in het veld zijnde 
mspectien, geene grondbrieven mogen warden uitgereikt, 
te.nzij duidelijk kan worden aangetoond dat de aanteeke
nmgen daarvan gedaan waren -volgens wet." 1) 

1) Zie Bijvoeging V.R.B. 12 Oct. 1871, art. 151. infra bl. 422. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 25 SEPTEMBER 1871. 

ART. 104. "De Raad besluit in antwoord op de me
morie van Potchefstroom, dat de municipaliteit geregtigd is 
de plaats of plaatsen aan te wijzen waarop school en kapel 
voor kleurlingen kan opgerigt worden. 

"Verder komt de Raad tot het besluit dat in de toe
komst geen erfhouder van eenig dorp in deze Republiek 
geregtigd zal zijn verzamelingen van kleurlingen op zijn 
erf of erven te laten plaats vinden, buiten en te boven hij 
voor zijne speciale diensten benoodigd heeft, en dat hij niet 
geregtigd is kleurlingen op zijn erf of erven te laten wonen 
of verzamelen die niet waarlijk en wettig bij hem onder 
contract zijn en hun onderhoud van hem alleen genieten; 
en wordt aan de Landdrosten der verschillende dorpen op
gedragen deze wet stiptelijk te handhaven ter voorkoming 
van rondlooperij, dieverij en and ere uit zoodanige verza
melingen spruitende ongeregeldheden. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 3 OCTOBER 1871. 

Uitleg van art. 3 van ART. 144. "De Volksraad besluit dat art. 3 van Wet 
Wet No. 7, ·1870. No. 7, 1870, ook van toepassing is op alle de in omloop 

zijnde Gouvernementsnoten." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 12 OCTOBER 1871. 

ART. 151. "In antwoord op den brief van den Uitv. 
Raad van heden wordt besloten dat aan het Raadsbesluit 
art. 75 dezer zitting het volgende zal bijgevoegd worden:

Bijvoeging aan "Alle inspectien nu in het veld zijnde zullen gestaakt 
V.R.B. 20 Sept.1871, word en tot tij d en wijl de Raad de voorzieningen in art. 7 5 
art. 75, betreffende ld ld h f b · · t' inspectien tot het verme vastgeste ee t; met . etrekk1ng tot 1nspec 1en 
einde van 1868. voor het dienstjaar 1867 en 1868 door burgers verzocht en 

door omstandigheden niet toe te schrijven aan de aantee
kenaren, verhinderd in het veld te gaan, wordt de Uitv. 
Raad gelast deze inspectien te laten plaats vinden overeen
komstig wet; met betrekking tot inspectien van latere aan
teekeningen, als boven vermeld, zullen door den V olksraad 
in de komende zitting nadere bepalingen gemaakt worden; 
inspectien van Uitval- en andere Gouvernementsgronden zijn 
hieronder niet begrepen." 1) 

1) In verband met Inspectie van gronden zie V.R.B. 24 Sept. 1874, 
art. 10, Wet No. 2, 1884, en G.K., No. 375, 22 Dec., 1884, omtrent Gene 
rale Inspectie van alle open gronden. 
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WET No. 1, 1871. 1) 

Regelende de ontdekking, het beheer en bestuur van de 
velden( waarop edelgesteenten en edele metalen in 

dezEm Staat gevonden worden. 

Goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluit, dd. 26 
October 1871, art. 188. 

NADEMAAL het noodig geoordeeld wordt voorzienin- Inleiding. 
gen te maken omtrent de ontdekking, het beheer en bestuur 
van de velden waarop edelgesteenten en edele metalen in 
dezen Staat gevonden warden; 

Zoo wordt het volgende vastgesteld en bepaald :-
ART. 1. Het mijnregt op alle edelgesteenten en edele Mijnregt op edelge

metaien behoort aan den Staat, behoudens de reeds ver- steenten en edele 

kregene regte~ van private person en en zoodanige maat- -:,~ta~~~ ~~:~t~rt 
regeien ais h1erna zullen warden vastgesteid, ter bescher-
ming van personen en goederen en ten aigemeenen nutte. 

2. Ieder ontdekker van edeigesteenten, of edeie meta- Ontdekker zal zon
len, zai verpiigt zjjn van zijne ontdekking op straffe van der verzuim kennis 

b t d h . t b I b I · t geven aan bevoeg-ver eur e van e wrna e epa ene e oonmg, me over- den ambtenaar 
legging van het bewijs zijner ontdekking, zonder verzuim, · 
kennis te geven aan den naastbijzijnden Landdrost of 
ander daartoe bevoegd ambtenaar, die op zijne beurt daar-
van onmiddeiijk mededeeling zai doen aan de Regering. 

3. Op ontvangst van die kennisgeving zai de Regering Regering zal onder
onverwijid zuike maatregeien nemen ais zullen kunnen zo;k d?en, kan com
strekken om zich van de werkeiiJ'kheid der ontdekking te missans aanstellen 

• en verdere stappen 
verzekeren en of het goud 1n betaaibare hoeveeiheden ai- nemen. 
daar aanwezig is, waarop zij eenen Commissaris kan aan-
stellen en de veiden doen afbakenen of omschrijven, bin-
nen weike omschrij ving gezegde Commissaris of een and er 
daartoe te benoemen persoon Iicentien zai heffen en toezigt 
.en regtsbevoegdheid zal uitoefenen. 

V an het een en ander zai onmiddelijk word en kennis Kennisgeving in 
gegeven in de Staat.~courant.. Staatscourant. 

4. Het saiaris van dien ambtenaar zai voorioopig door Salaris van commis
den Uitvoerenden Raad warden bepaaid, totdat in de eerste saris voorl~opig 
Voiksraadszitting het saiaris definitief zai warden vastge- doolrdRegermg be-
£teid. 2) paa · 

5. De regtsbevoegdheid van den Commissaris zai zijn Jurisdictie van com
gelijkstaande met die van den Landdrost in alle ci vieie en missaris. 

1) D.eze Wet gewijzigd do<:lr Wet No. 2, 1872. 
_ii) 2) Z1e V.R.B. 15 Nov. 1871, art. 351, waarbij salaris bepaald is op 
~250 's jaars. 
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crimineele zaken en de verdere wijze van procedure volgens 
Landswetten. 

KiezingvanDelvers- 6. De Commissaris zal uit de delvers een comite van 
Comite. huishoudelijk bestuur doen kiezen, bestaande uit vijf leden. 
Regulatien door eo- 7. De Commissaris zal met het comite van bestuur 
mite te worden op- zoodanige regulatien vervaardigen als zullen benoodigd zijn 
getrokken ond<:lr d 'tl · d d 1 .. t t h t b d goedkeuring van voor e Ul eggmg er e venJen en o e ewaren er 
Uitv. Raad. goede orde, geschikt naar de plaatselijke aangelegenheden, 

en berekend om het belang der delverijen te bevorderen, 
welke regulatien zullen warden toegezonden aan den Staats
president, ter overweging en goedkeuring van den Uitvoe
renden Raad, zullende alsdan de;ze regulatien onmiddelijk 
in werking komen. 

Commissaris heeft 8. Ingeval geen comite van bestuur, als bepaald bij 
volle gezag "f?ij ge- art. 6, zamengesteld kan warden, of ingeval zoedanig comite 
brek van com1 te van b 1 h d b f b d 1 bestuur. van estuur za op ou en te estaan o on evoeg za war-

den, zal de Commissaris het volle gezag hebben, en de 
pligten vervullen aan een comite van bestuur bij deze 
regulatien opgedragen. 

Leden van comite 9. De leden van het comite zijn als zoodanig geene 
zijn geen lands amb-landsambtenaren en zullen derhalve geen salaris van Gou-
tenaren. t . t vernemen swege geme en. 
Commissaris kan 10. De Commissaris is verpligt op de wijze als boven 
comite opvullen. omschreven te zorgen, ingeval van onvoltalligheid van het 

comite om welke redenen ook, hetzelve onmiddelijk op te 
vullen of te doen opvullen. 

Boekhouden en 11. De Commissaris zal ver•ligt zijn behoorlijke boe
ver~lag van commis- ken en rekeningen te houden en..._ maandelijks verslag doen 
sans· moet borgtogt · ' · k · 
stell~n. aan den Aud1teur- en Thesauner-Generaal, overeen omst1g 

de Auditeurs- en Thesauriers-Instructien-ook zal hij borg
togt moeten stellen, evenals de Landdrosten van den Staat. 

Klerk van commis- 12. Aan den Commissaris zal een klerk 1) warden toe
saris zal Vredereg.~er gevoegd, die tegelijkertijd den pligt zal vervullen van Vrede-
en Publ. Aankl. ZIJn. t p bl' k A kl reg er en u 1e en an ager. 
Bescherm:.ng van 13. De Staatspresident zal gemagtigd zijn op de delve
~e~verijen door po- rijen zoodanige maatregelen van politie te nemen of te doen 
htie. nemen als strekken zullen ter bescherming der delverijen. 
Pligten van commis- 14. Het volgende zal door den Commissaris, het bestuur 
saris. hebbende over de delverijen, warden in acht genomen :-

Schriftelijke gelofte 
van gehoorzaamheid 
door delvers die niet 
burgers zijn. 

a. Dat eenig persoon bij den Commissaris aanzoek 
doende om toegelaten te warden te graven, geen 
burger van den Staat zijnde, eene schriftelijke 
gelofte van gehoorzaamheid aan 's lands wetten 
zal afleggen voor den Commissaris alvorens toe
gelaten te warden om edelgesteenten of kostbare 
metalen te zoeken. 2) 

1) Salaris £150 bepaald door V.R.B· 15 Nov. 1871, art. 351. 
2) Gewijzigd door V.R.B. 15 Nov. 1871, art. 351. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1871] 425 

b. Dat niemand het regt zal hebben te del ven, tenzij Uitnemen van licen
hij vooraf eene licentie zal hebben uitgenomen, tien om te delven. 
waarvan het bedrag later zal worden bepaald, 
met uitzondering zooals hierna omschreven. 

c. led er delver zal gehouden en verpligt zij n, wan- Verpligting van del
neer daartoe geroepen, gratis zijne diensten te vers om hulp te ver-

.. l h l . h t 't 1 tb . leenen. WIJC en, tot u p m e u1 voeren van as ne-
ven en handhaving der publieke orde. 

d. Geen delver zal geregtigd wezen zijn aanspraak Geen overmaking 
oYer te maken aan een ander, zonder kennis- zonde~ ke~nis van 

comm.1ssans. 
geving aan den Commissaris. 

e. De ambtenaar belast met het ontvangen der licentie- Register v. licentie
gelden, zal gehouden zijn een register te houden, gelden. 
waarin zal worden opgenomen de naam en toe-
naam met de laatste woonplaats van den per-
soon, die aanzoek doet om te del ven, voor dat 
aan zulk persoon een licentie zal worden uit-
gereikt. 

15. \Vaar edelgesteenten of edele metal en op private Bepalingen omtrent 
eigendommen worden gevonden, kan de Regering het be- private gronden. 
heer en bestuur der delverijen op zich nemen en zal als-
dan aan den eigenaar de helft van de opbrengst der door 
den Staat te trekken licentiegelden tot delven uitkeeren, 
tenz~j hij zij n eigendom aan de Regering mogt will en over-
maken. 

16. Licentiegelden voor delvers zullen door de Regering Licentie-gtlden door 
naar omstandigheden bepaald worden. 1) Regering bepaald. 

17. De ontdekker van edelgesteenten of edele metalen Belooning aan ont
op gronden in de Zuid Afrikaansche Republiek zal van het dekker en wijze van 
Gouvernement eene belooning ontvangen van £500, welke uitbetaling. 
som hem na de ontdekking, binnen 12 maanden, nadat de 
delverijen zullen zijn geopend, zal worden uitbetaald, indien 
boven de drie duizend licenties in dien tijd op dat veld 
wordt uitgegeven. Slechts eene belooning voor ontdekkings-
regt zal toegekend worden op hetzelfde veld, dat eene uit- Uitgestrektheid van 
gestrektheid moet hebben van niet minder dan 10 Engel-goudveld. 
sche mijlen, waarvan het middenpunt zal zijn de plek 
waar het monster gevonden is. De afstand van jeder stuk 
grond waarop belooningen zullen worden uitgereikt, zal 
moeten wezen eene uitgestrektheid van 60 Engelsche mijlen 
van elkander. 

18. Alle hiermede strijdige bepalingen worden mits Herroepingclausule. 
deze afgeschaft. 

1) Bepaa.ld op 10s. per maand door V.R.B. 15 Nov. 1871, art. 351. 
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In werking treden 19. Deze wet zal dadelijk na publicatie in werking 
der wet. treden, volgens art. 12 der Grondwet. 

Op last, 

J\L W. PRETORIUS, 
Staatspresident. 

B. C. E. PROES, 
Gou v. Secretaris. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 30 OCTOBER 1871. 

Nazareth en Marico ART. 238. "De Raad vereenigt zich met de recom
als bijzondere dis~ mendatie van de Commissie Volksraad, aanbevelende de 
tricten verklaard. 

oprigting ·van Nazareth 1) en Marico als bijzondere districten 
en draagt aan den Uitv. Raad op, voorloopige stappen tot 
aanstelling van ambtenaren, districtslijnen. enz., te nemen, 
tot goedkeuring van den Raad in de volgende zittingen, 
tot vaststelling der benoodigde geldmiddelen op de volgende 
Begrooting." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 2 NOVEMBER 1871. 

Begrooting voorwa- ART. 257. "De Volksraad besluit de som van £3,000 
tervoor te Christiana voor een watervoor te Christiana op de Begrooting te plaat
Geene publieke wer- sen en dat voor het toekomende geene nieuwe werken, die 
ken zonder sanctie de bepalingen van onvoorziene uitgaven overtreffen zullen 
van Volksraad. ' . worden aangegaan zonder vooraf verkregene sanche van 

Volksraad. 2) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 6 NOVEMBER 1871. 

Uitv. Raad kan over ART. 279. "De Volksraad besluit de ruiling door den 
geen Gouverne- Uitv. Raad aangegaan, van Gouvernementsgrond voor een 
mentsgronden be-
schikken. Kantoor en Tronk te Utrecht niet te kunnen goedkeuren, 

daar de Uitv. Raad over geen Gouvernementsgrond kan 
beschikken zonder voorafgane magtiging van den V olks
raad. 3) 

1) Door V.R.B. 23 Oct. 1874, art. 156, is de naam van "Nazareth" 
veranderd in " Middelburg." 

2) Zie V.R.B. 18 Oct, 1884, art. 958. 
3) Ingevolge V.R.B.B. dd. 11 Maart 1873, art. 36, en 18 Oct. Hl81, 

art. 127, is de Regering gemagtigd Gouvernementsgronden te verhuren of 
te verpachten; zie G.K. No. 322, dd. 10 Nov. 1884, aangaande voorwaar
den van verpachting. V.R.B. 30 Junij 1883, art. 505, magtigd de Rege
ring twee Gouvernements plaatsen uit de hand te verhoopen en V.R.B. 
22 Julij 1885, art. 951 magtigt de Regering Gouvernementsgronden te 
verkoopen of te verpachten onder zekere bepalingen. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 6 NOVEMBER 1871. 

ART. 280. De Volksraad besluit, dat artikel 61 der 
Grondwet zal luiden als volgt :-

"De Staatspresident wordt door meerderheid der stem- Wijziging van art.61 
geregtigde burgers gekozen, en zal in functie blij ven voor der Grondwet. 
den tijd van vijf jaren, tenzij hij voor zijne betrekking 
moge bedanken, of om wettige redenen ontslagen wordt 
door den Volksraad. Om verkiesbaar te zijn moet hij den 
ouderdom van 30 jaren hebben bereikt, behoeft hij op den 
dag zijner benoeming geen burger van dezen Staat te wezen, 
maar moet hij lidmaat zijn van eene Protestantsche Kerk 
en geen onteerend vonnis ten zijnen laste hebben." 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 8 NOVEMBER 1871. 

ART. 304. "Aan de orde verwachte opbrengst van ver- Verhooging van 
hoogde en nieuwe belastingen volgens rapport van de Corn- Heerenregten, enz. 
missie V olksraad, daarvan : Heerenregten van 3 tot 4 per-
cent." 

ART. 306. 
" Imkomende handelaars licentie 
Publiceren van plaatsen in Staatscourant 
Publiceren van Kaarten 
Publiceren van protesten op kaarten ... 

£15 0 per vracht. 
0 10 
1 0 
2 0 

WET No. 2, 1871. 
ORDONNANTIE 

Inhoudende vaststelling van en bepaling omtrent Licentien, 
Zegelregten, Kantoorpenningen en Salarissen, waartoe de 
onderscheidene van Regeringswege aangestelde of toegelaten 
personen en collegian geregtigd zijn. 

Vastgesteld bij Volksraadbesluit, art 305, dd. 8 November, 
en art. 426a, dd. 2 December 1871. 

NADEMAAL het noodig geacht wordt, de wijze vanrnieiding. 
heffing van Licentien, Kantoorpenningen en Salarissen voor 

1) Zie Wet No. 4, 1871, en uitleg van bovengenoemd besluit door 
V.R.B., 27 Februarij 1872, art. 570. 
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deze Republiek daar te stellen, en aangaande eenige over
tredingen bepalingen te maken : 

Zoo is het dat de Hoog-Edel Achtb. Volksraad, in 
zijne zitting, gehouden te Pretoria in September 1871 en 
volgende dagen, heeft vastgesteld en besloten: 

In werking treding ART. 1. Na de publicatie van deze Ordonnantie, zal 
der wet. dezelve van kracht zijn, en de ontvangst van de hieronder 

bepaalde heffing van gelden voor licentien, zegelrechten, 
kantoorpenningen en salarissen, en door den daartoo be
voegden ambtenaar worden in werking gebragt. 

'fijdperk v. licentien 2. Geene licentien, na het in werking treden dezer 
Ordonnantie aangevraagd, worden verleend voor langeren 
of korteren tijd dan tot en met den laatsten December van 
het jaar waarvoor de uitreiking geschiedt, met de uitzon
deringen zooals in art. 5 vermeld. 

Betal~ng e? aanvang 3. Het bedrag voor de licentie verschuldigd wordt he
van hcentie. taald bij de uitreiking, en berekend van den aanvang van 

het kwartaal waarin de uitreiking geschiedt. 
Landd~os~ belast 4. De Landdrosten zijn belast met het teekenen en uit
~et ~Itrei~en van reiken der licentien, met uitzondering der speciale huwe-
hcentien, mtgezon- 1 .. 1 1. . lk d d S t "d t G 
derd speciale huwe- IJ {S- ICentwn, we e oor en taa spres1 en en ouverne-
Iijks-licentien. ments Secretaris worden geteekend en door den laatstge-

noemde uitgereikt. 
Bedrag van licentien 1) 5. Het bedrag der verschillende licentien wordt be-
bepaald. paald als volgt: 

1. De volgende licentien kunnen kwartaalsgewijze uitge
nomen worden: 

Beschrij ving van Voor een Voor zes Voordrie 
Licentien. Jaar. Maanden. Maanden. 

Voor eene Licentie £ s. d. £ s. d. £ s. d. 
Tot een N egotiewinkel ... 7 10 0 5 12 6 3 5 0 
2) Tot verkoop van wijn, 

bier, gedistilleerde 
dranken, enz., bij de 
groote maat, t. w., niet 
minder dan 2 gallons 15 0 0 11 5 0 6 10 0 

3) * Tot verkoop van 
wijn, bier, gedistil-
leerd, enz., bij de kleine 

21 17 6 m a at 50 0 0 37 10 0 
Voor een Bottel-store . . . 25 0 0 18 15 0 10 18 9 
V oor Bakkers of Slagters, 

0 17 6 elke winkel of elk huis 2 0 0 1 10 0 

1) Gewijzigd door Wet No. 6, 1882, art. 1. 
2) en 3) Gewijzigd door art. 13 van Wet No. 1, 1881. • 
*) Ingevolge Volksraadsbesluit, art. 137, dd. 10 Junij 1873, IS de 

licentie voor een hotel langs den weg £3 per kwartaal, op voorwaarde 
echter dat bet hotel minstens 12 mijlen (2 uren te paard) van het 
naaste dorp verwijderd is. 
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£ s. d. £ s. d. £ s. d. 
Om eene Publieke Billiard 

·Tafel te houden 20 0 0 15 0 0 8 15 0 
Voor €ene Bagatel Tafel 5 0 0 3 15 0 2 5 0 
Als Vendu-Afslager 7 10 0 5 12 6 3 5 0 

1) 2. De volgend6l licentien zullen alleen jaarlijks en niet 
voor langer of korteren tijd worden uitgenomen dan 
tot den laatsten December van elk jaar: 

£ s. d. 
Landmeters, elk 10 0 0 
Ad vokaten en Prokureurs (zie onder *) 15 0 0 
Notarissen 10 0 0 
Agenten voor Lagere Hoven 10 0 0 
Brouwen en verkoopen van Moutdranken 6 0 0 
Beeedigde V ertalers 3 0 0 

Do. Taxateurs 2 0 0 

2) 3. Handelaars licentien te worden uitgegeven tot dat de 
vracht zal zijn verhandeld. 

£ s. d. 
Voor een inwonend rondreizenden handelaar, per 

vracht of gedeelte van vracht winkelgoederen 7 10 0 

1) Ge'\"'.rijzigd door Volksraadsbesluit, art. 133, dd. 10 Junij 1873, 
als volgt:-

2. De volgende licentien kunnen ook kwartaalsgewijze uitgenomen 
word en, volgens onderstaande be1ekening: 

Advocaat of Procureur *') 
Land meter 
~Totaris .. . 
Agent ... . .. 
Brouwen of verkoopen van Mout-

dranken ... . .. 
Beeedigde V ertalers ... . 
Beeedigde Taxateurs .. . 

Vooreen 
jaar. 

£ s. d. 
15 0 0 
10 0 0 
10 0 0 
10 0 0 

6 0 0 
3 0 0 
2 0 0 

Voor zes Voor drie 
maanden. maanden. 

£ s. d. 
11 5 0 
7 10 0 
7 10 0 
7 10 0 

4 10 0 
2 5 0 
1 10 0 

£ s. d. 
6 10 0 
4 7 6 
4 7 6 
4 7 6 

2 12 6 
1 6 3 
0 17 6 

Voor drie Voor een 
maanden. maand. 

Za..tg Licentie ... .... ... . ... 10 0 0 3 0 0 1 2 6 
Trn.usporten Verbanduitmakers(Vlksb.art, 146,21 Oct.1874)perjaar 5 0 0 

2) Gewijzigd door Volksraadsbesluit, art. 133, dd. 10 Junij 1873, als 
volgt:-

3. Handelaars Licentien te worden afgegeven voor den tijd van 3 
maanden. 

£ s. d. 
Voor een inwonende, rondreizende handelaar voor den tijd 

van drie maanden ... ... ... '... ... ... 7 10 0 
Voor een inkomende, drie maanden . . . . . . 15 0 0 

*) Gewijzigd door V.R.B. 27 Junij 1882, art. 595, als volgt: Advoka
ten en Procureurs £25 p. a., £18 15s. p. 6 m., £10 10s. p. 3 m. 
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V oor een inkomenden do. 1) do. 
Voor een Huwelijkslicentie, elk ... 
Voor additioneele Dorpslicentie op een dorp 

handelende 

[1871 

£ s. d. 
15 0 0 
7 10 0 

3 0 0 
Strafbepalingen 2) 6. Elke overtreding van art. 5. wordt gebragt voor 
voor overtredingen. het Hof van den Landdrost, en in geval van schuld, be

boet, niet minder clan £3 en niet te bovengaande £30, of 
bij wanbetaling met gevangenisstraf van een tot drie 

Aangever helft der maanden met of zonder harden arbeid ; de helft dei' boete 
boete. wordt den aangever toegekend, mits hij binnen 48 uren na 

het uitspreken van het vonnis daaromtrent aanzoek bij den 
Landdrost doet. 

~· 7. VAN DE ZEGELRECH'2N. 
kLL ~( /JJ /Y. /jt~A0-:7. o. 

Zegelregten te heffen De Transporten van huizeri 6f and ere vaste eigendom
door Registrateur v. men gepasseerd door den Registrateur van Acten of den 
Acten of Landdrost. L dd h b d · b an rost, wanneer et e rag n1et te ovengaat 

£ 
£ 15 

Van 15 tot en met 25 
Do. 25 do. 50 
Do. 50 do. 75 
Do. 75 do. 150 
Do. 150 do. 300 
Do. 300 do. 400 
Do. 400 do. 500 
Do. 500 do. 700 
Do. 700 do. 1000 
Do. 1000 do. 1500 
Do. 1500 do. 2000 
Do. 2000 do. 2500 
V oor elke 500 of minder daarboven, meer 

· Op verbandbrieven wanneer het bedrag niet te 
bovengaat £15 . . . .. . . .. 

Van 15 tot en met 20 
Do. 20 do. 25 
Do. 25 do. 50 
Do. 50 do. 7 5 
Do. 75 do. 100 
Do. 100 do. 150 
Do. 150 do. 200 
Do. 200 do. 300 

£ s. d. 
0 1 6 
0 2 0 
0 4 0 
0 6 0 
0 12 0 
1 0 0 
1 5 0 
1 10 0 
2 5 0 
3 0 0 
3 10 0 
4 0 0 
5 0 0 
0 10 0 

0 2 0 
0 3 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 7 6 
0 15 0 
1 0 0 
·1 5 0 
1 10 0 

1) Vrijstaatsche handelaren gelijkgesteld met burgers van dezen Staat~ 
volgens Uitv. Raadsbesluit, 20 Jan. 1876, art. 74. 

2) Vervallen en vervangen door art. 4 van Wet No. 6, 1882. 
Voor Licentien op Graanmolens zie V.R.B. 2 Junij 1885, art. 264. 
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Van 300 tot en met 400 
Do. 400 do. 500 
Do. 500 do. 750 
Do. 7 50 en daarenboven 
Voor een Grondbrief onder groot zegel zonder kaart 

Do. do. met kaart niet boven 500 morgen 
Do. do. do. van 500 tot en met 

1000 morgen 
Voor een Grondbrief met kaart van 1000 tot en 

met 2000 morgen ... 
Voor een Grondbrief met kaart van 2000 tot en 

met 3000 morgen ... 
Voor een Grondbrief met kaart van 3000 tot en 

met 6000 morgen ... 
Voor een Grondbrief met kaart boven de 6000 

morgen 

Op V erbandbrieven en Borgacten voor N otarissen 
gepasseerd, van £10 niet te bovengaande 

Van £ 10 tot en met £ 20 
Do. 20 do. 30 
Do. 30 do. 40 
Do. 40 do. 75 
Do. 75 do. 150 
Do. 150 do. 300 
Do. 300 do. 500 
Do. 500 do. 7 50 
Do. boven 7 50 

Op Testamenten en andere geschriften van dien 
aard, wanneer de boedel van den testateur 
£25 of minder bedraagt 

£ 25 tot £ 50 ... ... 
50 do. 100 

100 do. 200 
200 do. 300 
300 do. 400 
400 do. 500 
500 do. 750 
750 do. 1000 

en voor iedere £500 daarboven 
Schenkingen onder levenden, mortis causa (gifte ter 

zake des doods) niet te bovengaande £25 ... 
Van £ 25 tot t>n met £ 50 
Do. 50 do. 100 
Do. 100 do. 200 
Do. 200 do. 400 
Do. 400 do. 800 
Do. 800 do. 1000 
Boven 1000 

£ s. d. 
2 0 0 
2 10 0 
3 0 0 
3 10 0 
1 0 0 
1 2 6 

1 5 0 

1 10 0 

2 0 0 

3 0 0 

3 15 0 

0 1 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 0 
0 9 0 
0 18 0 
1 10 0 
2 0 0 
3 0 0 

0 2 6 
0 4 6 
0 7 6 
0 12 0 
0 15 0 
1 0 0 
1 10 0 
2 0 0 
2 10 0 
0 10 0 

0 5 0 
0 10 0 
0 15 0 
1 0 0 
2 10 0 
5 0 0 
7 10 0 
7 10 0 
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Voor Inventarissen, zonder waardering berekend 
op minder dan £500 voor het eerste vel 

V oor elk volgend vel 
Do. van £500 of daarboven voor het eerste vel 
Do. voor elk volgend vel ... 
Do. Inventarissen met waardering, niet te boven

gaande £60 voor het eerste vel 
Boven £ 50 tot en met £ 1 00 

Do. 100 do. 200 
Do. 200 do. 400 
Do. 400 do. 1000 
Do. 1000 

Voor elk volgend vel 
Voor Liquidatie Rekeningen in boedels of admi

nistratie, wanneer het bedrag, na aftrek der 
kosten, niet te bovengaat £50 

Do. van £ 50 tot en met £ 100 
Do. do. 100 do. 200 
Do. do, 200 do. 500 
Do. do. 500 do. 1000 
Do. do. 1000 do. 1500 
Do. do. 1500 do. 2000 
Do. do. 2000 do. 2500 
Do. do. 2500 do. 3000 
Voor elke £500 of minder, daarboven 
Op Acte van Kinderbewijs niet te boven gaande 

£50 ... 
Do. van £ 50 tot en met £100 .. . 
Do. do. 100 do. 150 .. . 
Do. do. 150 do. 300 .. . 
Do. do. 300 do. 500 .. . 
Do. do. 500 do. 750 .. . 
Boven 750 .. . 
Op huwelijksvoorwaarden, wanneer de som of 

waarde waa.romtrent overeengekomen wordt 
niet te boven gaat £1 00 .. . 

Do. van £100 tot en met £400 .. . 
Do. do. 400 do. 800 .. . 
En voor elke £400 boven ... 
Op overeenkomsten voor Notarissen gepasseerd ... 
Op Generale Procuratien op personen buiten den 

Staat ... 
Op Generale Procuratien op personen binnen den 

Staat ... 
Speciale Procuratien op personen buiten den Staat 
Speciale Procuratien op personen binnen den Staat 
Op Acten van Substitutie, Assumptie, Surrogatie, 

enz. . .. 
0 p Protesten ... 

[1871 

£ s. u. 

0 3 0 
0 1 0 
0 5 0 
0 2 0 

0 2 0 
0 3 0 
0 5 0 
0 7 6 
0 15 0 
1 10 0 
0 2 0 

0 2 0 
0 4 0 
0 7 6 
0 12 \) 

1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
5 0 0 
7 10 0 
0 10 0 

0 2 0 
0 3 0 
0 5 0 
9 10 0 
0 15 0 
1 0 0 
1 10 0 

0 10 0 
1 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
0 3 0 

0 5 0 

0 2 6 
0 3 b 
0 1 6 

0 3 0 
0 5 0 
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Afschriften van Acten voor N otarissen gepasseerd 
Op de volgende documenten in betrekking komende 

£ s. d. 
0 2 6 

met Geregtshoven en open bare kantoren als: 
Eene V ertaling 
Eene beeedigde verklaring ... 
Een afschrift van eenig document 
Eene Procuratie in het Hooge Geregtshof overgelegd 
Eene Procuratie in de lagere Geregtshoven over-

gelegd 
Eene Origineele Dagvaarding of Subpcena in de 

hooge Geregtshoven overlegd 
Do. in de lagere 
Elk document in eene zaak overlegd 
Een vonnis ter Executie. uitgenomen in het Hoog 

Geregtshof 
Do. do. in de lagere Geregtshoven 
Elke lastbrief tot arreRt van personen of goederen 
Elke acte van meerderjarig verklaring 
Elke memorie om venia agendi ( eene memorie tot 

verlof om in regten op te treden) 
Elke acte van venia agendi 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1 
2 
2 
1 

1 

3 
1 
1 

0 5 
0 3 
0 5 
1 10 

0 
0 

4 
2 

0 
0 
6 
6 

0 

0 
6 
0 

0 
0 
0 
0 

6 
6 

Elke lastbrief door het Hof uitgevaardigd, geen 
vonnis ter executie voor het Hooge Hof 

Do, voor de lagere Hoven ... 
0 
0 

1 6 
1 ,o 

N .B. V oor Geregtshoven in crimineele za
ken worden geene zegels vereischt. 

Op acte van aanstellingen voor civiele ambtena
ren, wanneer hunne salarissen zijn: 

Van £ 50 tot en met £100 
do. 100 do. 150 
do. 150 do. 200 
do. 200 do. 300 

Boven £300 ... 
Toelating voor het N otaris-ambt 

do. als Advokaat en Procureur voor 

do. 
do. 
do. 

Hooge Hof 1) 
als Agent voor de lagere Hoven 
als beeedigd V ertaler 2) ... 
als beeedigd Taxateur 3) 

0 10 
1 0 
2 0 
3 0 
6 0 

15 0 
het 

30 
12 

2 
2 

0 
0 
2 
2 

1) Z~e nu Wet No. 8, 1883 ( Twrief van Zegelregten voor het 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2) Z1e nu Wet No. 8, 1883 5 kantoor van den Grijjier. 
3) Bij besluiten van den Volksraad, art. 146, 21 October 1874, (Wet 

No.3, 1874, art.2), en art.114, 22 Mei 1875, is nog bepaald hetvolgende 
zegelregt: £ s. d. 
Toelating Uitmakers van Transporten en Verbanden *) 5 0 0 
Aanstelling Landmeters ... ... ... ... ... 15 0 0 

Dokters . . • 10 0 0 
, Apothekers . . . 5 0 0 
, Dokters en Apothekers 12 10 0 
*) Vergelijk Wet No. 8, 1883. 

28 
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8. DEPARTEMENT VAN DEN REGISTRATEUR VAN 
ACTEN. 

£ s. d. 
Zegelregten te wor- V oor 
den geheven d0or 
Begistrateur van 

het passeeren eener Acte van Transport van 
of verband op vaste eigendommen, of Ac
ten van Schuld-erkentenis voor den Land
drost of den Registrateur van Acten, buiten 
brievenport 1) 

Acten. 

V oor het registreren van elke acte 2) 
Voor het nazien van eenige registratie op aan-

vraag in elke zaak 3) 
V oor royeren 4) 
Voor verleenen van eenig certificaat 
Voor een afschrift van eenig document van 100 

woorden of minder ... 
Voor elke volgende 100 woorden ... 
Voor een afschrift van eenen grondbrief of acte 5) 
V oor eo pie eener kaatt 

0 10 6 
0 2 6 

0 2 6 
0 2 6 
0 7 6 

0 5 0 
0 1 0 
1 1 0 
1 1 0 

9. DEPARTEMENT VAN DE WEESKAMFR. 

Zegelregten te wor- Voor registreren van eenig Testament of Codicil ... 
den geheven door Voor inzage van elke zaak 6) 
Weesheer. Voor een afschrift van 100 woorden of minder ... 

£ s. d. 
0 5 0 
0 2 6 
0 5 0 
0 2 6 
0 5 0 

V oor elke volgende 100 woorden .. . 
V oor brieven van Administratie .. . 
Voor het bijwonen van eenige bijeenkomst van 

bloedverwanten of schuldeischers voor den 
Landdrost of W eesmeester ... 

Aanstelling als voogd 
V oor het opmaken van een Edict 
V oor goedkeuren van waarborg door Executeuren 

datief aangeboden, en certificaat daarop 
betrekkelij k ... 

Voor registreren van Liquidatie Rekening, inven
taris of andere acten, elk ... 

V oor het taxeeren der rekeningen van Execu teuren 
betreffende hunne gehouden <:~.dministratie 
4 percent op het salaris 

0 10 0 
0 5 0 
0 5 0 

0 5 0 

0 5 0 

Voor kennisgeving in Courant 0 
V oor het registreren van eene order van het Hof 0 

5 0 
5 0 

1) Door V.R.B. 6 Junij 1876, art. 110, 111, 112 en 113 gewijzigd als 
volgt: £ s. d. 
Voor bet passeeren eener Acte van Transport, E.nz. . . . 1 1 0 

2) Voor het registreeren van elke acte ; 0 5 0 
3) Inzage op alle kantoren (buiten Hoog Geregtshof) ... 0 5 0 
4) Voor roijeeren... ... ... ... ... ... ... 0 7 6 
5) Voor een afscbrift van een grondbri~f of acte .. . .. . 2. 2 0 

Zegel op een Grondbrief £1. Zie Volksraadsbesluit, art.114, 22 Mei1875. 
6) Zie aanteekening 3) boven. 
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Registreren van een kinderbewijs bij de Wees-
kamer 

Goedkeuring van Inventaris met taxatie ... 
Copij en registratie er van ... 
Fooij voor verschijnen voor het Hof als eischer 

of getuige in boedels per dag 1) 
Certi:ficaat tot hertrouwen ... 
Registreren van sterfkennis 2) 

£ s. d. 

0 5 
0 5 
0 10 

1 0 
0 5 
0 2 

0 
0 
0 

0 
0 
6 

BETALING VOOR TAXATEURS VOLGENS GOUVERNEMENTS TARIEF. 

10. DEPARTEMENT VAN DEN BALJUW. 3) 

Voor Registratie eener Dagvaarding of ander 
gewijsde 

Voor relaas van elk exploit (uitvoering) ... 
V oor het do en van exploit in stad of dorp 
Voor do. do. buiten stad of dorp, of binnen een 

uur afstands te paard 
Voor do. voor grooteren afstand per dag van 6 uur 
Voor paardenhuur bij exploiten op of binnen een 

uur afstand buiten stad of dorp ... 
Voor paardenhuur op grootere afstanden per dag 

van 6 uren ... 

1) Zie Wet No. 8, 1883. Getuigenkosten in civiele zaken. 

£ s. d. 

0 1 
0 1 
0 3 

0 5 
0 8 

0 2 

0 12 

0 Fooijen te worden 
0 geheven door 
O Baljuw. 

0 
0 

0 

0 

Door V.R.B. 8 Nov. 1871, art. 306, is bepaald dat voor publiceeren 
van Landmeterskaarten zal betaald worden £1, en voor protesten £2 
in zegels; voor plaatsen 10s. en voor Grondbrieven ,£1. 

Bij besluit van den Volksraad, art. 114, 22 Mei 1875, is nog bepaald 
het volgende zegelregt :-

DEPARTEMENT VAN DEN LANDMETER-GEI{ERAAL. 

Zegel op Landmeterskaart van plaats of deel daarvan ... 
Zegel op Landmeterskaart van erf of deel daarvan ... 

£ s. d. 
1 0 0 
0 10 0 

Bij besluit van den Volksraad, art. 114, 22 Mei 1875, zal nog het 
volgende zegelregt geheven word en:-
Zegel op kontrakten 1 percent van het bedrag (huurkontrakten met 

dienstboden uitgesloten). 
Zegel op (promissory notes) wissels of schuldbewijzen, alleen £ s. d. 

wanneer het verhandeld wordt voor £10 of minder 0 0 6 
Boven £ 10 tot £ 25 0 1 0 

25 50 0 1 6 
50 100 0 2 0 

100 200 0 2 6 
200 " 500 0 3 6 

" 500 en daarboven .. . . . . 0 5 0 
Zegel op order op bank (of cheque) onverschillig het bedrag, 

behalve die van Regeringswege getrokken ... 
2) Bij V.R.B., d.d. 6 Junij 1876, art. 113: 

Zegel op aanstellingen van Weeskamer ... 
3) Voor tarief van Hoofd-Baljuw en Onder-Baljuws 

regtshof zie Wet No. 8, 1883. 

0 0 1 
£ s. d. 
0 2 6 

in Hoog Ge-
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Voor postgeld op papieren, welke per post moeten 
verzonden warden ... 

Voor het nemen van Inventarissen, geen 100 
woorden te bovengaande .. . 

V oor elke volgende 100 woorden .. . 
In geval . geene zekerheid wordt gegeven en de 

goederen door eenen persoon bewaakt wor
den, voor .den persoon per dag ... 

Indien vervoerd, dan de noodige kosten tot het 
vervoer, pakhuis, enz. 

Voor kennisgeving in de courant en copie buiten 
de kosten van publica tie .. . 

Voor het exploiteren van arrest .. . 
Voor het uitmaken en passeeren eener acte van 

waarborg 
Voor het ten uitvoer leggen van een vonnis van 

verdrij ving ... 
Voor het .Ieggen van beslag op onroerend goed ... 
Voor kennisgeving aan den Registrateur van Acten 

van zoodanig beslag 

[1871 

£ s. d~ 

0 2 6 
0 1 0 

0 7 6 

0 5 0 
l 1 0 

0 7 6. 

1 1 0 
1 1 0 

0 5 0 
Voor het ageren als Venduafslager bij het ver

koopen van onroerend goed van 1 Os. 6d. tot 2 2 0 

Wanneer de Baljuw in dezelfde zaak op denzelfden tijd 
meer dan een ewploit te doen heeft, is hij, buiten 1 shilling 
voor registratie van elke dagvaarding en 1 shilling voor 
relaas van elk exploit, geregtigd tot 2 shillings 6 pence 
voor den persoon en 8 shillings voor paardenhuur per dag 
van 6 uren te paard, berekend naar den afstand, dien hij 
werkelijk heeft af te leggen. 

Den Baljuw zal warden toegestaan voor het opnemen 
van eenen boedel van de getaxeerde waarde der opgenomen 
goederen ! percent. 

Wanneer de Baljuw salaris trekt van het Gouverne
ment is hij in crimineele zaken voor de werkzaamheden 
welke hij in 'slands dienst verrigt, alleen tot paardenhuur 
geregtigd 15 shillings per dag. 1) 

11. KONTRAKTEN VAN DIENSTBODEN. 2) 
£ s. d. 

Zegelregten op kon- Voor elk huurkontrakt tusschen meester en dienst-
tracten van dienst- bode, voor den V eldcornet gemaakt 0 1 6 
boden. Voor elk Inboek Kontrakt voor den Landdrost 

of ander ambtenaar gemaakt, aan de kas 
te word en verantwoord 0 10 0 

1) Zie tarief Wet No. 8, 1883. 
2) Zie tarief volgens Wet No. 13, 1880, Hfd. II, art. 6. 
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12. DEPARTEMENT VAN DEN BODE BIJ LAGERE 
GEREGTSHOVEN. 1) 

Voor Registratie van elke Dagvaarding ... 
Voor relaas van elk emplo~:t 
Voor het doen van emploit in stad of dorp 

£ s. d. 
0 0 6 Fooijen te worden 

0 geheven door den 

6 
bode bij de Lagere 

0 1 
0 1 Geregtshoven. 

Voor do. do. buiten stad of dorp binnen een uur 
afstand te paard 

Voor do. do. op grootere afstanden per dag van 
6 uren 

Voor paardenhuur volgens departement van den 
Baljuw 

Voor het uitmaken van Inventaris 
Voor het uitvaardigen van eenige kennisgeving 
Voor het gaan of rijden naar het huis van eenen 

gedaagde tot exploiteren van eenige executie, 
enz., dezelfde vorderingen als voor het ex-
ploiteren van dagvaardingen en voor het 
nemen der goederen onder beslag ... 

1Voor het aanplakken van kennisgeving der ver-

0 3 0 

0 6 0 

0 12 0 
0 2 6 
0 1 6 

0 3 0 

kooping 0 1 6 
Wanneer de Bode in dezelfde zaak op denzelfden tijd 

meer dan een emploit te doen heeft, is hij buiten 1 shilling 
voor registratie van elke dagvaarding en 1 shilling voor 
relaas van elk emploit, geregtigd tot 2 shillings 6 pence voor 
den persoon, en 1 shillings voor paardenhuur per dag van 
6 uren te paard, berekend naar den afstand dien hij wer,. 
kelijk heeft af te leggen. 

W anneer de Bode salaris trekt van het Gou vernement 
zal hij in crimineele zaken voor de werkzaamheden welke 
hij in 's lands dienst verrigt alleen tot paardenhuur gereg
tigd zijn 15 shillings per dag. 

13. TOELAGE AAN PROCUREURS 2) VOOR HET 
HOOG GEREGTSHOF PRACTISERENDE. 3) 

IN ILLIQUIDE ZAKEN. 

Voor het regt van retenue in illiquide zaken 
V oor het nemen van Instructie om te vervolgen 

of te verdedigen 
Voor het opmaken van procuratie 

£ s. d. 
1 1 0 Toelage aan Procu

reurs. 

0 10 6 
0 5 0 

1) Zie Tarief voor de Geregtsboden in civiele en crimineele zaken 
Wet No. 8, 1883. 

2) Bij besluit van den Volksraad, art. 151) dd. 11 Junij 1873, zijn de I A, 5'1,/.( 
woorden "voor het Hooge Geregtshof practiserenae" vervallen. '{ 

.8) Zie Tarief vastgesteld door Wet No. 8, 1883, Afd. I. 
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Voor aanschrijving en bestelling per brief, van 3 
shillings tot ... 

Voor het uitmaken van dagvaardingen illiquide 
zaken van 7 shillings 6 pence tot 

In buitengewone gevallen van groote omschrij ving, 
voor elk afschrift 

Voor het uitmaken van eene subpoena op getuigen 
V oor elk afschrift · 
Voor vacatie en opwachting met resumptie van 

documenten ... 
Voor het opmaken en uitschrijven van eene ex-

ceptie of and er pleidooi van 1 Os. 6d. tot 
V oor het opstellen van een brief van 1 Os. 6d. tot 
Voor vacatie tot bepleiting voor het Hof van - tot 
Voor langer dan een dag, voor elken volgenden 

dag van - tot 
Voor eene applicatie aan het Hof verdedigd van-tot 
Voor do. d<:?. onverdedigd van 5s. tot 
Voor het maken van afschriften voor elke 100 

woorden 
Voor het maken van eene beeedigde verklaring 

5s. tot 
Voor schriftelijke kennisgeving en bestelling 
Voor het opstellen van eenen lastbrief ter executie 

IN LIQUIDE ZAKEN. 

Waar geene defensie gemaakt wordt of geene ge
tuigen gehoord, buiten uitgaven insluitende 
al het werk van den Procureur tot op en 

[1871 

£ s. d~ 

0 5 0· 

0 15 0 

0 5 0 
0 1 0 
0 0 ~ 

0 6 0· 

2 2 0 
2 2 0 
1 1 0 

1 1 0 
0 10 6 
0 10 0 

0 1 0 

0 10 0 
0 5 0 
0 5 0 

met het vonnis, van 1 Os. 6d. tot . . . 2 2 0 
ladien de zaak wordt verdedigd of getuigen ge-

hoord van £1 ls. tot 3 3 0 
Na het uitspreken van het vonnis wordt voor verdere 

werkzaamheden in Uq_'LLide zaken gerekend volgens tarief, 
slechts onvermijdelijke kosten worden toegestaan tusschen par
tijen; andere kosten zijn tusschen den Procureur en zijnen 
client. In crimineele zaken blijven de kosten onderworpen 
aan overeenkomst tusschen den Procureur en zijnen client. 

14. TOELAGEN AAN AGENTEN VOOR DE LAGERE 

GEREGTSHOVEN. 1) 

Toelage aan agen- V oor het waarnemen van elke zaak, waar de ge-
ten voor de Lagere daagde niet verschijnt of de schuld erkent 
Geregtshoven. d d' · kt dt en geene ver e 1g1ng gemaa wor , en 

1) Zie Wet No. 8, 1883. 
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geene getuigenis wordt gehoord, a.l het werk 
daaronder begrepen tot en met het vonnis, 

£ s. d. 

5s. tot 1 1 0 
Indien verdedigd of getuigen gehoord, van 1 Os. 6d. tot 2 2 0 
Voor het uitnemen van een vonnis ter executie 0 5 0 

In crimineele zaken blij ven de kosten onderworpen aan 
overeenkomst tusschen den agent en zijnen client. 

15. TOELAGEN AAN AGENTEN. 

Agenten mogen eischen voor het invorderen van geld Toelage aan agen
of waarde met de renten £10 niet te bovengaande 10 percent; ten voorinvorderen 
voor sommen te bovengaande .£10 tot en met £100 met de van gelden. 
renten, 5 percent; voor sommen of waarde meer dan £100 met 
de renten, voor de eerste £100, 4 percent en voor het overige 
2~ percent, onderworpen aan taxatie. Onder deze percenten 
zijn al hunne werkzaamheden begrepen maar geene onver-
mijdelijke voorschotten. 

V oor aanschrij ving onder de £5 ... 
do. do. boven £5 tot £50 
do. do. do. £50 

16. OPENBARE NOTARISSEN. 1) 

Voor het opmaken en overschrijven eener obli
gatie zonder securiteit 

Dito met securiteit ... 
Opmaken en passeeren van een testament voor 

een persoon ... 
Dito voor een gewoon mutueel testament 
Dito van een buitengewoon 

(Bij nacht een derde meer). 
Voor afschrift van een verzegeld testament 
V oor acten van schenking onder de levende mor-

tis caw~a 
V oor generale procuratie ... 
V oor speciale do. van 2s. 6d. tot ... 
Voor generale do. voor personen buiten 's 

lands, van £1 1s. tot . . . .. . 
Voor speciale procuratie van 10s. 6d. tot 

do. wisselbrieven ... 
do. acte van surrogatie en substitutie van 10s. 

6d. tot 
do. acte van verzegeling . . . . . . . .. 
do. Inventaris van boedels eerste bladzijde 

1) Zie Wet No. 8, 1883. afd. X. 

£ s. d. 
0 2 6 
0 5 0 
0 10 6 

0 10 6 Toelage 
0 15 0 rissen. 

0 7 0 
0 10 6 
1 1 0 

0 5 0 

0 15 0 
1 1 0 
0 10 6 

2 2 0 
1 1 0 
0 7 6 

2 2 0 
0 5 3 
0 10 0 

aan nota-
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£ s. d. 
Voor elke volgende 30 regels elke regel 30 letters 0 1 6 

do. contracten van koop, huur of andere zaken 
van £1 1s. tot 2 2 0 

V oor rekeningen van boedel, protesten, assignatie, 
herroepingen, acte van afstand, schriftelijke 
verklaringen en certificaten van £1 1s. tot 2 2 0 

Voor huwelijksvoorwaarden, van £1 1s. tot 5 5 0 
Voor het teekenen of authoriseeren van eenig do-

cument, met of zonder getuigen van 1s. tot 0 5 0 
Voor alle andere acten niet hierboven vermeld 

naar de grootte daarvan van 1 Os. 6d. tot 3 3 0 
(Alles met inbegrip der noodige afschriften, maar 

buiten de zegels, buiten den gang of de 
reiskosten wanneer de acten niet aan het 
kantoor van den Notaris gepasseerd worden). 

V oor een gang binnen de stad of dorp ... 
do. dito naar buiten per uur heen en weer 
do. dito bij nacht dubbel 

0 5 0 
0 5 0 

do. paardenhuur, per dag van 6 uren . . . 0 15 0 
Taxa tie van notaris-· De rekeningen van N otarissen moeten, desgevorderd, 
rekeningen door den door den Landdrost van het district waar zij resideren ge-
Landdrost. taxeerd worden. 

17. BEEEDIGDE VERTALERS. 1) 

Toelage aan be- Voor het vertalen van gewone schuldbewijzen ... 
eedigde vertalers. do. het vertalen van een brief of ander docu-

ment, van eene bladzij de, van 100 woor-
den of minder 

do. elke volgende bladzijde 
do. het dienen als tolk in elke zaak per uur ... 

Doch niet te boven gaande per dag 
Geene vertalingen mogen door eenen beeedigden 

vertaler afgegeven worden zonder een zegel 
van 

18. GENEES- EN HEELKUNDIGEN. 2) 

Toelage aan genees .. Voor eene visite binnen stad of dorp 
en heelkundigen. Bij nacht dubbel. 

do. een reis heen en terug, te paard per uur ... 
do. examineren van een persoon, die aan het 

ligchaam beschadigd is, of ingeval van voor
gewende krankzinnigheid of krankheid, met 
certificaat .. . .. . .. . .. . .. . 

1) Zie Wet No. 8, 1883. afd. IX. 
2) Dit tarief herroepen door Wet No. 8, 1881. 

£ s. d. 
0 2 6 

0 4 6 
0 1 0 
0 4 6 
1 1 0 

0 0 9 

£ s. d. 
0 2 6 

0 5 0 

0 10 0 
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£ s. d. 
Voor het ontleden van een lijk, met certificaat 

£1 10s. tot 
do. het ontleden van sto:ffen in de maag en 

darmen, in verdachte gevallen van vergift 

5 

met certificaat en rapport £2 2s. tot 25 
Voor operatien, naar den aard derzelven van 3s. tot 10 

do. het geven van getuigenis voor eenig Geregts
hof per uur ... 0 

1 do. dito niet te boven gaande per dag ... 

0 0 

0 0 
0 0 

5 
1 

0 
0 

do. het bij won en van corporeele stra:ffen in ge
vallen waar de straf 50 slagen te boven 
gaat ... 

do. het bijwonen van executie met certificaat ... 
0 10 
1 1 

0 
0 

19. TOELAGE VOOR VERSCHILLENDE PERSONEN 1) 
EN COLLEGIEN. 

£ s. d. 
Toelage voor ver-
schillende personen 

Aan een getuige in civiele zaken, in de stad of 
dorp woonachtig zijnde, waar het Hof zit, 
per dag 0 6 O en collegien. 

Reiskosten als getuige in crimineele en civiele za
ken per u ur te paard heen 2s. en voor 
hetzelfde terug mede 

Voor huur van een wagen, bespannen met 8 paar
den, per dag van 6 uren, van £1 tot ... 

Voor huur van een wagen met ossen en de voor
lieden per dag van 8 uren, van 12s. tot 

Voor huur van een rijpaard per uur 
do. een man te paard per uur ... 

V oor transport van crimineele gevangenen te voet, 
elken man per uur van ls. 6d. tot 

do. do. te paard per dag ... 

D. J. ERASMUS, 

0 2 

1 2 

0 15 
0 2 
0 4 

0 3 
0 12 

Fungd. Staatspresident. 

Op last, 

Gou vernemen tskantoor, 

N. J. R. SW ART, 
Gouvts. Secretaris. 

Pretoria, 15 December 1871. 

0 

6 

0 
0 
0 

0 
0 

1) Gewijzigd door Wet No. 8, 1883, zie Conceptwet Staatscourant 
7 Augustus 1884, No. 182. 
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WET No. 3, 1871. 1) 

HUWELIJKS ORDONNANTIE. 

Goedgekeurd en vastgesteld krachtens Volksraadsbesluit van 
9 en 10 November 1871, art. 308 tot art. 334. 

Geen huwelijk zon- ART. 1. Geen huwelijk zal mogen worden voltrokken 
der afkondiging van dan na afkondiging van de hu welijksgeboden of in het 
huwelijksgeboden. openbaar op de gewone wijze op drie acht~reen.'volgende 

Zondagen, bij gelegenheid van de openbare Godsdienst
oefening in eenig kerkgebouw of ander geoorloofd gesticht 
voor openbare eeredienst, of door aanplakking, gedurende 
denzelfden tijd; aan de deur van het Landdrostkantoor, in 
welken kring of jurisdictie ieder der partijen of beiden 
woonachtig zij_n, tenzij eene Sp'eeiale !ICentie mogt ZIJn." ver-

.Aanstaande echtge- Iemnt:--v06r- het voltrekken van het huwelijk zullen bruide
nooten moet.en voor gom en bruid voor den Landdrost van het distrikt ver
den Landdrost ver- h" d' 1 H l''k C · · 1 d k f scbijnen enz. se IJnen, 1e as uwe IJ s omm1ssans za on erzoe en o 

' aan de bepalingen van het burgerlijk regt is voldaan en 
zoo noodig certi:ficaat verleenen. 

Landdrosten,en'door 2. De Landdrosten van de betrokken distrikten zullen 
het Gouvernement de huwelijken voltrekken op verlangen van partijen. Alle 
erkende leeraars, be- 1 · d G d 
voegd huwelijken te. eeraars, aan w1en oor het ouver!_lement ~artoe het regt 
bevestigen en in te IS verleend, zullen mede bevoegd ZIJn huwehJken te beves
zegenen na afkondi- tigen en in te zegenen op vertoon van het certi:ficaat van 
~~~fe;;~ g;.bs~~~?a~! den Landdrost, dat aan de bepalingen van deze wet met 
licentie. betrekking tot het burgerlijk regt is voldaan, mits zulks 

geschiedde na afkondiging der geboden als bij art. 1 be
paald, of bij speciale licentie, en verder onder nakoming 
van de verdere bepalingen daaromtrent bij deze ordon
nantie gemaakt, en onder voorwaarde, dat de dienstdoende 
leeraar van zoodanige plaats en de kerkeraa<l verantwoorde
lijk zullen zijn voor eenig verzuim of nalatigheid aan de 
bepalingen van deze ordonnantie door zoodanigen leeraar. 

Huwelijken kunnen 3. Het zal geoorloofd zijn personen in het huwelijk te 
zonder. afkondiging bevestigen, zonder voorafgaande huwelijksafkondigingen als 
beveshgd warden b" tt 1 2 b ld d · 1 · !.>~ s~ciale licentie. IJ ar . en epaa , oor vertoomng en over evermg 
j{ u.. /;d-4:! ~.t~~door de partijen van eene speciale licentie ten dien einde 
~16 &n~ _ .bekomen, onderteekend door den Slaalsptdident en __ den 
4....1a:~~~£1•mvf9:1J••' 1 +• A t®hniE. 
Bepalingen aangaan- 4. Personen die bij licentie in de echt willen treden, 
de speciale licentie. overeenkomstig het voorgaand artikel, zullen voor den 

Landdrost verschijnen, hunne namen opgeven en op zulke 

1) Foutief gepubliceerd in de Staatscourant als No. 4, 1871. 
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vragen antwoorden als gezegde ambtenaar zal goedvinden 
aan hen te doen om zich te vcrzekeren : 

1. Dat, ingeval van minderjarigheid, de toestemming 
der ouders of voogden verkregen is; 

2. Dat, indien een der aanstaande echtgenooten te 
voren was gehuwd, en er kinderen in dat huwe
lijk zijn verwekt, een certificaat van hertrouwen, 
door den Weesheer geteekend, moet vertoond 
worden, dat de erfportien van die kinderen zijn 
verzekerd of uitbetaald; en 

3. Dat zij, de aanstaande echtgenooten, elkander niet 
bestaan in den verboden graad van bloed- of 
aanverwantschap, en dat er geene andere wettige 
bezwaren tegen het voorgenomen huwelijk be
staan. 

Onder de verboden graden van bloedverwantschap zijn Ve:rboden graden v. 
begrepen: bloedverwantschap. 

a. Alle personen, in de opgaande en nederdalende 
linie tot in het oneindige, en in de zij dlinie tot 
in den derden graad. ingesloten, gevolgelijk oom 
en nicht, tante en neef, hetzij eigen of aange
huwd. 

b. Eigen neef en nicht, wier beider ouders elkander 
over en weder als eigen broeders en zusters 
bestaan. 

Personen, die nog geen jaar in den Staat woonachtig Bepalingen omtrent 
zijn geweest, zullen niet in het huwelijk bevestigd worden, perso.nen. die nog 
dan na vertoon van een certificaat of certificaten van eenig geenJaahrti~ de.r;Staat woonac 1g ZIJn. 
bevoegd ambtenaar of leeraar van de laatste woonplaats, 
waaruit blijkt dat er geene bezwaren tegen zoodanig huwe-
lijk bestaan. 

5. De Landdrost zal het r.egt hebben, wanneer hij ver- Pligten v. Landdrost 
meenen zal redenen te hebben tot het opvatten van eenig in twijfelachtige ge
vermoeden van iets onwettigs in het huwelijk, dat de per- vallen. 
sonen als voormeld wenschen aan te gaan, en dat zij de 
ware toedragt der zaak verzwijgen, hen of een hunner onder 
eede te onderzoeken, of ook andere personen in dat opzigte 
desverkiezende, onder eede, te ondervragen. 

6. De Landdrost zal behoorlijke notulen houden van Landdrost zal notu
zijne onderzoeking, als bij artt. 4 en 5, bepaald en rapport len houden en aan 
d d d G S ·' d Gouvernements Se-aarvan oen aan en ouvernements ecretans, en aarop cretaris rapporteren 
zal de Staatspresident geregtigd zijn eene speciale licentie 
t~ vergunnen of te weigeren, nadat hij zulks zal goed-
vmden. 

.. 7. Wanneer eenig huwelijk zal zijn afgekondigd, zoo alsAfko~~iging yan. 
biJ art. 1 bepaald, of eene speciale [licentie zal zijn bekomen, huwehJk, of hcent~e 
en lk h l"k · t 1 .. l kk b' d . krachteloos na dne zu uwe IJ n1e za ZIJn vo tro en 1nnen ne maan- maanden. 
den na de laatste afl\ondiging of na den datum der licentie, 
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zal zulke afkondiging of licentie van geene kracht meer 
mogen worden beschouwd, maar alles op nieuw moeten 
geschieden, alsof er niets in dat opzigt had plaats ge
vonden. 

Gevallen onder 8. Wanneer iemand erkent minderjarig te zijn, of er 
welke Landdrosten op eenige andere informatie goede bronnen bestaan mogen 
niet geoorloofd zijnh f h 1 d · t b h h"" f ·· ' huwelijken te bev~s- em o aar a s zoo amg e esc ouwen, en lJ o ZlJ geen 
tigen. consent van vader of voogd kan vertoonen, of in geval 

een weduwenaar of weduwe wil hertrouwen, en er minder
jarige erfgenamen zullen zijn nagelaten, voor wier vaders- of 
moeders-erfdeel niet behoorlijk volgens de wet bewijs zal 
zijn gedaan, volgens cert.ificaat van den Weesmeester of 
ander daartoe wettiglijk geauthoriseerd ambtenaar, of wan
neer het bekend zal zij n, dat de person en die aanzoek doen 
om in den huwelijken staat te worden bevestigd, tot elk
ander in een der verboden graden van bloedverwantschap 
staan, of dat zij van buiten de grenzen van dezen Staat 
zijn gekomen, opzettelijk om zich hier in het huwelijk te 
laten bevestigen, daar zij zulks niet wettig zouden hebben 
kunnen doen in de plaats waar z~i woonachtig zijn, of de 
huwelijksafkondiging niet zullen zijn geschied, noch speciale 
licentie zal zijn verleend, zooals bij de wet bepaald, of wan
neer het bekend zal zijn, of dat men bij onderzoek op de 
wijze als bij art. 5 bepaald, of op eenige andere geoorloofde 
wijze had kunnen te weten krijgen, zal het in al zulke 
gevallen voor de Landdrosten niet geoorloofd zijn aan zulke 
personen huwelijkscertificaten te verleenen, of hun huwelijk 

Boete bij overtre- te voltrekken, op straffe eener boete van niet meer dan 
ding. vijjtig, noch minder dan tien ponden sterling. 
Bepalingen omtrent 9. Geen weduwenaar mag in het huwelijk treden bin
huwelijken van we- nen drie maanden na het overlijden zijner vrouw en geene 
duwnaar ofweduwe. weduwe binnen dr1:e honderd dagen na het overlijden van 

haren echtgenoot, tenzij de Regering in buitengewone geval
len dispensatie van dit artikel mogt verleenen. 

Strafbepaling bij 10. AI wie, in den band des huwelijks zijnde, hetzij 
dubbel huwelijk. dat zoodanig huwelijk binnen of buiten de grenzen dezer 

Repub~iek is gesloten, een tweede huwelijk aangaat v66r de 
ontbinding van het vorige, zal met drie jaren harden arbeid 
gestraft worden. 

Strafbepaling voor De Landdrost die, kennis hebbende van het bestaan 
L~n~drost of mede- van het eerste huwelijk personen in een tweede huwelijk 
phgtigen. bevestigt, of hen een huwelijks certificaat verleent tot be-

vestiging van het huwelijk door den leeraar. zal mede met 
drie jaren harden arbeid gestraft worden. Medepligtigen 
zullen op dezelfde wij ze gestraft worden. 1) 

Laatste huwelijk Het laatste huwelijk zal bij het strafvonnis verklaard 
nietig verklaard. worden nietig te zijn. 

1) Zie V.R.B. 5 Mei 1859, art. 18, ante bl. 115. 
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11. Geen huwelijk zal voor wettig erkend warden, Bepaling voor per
wanneer beide person en binnen dezen Staat woonachtig sone? alhier woon· 
·· d S t f 1 d · h acht1g betreftende ZIJD, en naar eenen an eren taa o an gaan om z1c huwelijk in andere 

daar door eenen leeraar of Gouvernements ambtenaar te Staten. 
la ten hu wen, tenzij speciaal verlof daartoe door den Staats-
president zal zijn verleend geworden en de noodige schrif-
telijke bewijzen van zulk huwelijk aan den Gouvernements 
Secretaris van dezen Staat binnen zes maanden na het vol-
trekken van zulk buwelijk zullen zijn ingeleverd geworden. 

12. Bij de inzegening of bevestiging van elk hu welijk Inzegening .volgens 
zal de leeraar als voormeld het formulier mogen volgen, bij kerkformuher. 
zijn kerkgenootschap in gebruik, doch bij de voltrekking 
van eenig huwelijk voor den Landdrost aan den bruidegom 
en aan de bruid ieder afzonderlijk de volgende vragen 
rigten, welke zij met JA zullen beantwoorden :-

Verklan,rt gij A. B. plegtig, dat er voor zoo verre Vragen te worden 
het u beken;l is geene verhindering hoegenaamd be- gedaan door den 

h l .. k t C D h' Landdrost. staat tegen uw voorgenomen uwe IJ me . . Ier 
tegenwoordig, en dat gij alle aanwezigen roept tot 
getuigen, dat gij, C. D. bekent tot uwe wettige vrouw? 
(of man?-) 

Daarop geven zij elkander de regterhand en de Land-
drost verklaart het huwelijk bevestigd in deze woorden :-

Ik verklaar, dat A. B. en C. D. hier tegenwoordig, in Bevestiging des 
het oog der burgerlijke wet wettiglijk in den huwe- huwelijks. 
lijken staat zijn bevestigd. 

13. Geen huwelijk z21.l mogen worden bevestigd dan Uren van den dag 
tusschen 8 uur in den morgen en 4 uur in den namiddag binnen welke huwe-

lk . . . ' lijken onder gewone 
en zu s In eemge kerk of ander openbaar gestiCht voor de omstandigheden be-
godsdienst, publiek kantoo:r of privaat woonhuis met opene vestigd worden. 
deuren, en in het bijzijn van ten minste twee bij de wet 
bevoegde getuigen, alleen bij on voorziene omstandigheden 
zal het geoorloofd zijn, buiten de bepaalde uren huwelijken 
te bevestigen. 

14. Dadelijk na de bevestiging van het huwelijk en Teekenen van huwe
voordat de gehuwden het vertrek verlaten, zal de leeraar.oflijksregisterin~upli-
1 dd t ld . lk h l"k l .. l kaat met getmgen. an ros voorme , voor w1en zu uwe lJ za ZlJn vo-
trokken, in een origineel en duplicaat huwelijksregister, 
volgens het hieronder gegeven voorbeeld, de vereischte in-
vullingen getrouwelijk maken en de namen der gehuwde 
personen voluit schrijven, en verder zullen zij met twee 
bevoegde getuigen, benevens de leeraar of landdrost voor-
meld, dezelve onderteekenen; het origineel register zal blij- Bewaring van origi
ven berusten bij of in het kan to or van den beam bte, die neel register e~ op
het h l''k 1 h bb b t' d h d 1. l h" zenden v. duphcaat. uwe lJ za e en eves 1g , en et up ICaat za IJ 
binneu den tijd van eene maand aan den Gouvernements
Secretaris inzenden. De gehuwden of eenig ander persoon 
zal geregtigd zijn, onder betaling van 2s. 6d., van elke be-
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hoorlijk gecertificeerde afschriften te vorderen, en elk af
schrift van zulk origeneel of duplicaat huwelijksregister, ge
certificeerd door den ambtenaar of leeraar, voor wien het 
huwelijk zal zijn voltrokken, Of zijn wettigen opvolger, 6f 

:BehoorliJk gecertifi- door den Gouvernements-Secretaris, zal in elk Geregtshof 
eesrd afsc~_rift vol- binnen dezen Staat, waar zulks mogt te pas komen, moeten 
doend beWIJS. d 1 ld d b ·· d · 

Vorm van certifikaat 

wor en aangenomen a s vo oen ewiJ s voor e wett1ge 
voltrekking van zulk huwelijk, tenzij het tegendeel wordt 
bewezen. 

15. Huwelijks-bevestiging te ......... distrikt ........ . 

VORM: 

I ~ ...... cU ~ +> 
re 

Q) Q) 
al ~Q) ~~ ~ ore 

~ +>~ .s ,2] ::::?:R <.,.!. Q) 
00 

p ~ p d w ...,a) aj'+-< ~ ~ 
,.q al,.q 1-< al 

~ ~ 
00 0 Q) 0 Q) 

Q) Q) Q) ~ ,it:: ..... bl) 

No. Q) s Q) g s 1-< ,it:: "01-< Q) p ;e' ~§ 
0 

~ ll.O alll.O 0 :;:? ~ 0 +>~ 00 :g 1-< al 1-< .i<:o ..0 '"2 0 0 ~ 'bl.~ ~ Q) 
~~ 'alro Q) 

t:'l > b.Q+> Q) 
Q) 

:::~ 
bJl 0 '+-< ~ Q) p;.a- ·~ 

Q) 

~ 
~s 1-< 0 0 00 ..... ~ s § ~re al 00 .....,~ ~ ~ ~~"t +> ~ -al al 1-< 
0 al al p Q) <l>',...., 0 al al 0 s Q) al 

~ p.~ p.o ~ p.; ~~ ~> z..t:o:: ~ ~ -- -- - --- ------ - --

Dit huwelijk is aangegaan tusschen ons ............... en 
bevestigd door mij, Landdrost ..................... of Predikant 
te ............... op den ............... dag van ............... 18 .. . 

In presentie van de ondergeteekende getuigen. 

Discretie van Land- 16. Wanneer een minderjarige de toestemming van 
drosttenopzigtevan ouders of voogden tot het aangaan van een huwelijk niet 
huwelijken van min-k b k d k l"k · h d l derjarigen zonder an e omen, oor onover ome IJ e zwar1g e en, zooa s 
toestemming van langdurige afwezigheid derzelven buiten den Staat, of andere 
ouders. onvoorziene verhindering, zal het den Landdrost van het 

distrikt, waarin de minderjarige woont, na behoorlijk onder
zoek van voormelde gevallen vrij staan consent te verleenen 
of te weigeren. 

Niemand kan tot 17. Niemand zal door eenig regterlijk vonnis of bevel
huwelijk gedwongen schrift tot het aangaan van een huwelijk mogen worden 
worden. ged wongen om eenige redenen hoe ook genaamd, doch zal 

de verongelijkte wegens eenige breuk van huwelijksbeloften 
Actie van schade- geldelijke schadevergoeding mogen bekomen, en geregtigd 
vergoeding. zijn tot verhaal daarvan regterlijke middelen te gebruiken. 
Huwelijken in het 18. Alle huwelijken buiten dezen Staat aangegaan, door 
buitenland gesloten personen waarvan een of beiden niet tijdens het aangaan van 
hier wettig erkend zulke huwelijken inwoners van dezen Staat waren, zullen 
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even wettig in dezen Staat worden erkend en beschouwd als onder zekere bepa· 
in het land waar zulke hu welijken zullen zij n bevestigd, en lingen. 
wanneer de wettigheid van zulke huwelijken door eenige 
erfgenamen of andere belanghebbende zal worden betwist, 
zal zulks voor eenig Geregtshof mogen worden bewezen 
door productie van huwelijksregisters of certificaten, wanneer 
het gebruikelijk zijn mogt zulke registers in die landen aan 
te houden of certificaten daarvan te verleenen, of door be-
hoorlijk geauthenticeerde afschriften daarvan, of door getuigen, 
of eenig ander bij de wet in alle andere gewone gevallen 
aannemelij ke bewij zen. 

19. Voor het voltrekken van een huwelijk zal aan den Trouwgelden. 
Landdrost worden £2 1) betaald, waarvan 3s. door den 
Landdrost, 3s. door den Landdrostklerk en 2s. 6d. door 
den Bode te worden genoten-zullende de resterende aan 
de Gouvernements kas moeten worden verantwoord. 

20. Wanneer een huwelijk voor den Landdrost zal zijn Wanneer een leeraar 
voltrokken zal het desniettemin aan eenen leeraar bier- een huwelijk mag 

' Id ·· t lk h r·k d a· t' · t inzegenen zonder af-voren geme vrlJ s a~n. zu u we IJ go s wns 1g 1n e kondiging van gebo-
zegenen zonder afkond1g1ng van geboden en zonder het den en inzenden van 
aanhouden of inzenden van een huwelijksregister, als bij huwelijksregister. 
afdeeling 13 vereischt, zullende een certificaat van den 
Landdrost, dat zulk huwelijk door hem is voltrokken, voor 
dien leeraar voldoende zijn. 

21. Niets in deze ordonnantie vervat, zal mogen wor-.Door den Staat er· 
den uitgelegd of verstaan eenige door den Staat erkende kende kerkgenoot-
k k f t h · a' St t t b I tt schappen niet belet er . o genoo .. ~c a p 1n eze~ aa e e e en om z?o- regulatien in te voe-
damge regulatwn of wetten 1n te voeren met betrekkmg ren indien niet in 
tot de godsdienstige inzegening van huwelijken aan lede- s~rijd met burger
maten van zulke door den Staat erkende kerk of genoot- hJke regten, enz. 
:achap, als met de godsdienstige begrippen van zulke, door 
den Staat erkende kerk of genootschap, overeenkomstig zijn 
magt, of om hem te beletten, de kerkelijke tucht in eenig 
zoodanig geval uit te oefenen, of in het nemen van eenige 
geldelijke vordering voor de inzegening van eenig huwelijk, 
door zulke, door den Staat erkende kerk of genootschap 
gemaakt, mits dat de uitoefening van zulk kerkelijk gezag 
geen inbreuk make op de civiele of de burgerlijke regten, 
voorregten en pligten van de staatsonderdanen. 

22. Iemand, zich schuldig makende aan het opzettelijk Strafbepaling voor 
en kwaadaardig vernielen beschadigen of onleesbaar maken vernieling, beschadi-

. · · I f d' I' h l"k · 1 ging ofvervalsching van eemg ongmee o up waat uwe IJ sreg1ster a s voor, van register. 
of aan het vervalschen daarvan, of van eenig afschrift van 
dezelve, zal geacht worden eene misdaad te hebben gepleegd, 
€n zal na behoorlijke teregtstelling onderworpen zijn aan 
€ene gevangenisstraf van niet minder dan drie noch meer 
dan twaalf maand~n, met of zonder harden arbeid. 

1) Veranderd in £3 door V.R.B. 5 Junij 1876, art. 117. 
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Alle vroegere huwe· 23. Alle huwelijken, die, voordat deze ordonnantie in 
lijken v~6r d.~ze or- werking komen zal, binnen of buiten de grenspalen van de 
don~antie bhJven Zuid-Afrikaansche Republiek mogten zijn voltrokken o 
wett1g. . . b" l''k b ' p eene WIJZe waarO>mtrent IJ geene opzette IJ e wets epaling 

zal zijn voorzien geweest, zullen, ingeval de wettigheid van 
zulke huwelijken voor eenig bevoegd Geregtshof zal worden 
betwist of in twijfel getrokken, als wettig worden beschouwd 
en verklaard, wanneer het zal blijken, dat zulk huwelijk is 
aangegaan ter goeder trouw en op eene wijze, zooals op de 
plaats waar dezelve zullen zijn voltrokken in gebruik zal 
zij n geweest. 

Boete bij overtre- 24. In gevallen van overtreding van deze ordonnantie, 
dingen. waaromtrent niet speciaal is voorzien, zal de overtreder 

beboet worden met eene geldboete van niet minder dan £5, 
noch te bovengaande £15 sterling. 

Ordonnantie slechts 25. Alle bepalingen in deze ordonnantie hebben alleen 
betrekking op blan- betrekking op blanke person en, zoowel u ' aangaat de per-
ke person en. a· h t h l' 'k lt kk l 1

• lk sonen, 1e e uwe IJ vo .re en, as me .l;c.rsonen, we e 
worden gehuwd, zullende de huwelijken van _kleurlingen bij 
afzonderlijke ordonnantie moeten geregeld worden. 

Herroeping van 26. Alle wetten en bepalingen in strijd zijnde met deze 
strijdige bepalingen, ordonnantie worden hiermede herroepen en vernietigd. 
In werking treding 27. Deze ordonnantie zal in werking treden volgens 
der wet. bepaling in art. 69 der Grondwet. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 

D. J. ERASMUS, 
Fungd. Staatspresident. 

N. J. R. SWART, 
Gouvts. Secretaris. 

Pretoria, 13 December 1871. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 14 NOVEMBER 1871. 1) 

Regering zal gron- ART. 346. "De Raad besluit de recommandatie der Com
d.en v~or Kafferloca- missie onder letter A goed te keuren en aan de Regering 
t1es mthouden of . ' . 
verkrijgen. op te dragen, gronden u1t te houden of te trachten d1e te 

verkrijgen, geschikt voor Kafterlokaties, zoo mogelijk ver
spreid in de verschillende districten, of ter aankoop door 
Kafferstammen, onderworpen aan de bepaling dat zij over 
die grond op geen wij ze zullen kunnen beschikken dan 
met toestemming der Regering, die het regt zal hebben in 
geval van wederverkoop de grond bij voorkeur weder tot 
zich te nemen tegen betaling van de oorspronkelijke koop-

1) Zie V.R.B. 8 Feb. 1872 art. 469 en Conventie van Londen 1884 
art. 19. 
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prijs en de aangebragte verbeteringen, en voorts dat de be
woners onderworpen zullen zijn aan de wetten en bepalin
gen ten opzigte van kleurlingen reeds gemaakt of nog te 
maken." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 15 NOVEMBER 1871. 

ART. 351. "Aan de orde punt I, met betrekking tot Verdere bepalingen 
art. 4 der Guud wet. ~etr:r;nde Wet No. 

"Wordt besloten, dat de Commissaris van de goudvel- ' · 
den als voorloopig salaris zal genieten de som van £250 
's jaars. 

" Aan de orde punt II, met betrekking tot art. 12 der 
Goudwet. 

"W ordt besloten den Commissaris een klerk toe te voe
gen voor een voorloopig salaris van £150 's jaars. 

"Aan de orde punt Ill, met betrekking tot art. 14, let
ter a, der Goudwet. 

"Dat eenig persoon, bij den Commissaris aanzoek doende 
om toegelaten te worden te graven, eene schriftelijke gelofte 
van gehoorzaamheid aan 's lands wetten zal afleggen voor 
den Commissaris, alvorens toegelaten te worden om edelge
steenten of kostbare metalen te zoeken. 

"Aan de orde punt IV zijnde op art. 16 der Wet over 
de Goudvelden, luidende :~ Wordt besloten de licentie voor
loopig te bepalen op 10s. 's maands. Wordt goedgekeurd. 

"Aan de orde punt V, luidende :-Wordt besloten, dat 
ieder delver, om tot eene licentie geregtigd te zijn, £1 zal 
betalen, waarvan bewijs zal afgegeven worden door den 
Commissaris, en wanneer gevorderd, door den delver aan 
den daartoe benoemden persoon moet vertoond worden. 
Wordt voor kennisgeving aangenomen." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 21 NOVEMBER 1871. 

ART. 357. "De Volksraad besluit dat bij art. 280 van Bijvoeging aan be-
6 November 1871, zal worden toegevoegd :-Dit besluit zal sluit van 6 Novem
dadelijk in werking treden volgens art. 12 der Grondwet." ber 1871. 

29 
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WET No. 4, 1871. 1
) 

REGELENDE DE KIEZING VAN EENEN STAATSPRESI
DENT DER Z. A. REPUBLIEK. 

Overeenkomstig art. 61 der Grondwet, gewijzigd bij Volks
raadsbesluit dd. 6 November 1871, art. 280; goedge
keurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluiten, 23 Nov. 
1871, art. 370, en 28 Nov. 1871, artt. 382 tot met 390. 

Kiezing v. Staatspre- De Staatspresident wordt door de meerderheid der 
si~ent do?rme?.rder- stemgeregtigde burgers 2) gekor.en, en zal in functie blij ven 
heid. DiensttlJcil. voor den tijd van vijf jaren, 3) tenzij hij voor zijne betrek-

king mogt bedanken, of om wettelijke redenen ontslagen 
Qualificatie van wordt door den Volksraad. Om verkiesbaar te zijn moet 
Staatspresident. hij den ouderdom van 30 jaren bereikt hebben, behoeft hij 

op den dag zijner benoeming geen burger van den Staat te 
zijn, maar moet hij lidmaat zijn van eene Protestantsche 
Kerk en geen onteerend vonnis ten zijnen laste hebben. 
Dit besluit zal dadelijk in werking treden volgens art. 12 
der Grand wet. 

Tijd v. kiezing door ART. 1. De Volksraad bepaalt den tijd van kiezing van 
Volksraad bepaald. den Staatspresident. 
Bepalingen voor re- 2. Niemand zal als Staatspresident verkiesbaar zijn, 
quisitie. tenzij hij vooraf eene uitnoodiging of uitnoodigingen, te 

zamen onderteekend door minstens 100 stemgeregtigde bur
gers, heeft ontvangen, waarvan aan den Uitv. Raad kennis 
zal moeten gegeven warden, welke uitnoodiging, benevens 
het antwoord daarop, eene maand v66r de kiezing van den 
Staatspresident plaats heeft, in de Staai.r;courant zal moeten 
bekend gesteld warden. 

Kiezing op bijeen- 3. De kiezingen zullen eenen aanvang nemen in de 
komsten ddo

1 
odr vernchillende distrikten na kennisgeving aan de Landdrosten 

Volksraa s e en ge- . .. t 
houden. door den U1tv. Raad daartoe gelast, op blJeenkomsten e 

houden door de raadsleden met zamenwerking der Veld
kornetten of hunne vertegenwoordigers, plaats en tijd door 
beiden naar omstandigheden te bepalen. 

Bij gebrek aan 4. In zulke wijken, waar geen raadslid gekozen of niet 
Raa.dslid zal Veld- te verkrijgen is, zal de Veldkornet of zijn plaatsvervanger 
~~~~!n~ijeenkomst van de wijk, de kiezingen houden met medewerking van 

eenen burger, uit het tegenwoordig zijnde publiek te laten 
kiezen, welk burger in de plaats van een raadslid zal han
delen met het opmaken van lijsten en kiesloten. 

1) Foutief g~publicemd in de Staatscourant als No. 2. 1871; in ver
band hiermede zie Wet No. 1 1876 en No. 7, 1882. 

2) Zie V.R.B. 27 Febr. 1872, art. 570, ir~fra bl. 462 
3) Gewijzigd door Bijlage Grondwet 1881, art. 1. 
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5. Deze kiezingen zullen geschieden met kiesloten, die Inhoud der kies· 
met den naam van den te kiezen Staatspresident moeten loten. 
ingevuld worden en geteekend zij n door zulke burgers 
welke volgens wet tot het kiezen van eenen Staatspresident 
geregtigd zij n ; burgers zij n stemgeregtigd 1) wanneer zij Quali~catie v. stem
den ouderdom van 21 jaren bereikt hebben en een jaar geregtigde burgers. 

inwoner der Republiek geweest zijn, of bun burgerregt ge-
kocht hebben, overeenkomstig Volksraadsbesluit van 20 
September 1858, art. 22. 2) 

6. Alle burgers die niet aan de kiezing voldoen, zullen Niet kiezende bur
zich aan de kiezing der meerderheid moeten onderwerpen gers moeten zicb aan 

d V lk d l d V ldk ' meerderbeid der kie-
maar zullen e o sraa s e en en e ornetten moeten zende onderwerpen. 
zorg dragen, dat zooveel mogelijk alle stemgeregtigden 
kiezen. 

7. De kiesloten zullen van den navolgenden vorm zijn: 

No .... 

Ik ondergeteekende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stem- Vorm van kiesloten. 
geregtigd burger, (grondeigenaar of niet) wonende op de 
plaats ........................... , wijk ..................... distrikt 
.................. , kies tot Staatspresident der Z. A. Republiek, 
den beer .................... . 

Distrikt 

Datum N aamteekening. 

8. \Vanneer de kiezer niet kan schrijven, kan zijn Bepalingen indien 
naam door een ander geteekend worden, in tegenwoordig- kiez~;r niet kan 
heid van het Volksraadslid en den Veldcornet, of hunne schrlJven. 

plaatsvervangers, die als" getuigen zullen teekenen. 
9. Het Volksraadslid, de Veldkornet of hunne plaats- Stemopnemers zul· 

vervangers, zullen eene lij st houden van de kiesloten waarop len lijst der kiesloten 
zal aangeteekend staan de Nos der loten de na~en van houden, die zamen 

. · ' . m6lt de loten aan de 
de gekozen Pres1denten, alsmede de namen der k1ezers; Regering zal worden 
deze lijst zal te zamen met de kiesloten opgezonden worden opgezonden. 
naar den Uitv. Raad, binnen een te bepalen tijd, die na 
dien tijd inkomen, worden van nul en geener waarde be-
schouwd. Van de kiesijst zal een duplicaat worden gehouden, 
onderteekend door de stemopnemers, hetwelk in geval van 
~erlies van de origineele lijst als authentiek bij goedkeu-
rmg van den V olksraad zal word en gehouden. 

10. Zoodra de uitslag der kiezing den Uitv. Raad is Uitv: Raad zal uit
bekend geworden zal de Uitv. Raad dit in de Staatscourant slag m Staatscourant 
b k d k ' d . . . bekend maken en e en ma en en en gekozen Staatspres1dent aanschnJ ven gekozen Staatspresi-
·Om voor den Volksraad den ambtseed af te leggen. dent aanschrijven. 

1) Zie omtrent kiesregten bepalingen van Wet No. 1, 1876 en Wet 
No. 7, 1882. 

2) Zie ante bl. 103. 
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In werking treden 11. Deze wet zal dadelijk van kracht zijn, ingevolge 
der wet. het laatste gedeelte van art. 12 der Grondwet. 

Op last, 

Gou vernemen tskan to or, 
Pretoria, 2 December 1871. 

D. J. ERASMUS, 
Fungd. Staatspreiident. 

N. J. R. SW ART, 
Gouvts. Secretaris. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 28 NOVEMBER 1871. 

Nieuw papieren geld ART. 377. "De Raad besluit het nieuw papieren klein-

to.nderh~1e1_waardke van geld van 6d., 1s., 2s. 6d., 5s., en 1 Os. met de naamteeke-
Iens 1 mgoo wet- · d d S 'd M 

tig tender verklaard. mng van ZHE . en vroegeren taatspres1 ent, . W. 
Pretorius voorzien, als wettig tender van den Staat te ver-
kl~ren, zullen dezel ve de contra teekening van een der leden 
der N oten Commissie dragen." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 29 NOVEMBER 1871. 

Naturellenin vredes- ART. 399. "De Volksraad besluit omtrent punt D., dat de 
tijd onder bestuur Kaffers in vredestiJ' d zullen staan onder het burgerlijk be
der Landdrosten. 

stuur van Landdrosten of Resident Vrederegters en Veld-
kornetten, behoudens de bepalingen welke gemaakt moeten 
worden voor Kaffers wonende waar geene ambtenaren geves
tigd zijn, waarvoor nadere bepalingen zullen worden ge
maakt.'' 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 29 NOVEMBER 1871. 

Geen lijfstraf aan ART. 401. "Aan de orde letter F luidende: Kaffer Ka-
Kafferkapiteins. piteins mogen niet geslagen worden. Wordt goedgekeurd.'~ 

Betalingsterrnijn v. 
plaats- en erfbelas
ting veranderd. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 30 NOVEMBER 1871. 

ART. 416. "Aan de orde 2de punt, luidende:
"De Voorzitter v1aagt hoe dit tekort te dekken. 
" V erschillende plannen worden hi er voorgesteld. 
"De Commissie houdt het er voor dat het noodzakelijk 

1) Zie Wet No. 4, 1885. 
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is dat de betaling van plaats- en erfbelasting, alsmede per
soonlijke bijdragen, in plaats van aan het einde, in het 
begin van het J aar moeten betaald worden, ten einde de 
Regering in staat te stellen hare loopende uitgaven te kunnen 
dekken. Dientengevolge besluit de Commissie aan den Raad 
te recommanderen deze betaling in het toekomende in het 
begin in stede van. op het einde van het jaar te laten 
plaats vinden. Aangezien wij nu reeds te ver in het dienst
jaar getreden zijn, zal deze bet':tling voor dit dienstjaar niet 
voor Februarij 1872 kunnen plaats vinden. 

"De Commissie bevindt verder dat eene verandering Verandering van het 
van het dienstjaar noodig is, ten einde de Raad in de gele- dienstjaar. 
genheid te stellen de Begrootingen voor het begin van het 
dienstjaar te kunnen uitmaken. Dierhalve recommandeert 
de Commissie het dienstjaar 6 maanden terug te zetten, 
zoodat het in het toekomende van 1 Februarij tot 1 Februarij 
zal loopen. 

"Op deze wijze zal het tegenwoordige dienstjaar blijven Opmaken van Be
eindigen op 1 Augustus 1872, maar in de Meizitting 1872 grooting. 
moeten veranderd worden tot van 1 Februarij 1873 tot 1 
Februarij 187 4, en zal voor de uitvallende 6 maanden en 
het volgende jaar eene Begrooting in de Meizitting moeten 
uitgegeven worden. 

" In aanmerking nemende om het te kort komende van 
dit jaar te dekken en het niet wenschelijk achtende zulks 
met eene verhooging van vaste belasting te doen, zoo re-
commandeert de Commissie dat de betaaltermijnen zullen Betalingstermijnen 
zijn 1 Februarij 1872 voor het jaar 1871 en 1872, 1 Julij voor belastingen. 
1872 voor de uitvallende 6 maanden beiaalbaar voor een jaar. 

"1 Januarij 1873 voor het jaar 1873-1874, waardoor 
dan de betaling geschiedt in het begin in plaats van bij het 
einde van het belastingjaar. 

"Algemeen goedgekeurd." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 2 DECEMBER 1871. 

ART. 426. "Aan de orde art. 9 der notulen van de Verhooging van li-
Commissie, luidende :- centien voor minder 
. '·'V erder de recommandatie der Begrootings-Commissie dan een jaar. 
1n overweging nemende, recommandeert de Commissie den 
V olksraad om 

a. Dat licentien zullen moeten uitgegeven worden 
volgens bijgevoegde schaal. 

f' De Raad besluit dat bij alle licentien die voor drie 
maanden word en uitgenomen, eene verhooging van 7 5 per
cent en voor zes maanden 50 percent zal plaats vinden. 1) 

I 

1) Gewijzigd door Wet No.1, 1881, (Tusschenregering) en Wet No. 6,1882. 
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b. De Commissie recommandeert vervolgens, dat re
cognitie voor gronden in deze Republiek betaal
baar zullen zijn bij de Landdrosten van de ver
schillende districten, ook van gronden niet lig
gende in het district waar men betaald, tegen 
vertooning van de laatste kwitantie. 

Dit zal niet kunnen geschieden later dan 
drie maanden na den vervaldag; in welk laatste 
geval de belasting moet betaald warden op het 
kantoor van het district, waar de plaats ligt. 

De Landdrosten zullen maandelijks daarvan 
over en weder elkander kennis geven en de gelden 
afzonderlijk op hunne staten verantwoorden. 

Art. 427, punt b goedgekeurd. 1) 
c. De Commissie recommandeert daarenboven dat van 

nu af aan alle personen die nalatig zijn hunne 
belastingen op den bepaalden tijd te betalen, na 
verloop van zes maanden na den vervaldag het 
dubbel van het bedrag zullen moeten storten. 

Art. 428, punt c goedgekeurd. 2) 
d. Nog recommandeert de Commissie, dewijl er mis

verstand bestaat over V olksraadsbesluit van 22 
September 1859, art. 75, 3) dat personen die 
eigenaars slechts van een eigendomsplaats of 
slechts een erf, zonder in het bezit te zijn van 
leeningsplaatsen, ook de bij de wet bepaalde 
persoonlijke bijdragen zullen moeten betalen. 4) 

Art. 429, punt d goedgekeurd. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 2 DECEMBER 1871. 

ART. 431. "Aan de orde art. 11, luidende: Aan de 
orde de Instructie tot betere invordering der Licentien. 

Baljuws, Hoofdcon- "De Commissie besluit den Volksraad te recommande
stabels en Veldcor- ren de Regering op te dragen om den Baljuw, Hoofdcon
netten b.elast met stabel, en V eldcornetten in ieder district te gelasten, ge-
het toeztgt over het . d . . b h l''k d 't 
uitnemen van licen- streng toe te z1en at de hcent1en e oor IJ wor en u1 ge-
~ien en betaling van nomen en de invoerregten betaald. 
mvoerregten. "De Raad vereenigt zich daarmede en wordt algemeen 

aangenomen." 5) 

1) Zie V.R.B. 1 Maart 1877, art. 18, Wet No. 9. 1881, V.R.B.B. 1 
November 1881, art. 282, 8 J unij 1882, art. 317, 21 Julij 1885, art. 942 
en 944, 25 Julij 1885, art. 991, 1 Augustus 1885, art. 1108, en Wet No. 
10, 1885. 

2) Herroepen door V.R.B. 24 Julij 1872, art. 131. 
3) Zie ante bl. 126. 
4) In verband hiermede zie V.R.B. 26 Mei 1875, art. 147. 
5) In verband hiermede zie V.R.B. 5 Junij 1876, art. 108, 31 October 

1881, art. 250, Wet No. 2, 1881, No. 4, 1882, No. 6, 1882 en Gouverne
ments Kennisgeving No. 411, 5 Oct. 1882, gepubliceerd in Staatscourant 
12 Oct. 1882, No. 84. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1871] 455 

VOLKSRAADSBESLUIT, 4 EN 5 DECEMBER 1871. 

ART. 441. "De Volksraad besluit dat artikelen 19 en .A.rtikels 19 en 27 
27 van de 33 artikelen 1) zijn vervallen door onderstaand be- van 33 artikelen 

l 
· t voor vervallen ver-

B U1 : klaard. 
"Schuldig aan wanbedrijf van !aster of eerschennis, 

hetzij bij monde of in geschrifte, zal gestraft worden met 
eene geldboete niet te boven gaande £50, ofbij onvermogen 
gevangenisstraf niet te boven gaande drie maanden, zijnde 
die straf onafhankelijk van de aanspraak van de beleedigde 
partij tot schadevergoeding volgens bestaande wet. 

"Deze wet zal van kracht zijn volgens art. 69 der 
Grond wet." 

WET No. 5, 1871. 2) 

TOT UITLEVERING V AN MISDADIGERS. 

Goedgekeurd en vastgesteld krachtens Volksraadsbesluit van 
5 December 1871, art. 442. 

NADEMAAL zich van tijd tot tijd personen, die zich Inleiding. 
in naburige Staten aan misdaden hebben schuldig gemaakt, 
in deze Republiek begeven met het doel om zich aan de 
justitie te onttrekken, zoo is het dat het navolgende wordt 
vastgesteld en bepaald :-

ART. 1. Op aanzoek van buitenlandsohe Regeringen, met Welke vreemdeHn
wie tot dat einde overeenkomsten zij n gesloten op de wij ze gen kunnen uitgele
bij art. 5 bepaald, kunnen uitgeleverd worden vreemde- verd worden. 
lingen door den Regter daar te lande veroordeeld of in staat 
van beschuldiging gesteld, of tegen wie door dien Regter 
regtsingang met bevel van gevangenneming is verleend ter 
zake van een of meer na te melden misdrijven buitenslands 
gepleegd: · 

1. Munt-vervalsching, munt-schennis, het verspreiden Lijst van misdrijven. 
van valsche munt, brandstichting, afpersing, 
knevelarij en omkooping van ambtenaren. 

2. Moord, vergiftiging, vadermoord, kindermoord, 
manslag, verkrachting. 

1) Ante bladz. 4-5. 
2) Foutief gepubliceerd in Staatscourant als No. 3, 1871. In verband 

met deze Wet zie Tractaat met Oranje Vrijstaat, goedgekeurd bij V.R.B. 
29 Julij 1872, art. 156, Wet No. 1, 1873, No. 2, 1881, (Tusschen Regering) 
Wet No. 5, 1885, en daarmede in verband staande Procl. d.d. 22 Julij 
1885, Staatscourant 22 J ulij 1885, No. 2t:5. 
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3. Diefstal, roof, falsiteit, landsdieverij, bedriegerij, 
fraud uleuse in sol ven tie. 

4. V eel wij verij, schaking, sodomie, bloedschande. 

2. Geene uitlevering geschiedt :-

a. Dan op vertoon van een behoorlijk geautoriseerd 
afschrift van het vonnis van veroordeeling of in 
staat van beschuldiging-stelling of van den regts
ingang, met bevel van gevangenneming. 

b. Indien zij ten gevolge zou hebben de onttrekking 
aan eene aangevangene vervolging wegens over
treding van de wetten dezer Republiek, of per
soon voor de uitvoering van de wet alhier 
vereischt wordt. 

In dit geval zal de uitlevering niet plaats vinden dan 
nadat de persoon aan de wetten van dezen Staat heeft 
voldaan. 

Vreemdelingen 3. Vreemdelingen als omschreven in de vorige artikelen 
voorl. in. hechtenis opgeeischt, kunnen voorloopig in hechtenis gesteld en de bij 
en goed m beslag h · · d d · b 1 d geplaatst. en ZlJ n e goe eren 1n es ag genomen wor en. 
Staatsproc. krijgt Zonder verwijl wordt van deze inhechtenisneming na 
kennis. en ad.viseert inbeslagneming aan den Staatsprocureur kennis gegeven, en 
over mtlevermg. deze zal dadelijk op ontvangst der kennisgeving advies uit-

brengen aan het Hof van Landdrost over het al of niet 
Beslissing berust bij toestaan der gevraagde uitlevering en dit Hof zal die nit
het Landdrosthof. levering toestaan of weigeren en beschikken over de in 

beslag genomen goederen. 
Opgeeischte persoon De opgeeischte persoon zal het regt hebben op zijne 
heeft regt aan Hofkosten zijne zaak ter beoordeeling voor het Hof van Land-
i;n z!'::te~r~:!Pe;el- drost en Heemraden van het district te brengen, maar in-
le::n. middels in hechtcnis blijven. 
Indien Hof weigert In geval dit Hof de uitlevering weigert, zal de opge
volg~ .. ontslag van eischte persoon onmiddelijk uit de gevangenis ontslagen 
opgeeischt~persoon. worden, tenzij hij uit anderen hoofde behoort in hechtenis 

te blijven. 

Deze wet niet toe pas- 4. De bepalingen van deze wet zij n niet van toepassing 
s~lijk op burgers, die op burgers van deze Staat of op vreemdelinaen die volgens 
i":~;o~~~:~r~~~~n de bestaande wetten burgers van deze Re;ubliek zijn ge
en onder borgtogt worden ; zij zullen zich bij verzoekschrift tot het Hof van 
ontslagen kunnen Landdrost en Heemraden kunnen wenden om hunne zaak 
worden. te beoordeelen en van de uitspraak van het Hof kunnen 

appelleren naar het Hoog Geregtshof, terwijl zij inmiddels 
onder eene door den Staatsprocureur of Landdrost te be
palen borgtogt kunnen ontslagen worden. 1) 

Staatspresident ge- 5. ZHEd. de Staatspresident wordt gemagtigd om op 

1) Zie V.R.B.B. art. 156 en 157, d.d. 29 Julij 1872, waarbij art. 4 van 
deze wet herroepen is en artt. 5 en 6 veranderd zijn in 4 en 5. 
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deze voorwaarden met vreemde Mogendheden of Staten magt.igd o'fereen-
overeenkomsten te sluiten. komsten te sluiten. 

6. Deze wet zal in werking treden dadelijk na publi- In werking treden 
catie, volgen~ art. 69 der Grondwet. der wet. 

D. J. ERASMUS, 
Fungd. Staatspresident. 

Op last, 

Gou vernemen tskan to or, 

N. J. R. SW ART, 
Gou v. Secretaris. 

Pretoria, 13 December 1871. 

WET No. 6, 1871. l) 

INSTRUCTIE VOOR DEN THESAURIER-GENERAAL. 

Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Volksraad, 
artt. 443 en 44 7, d.d. 5 en 6 December 1871. 

ART. 1. De finantieele aangelegenheden van de Zuid- Resort van den 
· Afrikaansche Republiek, hetzij Staatsinkomsten of uitgaven, Thesaurier-Generaal 

gewone of buitengewone, en de administratie aan de lands-
kas, behooren tot het resort van den Thesaurier-Generaal. 
Hij heeft het bestuur over de Gouvernements-not~ en over 
het vervaardigen en uitgeven van post.zegels. 2)-61l17z. 1/~~IL)~d, AB.Jd':4 

2. V an zij ne geheele administratie moet hij behoorlijk Boekhouding. 
boek en rekening houden. 

3. Hij moet bij het opmaken en vaststellen der Be- Heeft adviseerende 
grooting, en buitengewone uitgaven en de daartoe noodige ~tern in T!,itv. Raad 
e~ te voorziene middelen toegelaten worden, en heeft tot m geld:~e~e d::;e; 
d1t einde in alle geldelijke a,angelegenheden zitting en eene :~o~B:. 
adviserende stem in den Uitvoerenden Raad. 3) 

4. Alle Landdrosten en andere ambtenaren belast met Pligten van ambte
geldelijke administratie zijn ook verpligt duplicaat-rekening nar~n belast met gel-
b .. d Th · G 1 · d' .. d dehJke zaken tegenlJ en esaur1er- eneraa 1n te wnen, en heeft hiJ aarop over den Thesaurier. 

1) Zi.e W.et No. 9, 1881 (Tusschen Regering), Gen. Instructien 1878, 
Vei'vangen door Gen. Instructien, Gouv. Kennisgeving 27 Januarij 1882, 
Staatscowant 2 Februarij 1882, No. 48, en Wet No. 7, 1883. art. 1. 

2) Dit artikel gewijzigd door Wet No. 2, 1875. 
3) Zie Bijlage tot de Grondwet, 1881, art. 2. 
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toe te zien dat dit tijdig en op behoorlijke wijze geschiedt. 
Nalatige en in gebreke blijvende ambtenaren is hij zoowel 
geregtigd als verpligt aan te schrij ven en des noods aan 
Uitvoerenden Raad te rapporteren. 

Storten van lands- 5. All6 met geldelijke zaken belaste ambtenaren moeten 
gelden. maandelijks het saldo in kas bij den Thesaurier-Generaal 

storten, in gebreke waarvan zij zullen behandeld worden 
overeenkomstig het laatste gedeelte van art. 4. 

Alleen door Audi- 6. De Thesaurier-Generaal mag alleen rekeningen uit
teur goedgekeurde betalen die door den Auditeur-Generaal z\jn goedgekeurd, 
wettige rekeningen en welke van de noodige bewiJ' zen van wettigheid en van 
worden uitbetaald. 

eene behoorlijke volmagt tot uitbetaling vergezeld zijn. 
Toezigt over gere- 7. De Thesaurier-Generaal moet daarop stiptelijk toe· 
gelde invordering zien dat alle publieke Staatsinkomsten werkelijk op den 
van inkomsten. bepaalden tij d ingevorderd word en en moet hij alle daarbij 

voorkomende ongeregeldheden en vertragingen zonder ver
zuim aan den Uitvoerenden Raad bekend maken. 

Thesaurier zal mid- 8. Ten einde buitengewone, niet op de Begrooting be
del_en voorstelle~om paalde uitgaven te bewerkstelligen, en waarvoor geene fond-
bUitengewone Uitga- · .. t d Th · G 1 d 'dd 1 ven te bestrijden. sen aanwez1g ZIJn, moe e esauner- eneraa e m1 e en 

tot verkrijging der fondsen voorstellen aan het Gouver
nement. 

Indienen v. maand- 9. De Thesaurier-Generaal is verpligt in de eerste week 
staten bij Auditeur- van iedere maand zijne maandstaten met toebehooren van 
Generaal. d . d b'" d A d't G l . t d' e vonge maan IJ en u 1 eur- eneraa 1n e 1enen, 

ook zal hij alle zes en twaalf maanden een staat van ont
vangsten en uitgaven van 's lands kas in de Staatscourant 
publiceeren; en bij het einde van het finantieele jaar zijne 
boeken behoorlijk afsluiten. 

Landdrosten en 10. led er Landdrost en elk Hoofdambtenaar van den 
hoofd~mbtena~en Staat zal verpligt zijn een inventaris van Gouvernements 
zullen mventans van . d . .. d 
staatseigendommen e1gen ommen In ZlJll epart~:nent, zooals g~bouwen, gro~-
bij den Thesaurier den, kantoormeubels, enz., biJ den Thesauner-Generaal m 
indienen. te dienen en de waarde of inkoopsprij s daarvan aangeven, 

en moeten nieuwe aangekochte meubels, gebouwen en 
andere eigendommen dadelijk aan den Thesaurier-Generaal 
worden gerapporteerd. 

Rekeningen niet uit- 11. De Thesaurier-Generaal zal alleen zulke rekeningen 
betaald tenzij volg. betalen door den Auditeur-Generaal geteeke.nd welke zijn vol
BegrootingofU.R B. B t' f l b l 't d u·t' d Raad · gens egroo 1ng o vo gens es m van en 1 voeren en · 
In werking treden 12. Deze instructie zal onmiddelijk in werking treden. 
der wet. 

Op last, 

Gou vernemen tskantoor, 

D. J. ERASMUS, 
Fungd. Staatspresiden t. 

N. J. R. SW ART, 
Gouv. Secretaris. 

Pretoria, 27 December 18 71. 
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WET No. 7, 1871. 1) 

ORDONNANTIE REGELENDE DE UITWISSELING DER 
NIEUWE GOUVERNEMENTSNOTEN. 

Vastgesteld bij Volksraadsbesluit, art. 448, dd. 6 December 1871 
ingevolge Uitv. Raadsbesluit, art. 104, dd. 5 December. 2) 

ART. 1. De uitwisseling der nieuwe noten van de Zuid- Tijdbepaling voor 
Afrikaansche Republiek tegen de oude zal plaats vinden u~twisseling van 
ten kantore van den Thesaurier-Gene;aal, gedurende de meuwe noten. 

weekdagen (buiten Zaturdag) van 8 tot 10 ure des mor-
gens, beurtelings, volgens aanmelding. 

2. De met de post toegezondene noten moeten postvrij, Bepalingen betref
aangeteekend en geadresseerd worden aan den Thesauri er- fende no ten per post 
Generaal; zij worden, indien mogelijk, met de teruggaande toegezonden. 

post uitgewisseld. 
3. Voor de met de post heen en weder gezondene no- EigQnaar draagt ri

ten moet de eigenaar het risico van verliezen dragen ·- sico van verlies en 
I t d . 1 .. t d 'Id . ' kan nommerlijst der ver ang e m~~naar een nommer lJS er omgerm e n1eu":e omgeruilde noten 

noten, moet hlJ voor het aanteekenen der nommers en cop1e krijgen tegen ver
daarvan 1d. per £1 betalen, welke onkosten bij terugzen- goeding. 
ding van de nieuwe noten zullen worden afgetrokken. 

4. Beschadigde noten zullen niet worden uitgewisseld, Beschadigde noten 
indien de waarde, nommer en handteekening van den Staats- niet uitgewisseld. 
president of Thesaurier-Generaal niet op een te zamen be-
hoorend stuk kunnen worden vertoond. N oten uit stukken 
van verschillende noten te zamen gesteld zullen niet worden 
aangenomen. 

5. De dag, wanneer de uitwisseling der noten zal be- Bekendmaking wan
ginnen, en de tijd wanneer de oude noten buiten koers nee~ uitwisseling zal 

k~men, zal. in d~. publieke couranten van de z .. A. Repu- ~~~~~ne:u~t~no~~:rs 
bhek, OranJe VnJstaat, Natal en de Kaapkolonre worden komen. 
bekend gemaakt. 

6. De oude noten moeten binnen den tijd van 2 jaren Vervaltijd van oude 
ingewisseld worden, te rekenen van heden ; na dien tij d niet ingewisselde 
zijn zij vervallen. 3) noten. 

D. J. ERASMUS, 
Fungd. Staatspresident. 

Op last, 
N. J. R. SWART, 

Gou vts. Secretaris. 
Gou v ernemen tskan to or, 

Pretoria, 11 December 1871. 

1) Foutief gepubliceerd in Staatscourant als No. 3, 1871, vervangen 
door Wet No. 3, 1873 . 

.2) Zie echter V.R.B. 6 Dec. 1871, art. 448. 
3) Zie V.R.B. 13 Nov. 1874, art. 244. 
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1872. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 12 FEBRURRIJ 1872. 

Reisko3ten aanamb- ART. 485. "De Raad besluit, in antwoord op punt 12 
tenaren in dienst. van de memorie (P. J. v. d. Walt, protesterende tegen de 

l)ctaling van reiskosten aan ambtenaren), dat ambtenaren 
die binnenlandsche reizen doen, ten behoeve van het Gou
Ycrnement, slechts aanspraak hebben op betaling van reis
kosten volgens de wet. 1) 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 16,17 EN 19 FEBRUARIJ 1872. 

Uitleg van art. 15 ART. 523. "De Raad besluit dat art. 15 van de Goud-
r;~1 Goudwet No.1, wet No. 1, 1871, verstaan zal worden te beteekenen :-

. "le. Als betrekking te hebben alleen op alluviaal of 
aangeslipt goud en niet kwarts-riffen. 

"2e. Dat het prerogatief of voorregt van het Gouver
nement zal uitgeoefend worden alleen dan wanneer het 
dringend noodzakelijk is voor de algemeene veiligheid en 
nut. 2) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 20 FEBRUARIJ 1872. 

Regering gemagtigd ART. 535. "In antwoord op punt 4 en 5 van het rap
concessien tot pros& port van den Uitvoerenden Raad besluit de Raad de Re-
pecteeren te ver- · · t ' .. h · d 't leenen. genng opemng e geven om aan personen vnJ ei e geven 

die aanzoek mogen doen om gouddragende kwartsriffen op 
Gou vernementsgronden na te speuren en voorloopige contrac
ten of concessien in te gaan tot nut en welvaart van het land 
en onderworpen tot nadere approbatie van den Volksraad. 3) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 21 FEBRUARIJ 1872. 

Goudcommissaris ART. 541. "De Raad besluit art. 9 van het Rapport 
belet aand~el te heb- goed te keuren en tevens dat de Goud-Commissaris door zijn 
hen aan IDIJnwerken. '. · d ambt als zoodamg belet wordt aandeel te hebben aan eemge er 

mijnwerken op het goudveld waarvan hij Commissaris is." 4) 

1) In verband hiermede zie Wet No. 3, 1882, afd. I, en V. R. B., 
9 Julij 1885, art. 757. 

2) Zie Wet No. 2, 1872. 
3) Zie Wet No. 2, 1872, art. 16. Wet No. 6, 1875, art. 41. 
4) Zie Wet No. 6, 1875, art. 7; Wet No. 1, 1883, art. 10, en Wet, 

No. 8, 1885, art. 29. 
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WET No. 1, 1872. ~~ev--~~/ 
Gepubliceerd volgens Art. 551 van Volksraadsbesluit, d.d. 

22 Februarij 1872, en Art. 51 der besluiten van den 
Uitvoerenden Raad van den 20sten Maart 1812. 

DE Uitvoerende Raad, daartoe gemagt.igd bij Volks- Inleiding. 
raadsbesluit, d.d. 22 Februarij 1872, Art. 551, besluit, ten 
aanzien van zeker onkruid Xanthium Spinosum, hetwelk in Xanthium Spinosum ... 
de verscheidene deelen van de Z. A. Republiek zeer sterk 
toeneemt, en waar het groeit, de wol van geene waarde 
maakt. dat: 

ART. 1. Alle burgers gehouden zijn, hetzelve op hunne Burg. gehouden on-
eigendommen uit te roeijen. kruid uit te roeijen. 

2. Veldcornetten en Assistent-Veldcornetten zullen ver- Pligt der veldcor-
pligt zijn hunne onderhoorigen hiervan op bijeenkomsten netten. 

,. kennis te geve~ en hun het belang der zaak voor te stellen. 
~ 3. In.geval de eigenaren van plaatsen of erven nalatig Boete ingeval van 
' 1rti zijn dit te doen, zij onderhevig zijn aan eene boete van nalatigheid. 
~ t1_z5s, tot 1 Os. voor de eerste overtreding, en £1 tot £5 
// voor elke volgende overtreding, en bij verzet zal de Re

gering het regt hebben het op kosten van den eigenaar te 
doen. 

4. Veldcornetten en assistent Veldcornetten zullen op Veldcornetten zul
kosten der Regering het onkruid op Gouvernementsgronden Ien o~ Go~y.-gron-
uitroeijen. den mtroeiJen. 

5. Municipaliteiten of andere collegien, opzigt hebbende Stadsraden zullen 
over gronden niet onder de zorg der Regering, zullen be- maatregel.en nemen 
hoorlijk maatregelen nemen tot uitroeijing van het onkruid ondledrhebvigt aan be-

.· b d paa e oe e. 
en ZIJn ge on en aan art. 3 dezer wet. 

6. Indien de eigenaar van eene plaats of erf onbekend Bepalingen omtrent 
van woning of uitlandig is, kan de Regering op kosten van buitenlandsche eige
den eigenaar het onkruid uitroeijen en verhaal zoeken voor naren. 
d~ Geregtshoven des lands, op de wijze door de wetten des 
lands voorgeschreven. 

7. Deze wet zal na publicatie onmiddelijk van kracht In werking treden 
zij n. der wet. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 20 Maart 1872. 

D. J. ERASMUS, 
Fungd. Staatspresident. 

N. J. R. SW ART, 
Gou v. Secretaris. 
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PROOLAMATIE. 
No. 814. 

IK, Daniel J acobus Erasmus, Fungerend Staatspresi-
dent der Zuid Afrikaansche Republiek; 

Nazareth (Middel- Proclameer bij dezen overeenkomstig V.R.B. 30 October 
burg) en .~aric.o als 1871 art. 23R met advies en consent van den Uitv. Raad 
afzonderhJke d1s- d ' · ' d' · d · ' 
tricten verklaard. at twee rneuwe 1stncten wor en opgengt en vastgesteld, 

het eerste onder den naam van het district Nazareth, 1) 
hetwelk voorloopig zal bestaan uit de Veldcornetschappen: 

Olijantsrivier, (Veldcornet L. Fourie ); . 
Vaalrivier, (Veldcornet van Rhede van Oudt:hoorn); 
Blesbolcspruit, (Veldcornet P. J. J oubert), vroeger 

sorterende onder het district Lijdenburg. 2) 

Het tweede onder den naam van het district M arico, 
voorloopig bestaande uit de Veldcornetschappen : 

Boven Ha,.tsrivier, (Veldcornet H. A. Greef), en 
Marico, (Veldcornet H. P. Beukes) vroeger sorterende 

onder het district Potchefstroom, zullende de 
buitenlijnen der Veldcornetschappen voorloopig 
de lijnen der districten uitmaken. 3) 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 24 Februarij 1872. 

D. J. ERASMUS, 
Fung. Staatspresident. 

N. J. R. SW ART, 
Gouv. Secretaris. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 27 FEBRUARIJ 1872. 

Uitleg -ran Volks- ART. 570. "De Raad besluit dat de woorden in art. 61 
raadsbesluit 6 Nov. der Grondwet, gewijzigd bij Volksraadsbesluit art. 280, dd. 
1871, art. 280• 6 November 1871, stemgeregtigde burgers, bedoeld wordt, 

de stemmende stemgeregtigde bu?·yers." 4) 

1) Zie ante bl. 426. Door V.R.B. 23 October 1874, art. 156, is de 
naam Nazareth in Middelburg veranderd. 

2) Veranderd door aanleg van de districten Standerton en Ermelo. 
Zie Proclamatien van 2 Maart 188~, 26 en 31 October 1882, 9 November 
1882 en 7 April 1884. 

3) Ve1anderd door aanleg van het district Lichtenburg. Zie Procla
matien 15 Junij 1883 en 16 Junij 1884; alsmede Conventielijn van 1884. 

4) Zie ante bl. 427. In verband hiermede zie Wet No. 1, 1876, en 
Wet No. 7, 1882. 
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No. 847. 
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GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

TER algemeene informatie wordt onderstaand Uitvoe
rende Raadsbesluit, dato 16 Maart 1872, art. 30, hiermede 
gepubliceerd. 

Op last, 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 10 April 1872. 

D. J. ERASMUS, 
Fung. SLaatspresident. 

N. J. R. SW ART, 
Gou vts. Secretaris. 

Aan de orde Volksraadsbesluit dd. 27 November 1871. 
"De Uitvoerende Raad besluit nader over de wet om- Bepaling omtrent 

trent de passen te handelen, maar daar er dagelijks zoo passen ~oor ~atu
vele Kaffers naar het buitenland vertrekken, voorloopig toti!~~~ :~:nbultens-
nadere goedkeuring van den Volksraad vast te stellen, dat · 
elke Kaffer, die zich naar het buitenland wil begeven, eene 
gedrukte pas moet hebben, door den Landdrost geteekend. 
De prijs van elke pas wordt bepaald op 5 shillings." 1) 

(Get.) D. J. ERASMUS, 
Fung. Staatspresident. 

S. J. P. KRUGER, 
Commandant-Generaal. 

F. JEPPE, ' . 
M. W. VORSTER, j § 
N. J. R. SW ART, "g 

Gou vts. Secretaris. H 

VOLKSRAADSBESLUITEN 11 EN 12 JULIJ 1872. f. S1~~ 

ART. 80. "Aan de orde de uitgestelde zaak vervat in Wijziging en bijvoe-
art. 66 van V.R.B. 15 September 1871. ging van Ord. No. 3, 

"Hierop wordt ingediend Uitv. Raadsbesluit dato 18 1869· 
Januarij 1872, art. 197, inhoudende de verandering der 
Inspecteurswet ten opzigte van het aanwijzen of vast
stellen van lijnen en bakens. 

1) Zie Wet No. 3, 1872, art. 16 en Wet No. 4, 1873. 
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"De Uitv. Raad besluit voor aan art. 6 van de In
structie No. 3 1869, aan te voegen de volgende woorden: 

"De Inspecteurs zullen gehouden zijn ten tijde van de 
inspecties de bakens der plaatsen aan de eigenaars of hunne 
vertegenwoordigers aan te wijzen. 

" En aan te voegen : 
"Verzuimen de eigenaars of hunne vertegenwoordigers 

bij de inspectie tegenwoordig te zijn om de bakens te ont
vangen, dan zijn de inspecteurs naderhand niet meer aan
sprakelijk voor dezel ve; maar wanneer de eigenaars be
wijzen kunnen dat de bakens ten tijde der inspectie niet 
behoorlijk zij n aangewezen, blij ven de inspecteurs verpligt 
dezelve naderhand aan te wijzen op verzoek van de eigenaars. 

Bakens kunnen "De Raad besluit de wijziging van art. 6 der Inspec
l~ter op verzoek teurs Instructie 1) door de Regering aangewezen goed te keu-
bmnen 18 maanden t b'' · ht h d ' · ' d d aangewezen worden. ren me lJ voeg1ng ac er et woor mgenaars, e woor en 

'mits zoodanig verzoek geschied binnen 18 maanden na 
afloop dier inspectie en deszelfs publicatie in de Staatscou
rant. ''' 2) 

Door meerderheid aangenomen. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 15 JULIJ 1872. 

Plaatsen uitgehou- ART. 94. "De Volksraad besluit de 2 plaatsen Klipfon
den voor a.anlegvan tein en Keerom vroeger uitgehouden voor het aanleggen 
't dorp M1ddelburg ' . . 
niet te worden ver- van het dorp M1ddelburg, n1et zullen mogen worden ver-
kocht. kocht, maar tot dien einde zal moeten blijven en verstrekken." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 24 JULIJ 1872. 

Herroeping van ART. 131. " De Raad besl ui t letter c van V olksraads
V.R.B. 2 Dec. 1871, besluit van 2 December 1871, art. 426, punt c, 3) te her
art. 

426
· roepen en dus buiten werking te stellen, tot dat de Volksraad 

daaromtrent nadere bepalingen heeft gemaakt." 

1) Zie Wet No. 3, 1869, ante bl. 326. 
2) In verband met Inspecteurs Instructien zie V.R.B.B. 7 Nov. 1881, 

art. 352, 8 July 1882, art. 755; Wijzignig van art. 13 door V.R.B. 8 Sept. 
1884, art. 427; Schrapping van art. 12 door V.R.B. 9 Sept. 1884, art. 
431.; omtrent Uitspanningen zie V.R.B. 20 Julij 1883, art. 853, 13 Oct. 
1884 art. 857; Wet op de Gen. Opmeting, No. 2. 1884, en G.K. No. 375, 
omtrent Generale Inspectie van alle ongeinspecteerde gronden van af 15 
Jan., 1885, Staatscourant 25 Dec 1884, No, 205. 

3) Omtrent betaling van dubbelde belasting 6 maanden na verval
tijd, zie ante bl. 454. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 25 JULIJ 1872. 

ART. 136. "Aan de orde Uitv. Raadsbesluit dd. 12 Julij Herroeping van 
1872, art. 20. V.R.B. 4 Sept. 1871, 

Bij art. 3 van het Reglement van Orde te voegen :-art. 4
• 

"Tevens zal geen ambtenaar van den Staat, die als zoo- Geen ambtenaarver
danig bezoldiging geniet, als lid van den Volksraad verkies- kiesbaar als lid van 
b ·· " 1) den Volksraad. aar ZIJn. 

Dit Voorstel van Wet wordt door den Volksraad met 
.acclamatie aangenomen. 

WET No. 2, 1872. 2) 

Regelende de ontdekking, het beheer, en bestuur van de 
velden waarop edelgesteenten en edele metalen in 

dezen Staat gevonden worden. 

Goedgekeurd en vastgesteld b\j Volksraadsbesluit, dd. 26 
October 1871, art. 188, gewijzigd bij Volksraadsbesluiten, 
d.d. 15 November 1871, art. 351 en d.d. 27 en 29 
Julij 1872, artt. 14 7, 148, 150, 151 en 152. 

NADEMAAL het noodig geoordeeld wordt voorzieningeninleiding. 
te maken omtrent de ontdekking, het beheer, en bestuur 
van de velden waarop edelgesteenten en edele metalen in 
.dezen Staat gevonden worden: 

Zoo wordt het volgende vastgesteld en bepaald: 
ART. 1. Het mijnregt op alle gronden, welke edelge- Mijnregt behoort 

steenten en edele metalen bevatten, behoort aan den Staat, aan den Staat, be-
behoude~s de ~eeds verkregene regten van private personen, ~~~~:s P~~~~:e ;:~: 
compagmen, mgenaars van zulke gronden, en zulke maat- ten. 
regelen als hierna zullen worden vastgesteld ter bescherming 
van personen en goederen en ten algemeenen nutte. 

2. Ieder ontdekker van edelgesteenten of edele metalen Ontdekker moet 
zal verpligt zijn van zijne ontdekking, op straffe van ver- kennis geven aan be
beurte van de hierna te bepalene belooning, zonder verzuim voegden ambtenaar. 
kennis te geven, met overlegging van het bewijs zijner ont-
dekking aan den naast bij zij nden Landdrost of and er 
daartoe bevoegd arnbtenaar, die op zijne beurt daarvan on-
middelijk mededeeling zal doen aan de Regering. 

1) Zie ante bladz. 417 en Reglement van Orde 1882, art. 4, laatste 
gedeelte. 

2) Zie Wet No. 7, 1874, No. 6, 1875, No. 1, 1883, en No. 8, 1885. 
30 
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Regeting zal maat- 3. Op ontvangst van kennisgeving zal de Regering on
regelen nemen. verwijld zulke maatregelen nemen als kunnen strekken om 

zich van de werkelijkheid der goudontdekking te verzekeren 
en of goud in betaalbare hoeveelheden aldaar aanwezig is. 
waarop door den Goudcommissaris aangesteld, de Regerin~ 
de velden doet afbakenen of omschrijven, binnen welke 
omschrij ving gezegde Commissaris of een and er daartoe te 
benoemen persoon licentien zal heffen en toezigt en regts
bevoegdheid zal uitoefenen. De Regering is gemagtigd eenen 
Goudcommissaris aan te stellen, wanneer zij dit in het be
lang van het land noodzakelijk acht. 

Salaris van commis- 4. Het salaris van dien ambtenaar zal voorloopig door 
saris door Regering den Uitvoerenden Raad worden bepaald, tot dat in de eerste 
bepaald. Volksraadszitting het salaris definitief zal worden vast-

gesteld. 1) 
Jurisdictie van corn- 5. De regtsbevoegdheid van den Commissaris zal zijn 
missaris. gelijkstaande met die van den Landdrost in alle ci viele en 

crimineele zaken en de verdere wijze van procedure volgens. 
Landswetten. 

Commissaris zal 
Delvers-Comit~ 
kiezen. 

6. De Commissaris zal uit de delvers een comite van 
huishoudelijk bestuur doen kiezen, bestaande uit vijf 
leden. 

Commissaris en Del- 7. De Commissaris zal met het eo mite van bestuur 
ver~-C~mit~ zullen zoodanige regulatien vervaardigen als zullen benoodigd zijn 
~~~~~a~1~~e;~~~~~~ voor de uitleggin~ der delverijen en .. tot het bewaren der 
aan goedkeuring der goede orde, gesch1kt naar de plaatsehJ ke aangelegenheden, 
Regering. en berekerid om htt belang dcr del vcrijen te bevorderen, 

welke regulatien zullen warden toegezonden aan den Staats
president, ter overweging en goedkeuring van den Uitvoe
renden Raad, zullende alsdan deze regulatien onmiddelijk 
in werking komen. 

Commissaris zal 8. Ingeval geen comite van bestuur, als bepaald bij 
yol~e gezag hebben art. 6, zamengesteld kan warden, of ingeval zo0danig comite 
mdl~n geen Delvers- van bestuur zal ophouden te bPstaan of onbevoegd zal wor-
Comlte bestaat. . . 

den, zal de Comm1ssans het volle gezag hebben, en de 
pligten vervullen aan een comite van bestuur bij deze 
regulatien opgedragen. 

Leden van Comit~ 9. De leden van het comite zijn als zoodanig geene 
geene ambtenaren. landsambtenaren, en zullen derhalve geen salaris van Gou

vernementswege genieten. 
Commisscris kan 10. De Commissaris is verpligt op de wij ze als boven 
Comite opvullen. omschreven te zorgen, ingeval van onvoltalliglwid van het 

comite om welke redenen ook, hetzelve onmiddclijk op te 
vullen of te doen opvullen. 

Commissaris zal 11. De Commissaris zal ver:,ligt zijn behoorlijke boe
boek houden en ken en rekeningen te houden, en maandelijks verslag do~n 
verslag geven. aan den Auditeur- en Thesaurier-Generaal, overcenkomstig 

de Auditeurs- en Thesauriers-Instructien-ook zal hij borg-

1) Zie V.R.B. 15 Nov. 1871, art. 351, ante bl. 449. 
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togt moeten stellen, evenals de Landdrosten van den Staat. Borgtogt. 
12. Aan den Commissaris zal een klerk worden toe-Klerk zal Vrede-

d d. t I"k t"d d I' t 1 11 V d regter en Publieke gevoeg , 1e ege IJ er IJ en p 1g za vervu en van re e- A'anklager zijn 
regter en Pu blieken Aanklager. 1) · 

13. De Staatspresident zal gemagtigd zijn op de delve-Staatspresident zal 
rijen zoodanige maatregelen van politie te nemen of te doen voor politie zorgen. 
nemen als strekken zullen ter bescherming der delverijen. 

14. Het volgende zal door den Commissaris, het bestu ur Pligten van Commis.
hebbende over de delverijen, worden in acht genomen :- saris. 

a. Dat eenig persoon bij den Commissaris aanzoek Geen vreemde del
doende om toegelaten te worden te graven geen ver toegelaten zon-
b d St t .. d h 'ft' 1 .. k der eed afte leggen. urger van en aa ZIJ n e, eene se n e IJ e 
gelofte van gehoorzaamheid aan 's lands wetten 
zal afleggen voor den Commissaris al vorens toe
gelaten te worden om edelgesteenten of kostbare 
metalen te zoeken. 2) 

b. Dat niemand het regt zal hebben te delven, tenzij Geen delver zonder 
hij vooraf eene licentie zal hebben uitgenomen, licentie. 
waarvan het bedrag later zal worden bepaald, 
met uitzondering zooals hierna omschreven. 

c. led er delver zal gehouden en verpligt zij n, wan- I? elvers verpligt gra
neer daartoe geroepen, gratis zijne diensten te tus hulp te verleenen 
wijden, tot hulp in het uitvoeren van lastbrie-
ven en handhaving der publieke orde. 

d. Geen delver zal geregtigd wezen zij n aanspraak Ge~n overmaking "!. 
over te maken aan een and er, zonder kennis- claims zond~r ke_nms van Comm1ssans. 
geving aan den Commissaris. 

e. De ambtenaar belast met het ontvangen der licentie- Collecteurvan licen
gelde.n, zal gehouden zijn een register te houden, !~~-g~~~~~n~al regis
waann zal worden opgenomen de naam en toe-
naam met de laatste woonplaats van den per-
soon, die aanzoek doet om te delven, voor dat 
aan zulk persoon eene licentie zal worden uit-
gereikt. 

. 15. Waar edelgesteenten of edele metalen op privateB~paling~n omtrent 
mgendommen worden gevonden kan de Reaerincr het be-pnvate eigendom-
h b t d d I . . ' . h o b I I men. eer en es uur er e venJen op z1c nemen en za as-
dan aan den eigenaar de helft van de op brengst der door 
den Staat te trekken licentiegelden tot delven uitkeeren, 
tenz~j hij zijn eigendom aan de Regering mogt willen over
maken. 3) 

. 16. Er zullen prospecting licentien, onder door de Re-l!itge.ven ':"· prospe~
genng te bepalen regulatien, uitgegeven worden, het regt tmg hcentien op pn-

1) Zie V.R.B. 15 Nov· 1871, art. 351, ante b1adz. 449. 
2) Zie do. do. do. 
3) Zie V.R.B. 19 Februarij 1872, art. 523, ante bladz. 460. 
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vate en Gouverne- gevende aan personen, zoowel op private als op Gouverne
mentsgronden. mentsgronden te prospecteren, met voorbehoud echter, dat 

geen prospecterende partij het regt zal hebben met zijn 
prospecteren, huizen, landerijen, tuinen, wegen, kralen, 
dammen, watervoren, plantagien, enz., te benadeelen. De 
opbrengst dier licentien zullen gaan naar de eigenaars der 
gronden waarop geprospecteerd wordt. Licentiegelden 
zullen door de Regering naar de omstandigheden bepaald 
word en. 

Bepaling omtrent 17. Ieder delver zal tot het verkrijgen eener licentie 
licentiegelden. geregtigd zijn, mits vooraf betalende £1, waarvan bewijs 

zal afgegeven worden door den Commissaris, welk bewijs, 
wanneer gevorderd, door den delver aan den daartoe te 
benoemen persoon moet worden vertoond. 

Regering gemagtigd 18. De Regering is gemagtigd contracten aan te gaan 
~rospe_cteer-licen- met personen die van meening zijn naar goud op Gouver-
tien Uit te geven. 1 k nementsp aatsen te gaan zoe en. 
Belooning voor ont- 19. De ontdekker van edelgesteenten of edele metalen 
dekking. op gronden in de Zuid Afrikaansche Republiek zal van het 

Gouvernement eene belooning ontvangen van £500, welke 
som hem na de ontdekking, binnen 12 maanden, nadat de 
delverijen zullen zijn geopend, zal worden uitbetaald, indien 
boven de drie duizend licenties in dien tijd op dat veld 
worden uitgegeven. Slechts eene belooning voor ontdekkings-

Uitgestrektheid van regt zal toegekend worden op hetzelfde veld, dat eene uit
gou!lveld. gestrektheid moet hebben van niet minder dan 10 Engel

sche mijlen, waarvan het middenpunt zal zijn de plek 
waar het monster gevonden is. De afstand van ieder stuk 
grond waarop belooningen zullen worden uitgereikt, zal 
moeten wezen eene uitgestrektheid van 60 Engelsche mijlen 
van elkander. 

Herroepingsclausule 20. Alle hiermede strijdige bepalingen worden mits 
deze afgeschaft. 

In werking treding 21. Deze wet zal dadelijk na publicatie in werking 
der wet. treden, volgens art. 12 der Grondwet. 

Op last, 

Gou vernementskantoor. 
Pretoria, 5 Augustus 1872. 

THOS. BURGERS, 
Staatspresident. 

N. J. R. SW ART, 
Gou v. Secretaris. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 29 JULIJ 1872. 

ART. 156. "Aan de orde art. 6 der aanspraak. HetHerroeping van art. 
Traktaat met den Oranje Vrijstaat wordt voorgelegd en 4, Wet No. 5, 187L 

weder gelezen. 
"* * * Aan de orde art. 6, 7, 8 e:p. 9. 
"De Raad besluit art. 6, 7, 8 en 9 van het Tractaat Magtiging van Pre

goed te keuren en ingevolge daarvan herroept hierdoor art. sident om Tractaat 
d -ur t 'tl · M' d d' d te teekenen. 4 van e vv e voor u1 evermg van IS a 1gers, goe ge-

keur8. door Volksraadsbesluit, 5 December 1871. 1) 
"Aan de orde art. 10. Wordt goedgekeurd. 
"De Volksraad magtigd ZHEd. den Staatspresident na

mens hen het Tractaat met den Oranje Vrijstaat gesloten 
te teekenen. 

No. 933. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

TER algemeene informatie wordt onderstaand Tractaat Tractaat van vriend
van Vriendschap, Handel, en de Uitlevering van Misdadi- schai?, handel e~ uit-

t h d Z 'd Af 'k h R bl' k d 0 · levermg van misda-gers ussc en e u1 n aansc e epu 1e en en ranJe digers met den 0 
Vrijstaat hiermede gepubliceerd. Vrijstaat. • 

Op last, 

Gou vernemen tskan to or, 
Pretoria, 8 Augustus 1872. 

THOS. BURGERS, 
Staatspresident. 

N. J. R. SWART, 
Gou vts. Secretaris. 

TRACTAAT 
VAN VRIENDSCHAP, HANDEL, EN UITLEVERING VAN MISDADI

GERS TUSSCHEN DE ZUID AFRIKAANSCHE REPUBLIEK 
EN DEN ORANJE VRIJSTAAT. 2) 

De Zuid Afrikaansche Republiek en de Oranje Vrijstaat Inleiding. 
we~erzijds begeerig zijnde om den band van gemeenschap-
pehJk belang en van onderlinge vriendschap, die nu zoo 

1) Zie ante bl. 456. 
2) Zie Wet No. 2, 1881, (Tusschen Regering) en Wet No. 5, 1885. 
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gelukkig tusschen beide Republieken bestaat, naauwer toe 
te halen en te versterken, en tevens door alle middelen bin
nen hun bereik het handelsverkeer tusschen hunne burgers 
te bevorderen, zijn onderling overeengekomen om een Trac
taat van vriendschap, handel en de uitlevering van misda
digers te sluiten. 

Onverbr. vrede en ART. 1. Tusschen den Oranje Vrijstaat en de Z. A. 
vriendsch.ap tus- Repub1iek za1 eene onverbrekelijke vrede en vo1maakte 
schen beide Staten. vriendschap en vrije hande1 bestaan. 
Gelijkstelling der 2. De burgers van de Z. A. Republiek en van den 
burgers van beide Oranje Vrijstaat zullen wederzijds op gelijken voet worden 
Staten. toege1aten en behande1d worden a1s de burgers van den 

Staat wt:~.arin zij zich zullen bevinden. 
Gelijkstelling der Geene grootere be1astingen of zwaardere verpligtingen 
burge:;s betreffende zullen op hen worden ge1egd, dan op de burgers van den 
belastmgen. Staat waar zij zich bevinden, ook zullen zij niet be1ast 

worden met eenige verpligtingen die niet op de burgers van 
den Staat waar zij won en ge1egd zij n, 

Politieke regten uit- De bovengeme1de voorregten echter zullen niet uit-
gesloten. gestrekt worden tot het genot van politieke regten. 
Gelijkstelling der 3. Geen der beide contracterende partijen za1 eene hoogere 
?urgers ?etreffende of grootere be1asting leggen op den invoer uitvoer of door
~~~~~~e~.1tvoer, of voer van de producten of de voortbreng~e1en van vernuft 

en kunst van den anderen, dan we1ke op de producten of 
voortbrengse1en van hare eigene burgers gevorderd wordt. 

Bepalingenaangaan- 4. Aanzoeken om permitten tot doorvoer van krijgsbe
de doorvoer van hoeften en vuurwapenen voor het gebruik en ten behoeve 
Gouvernements d R · ' d b 'd S 11 · krijgsbehoeften en van e egermg van een er e1 e taten, zu en 1n ge-
ammunitie. schrifte geschieden, het getal of hoevee1heid vuurwapenen, 

krijgsbehoeften, enz., verme1den, waarvoor doorvoer verzocht 
wordt, en geteekend worden door den President van den 
Staat die zoodanige doorvoer verlangt, waarop de President 
van den Staat, bij wien om zoodanig permit gevraagd wordt, 
dezelve za1 ver1eenen zonder heffing of beta1ing van eenige 

Ammunitie voor impost of zege1ge1den daarop; dit zal zich niet uitstrekken 
den handel uitge- tot de ammunitie en vuurwapenen voor den a1gemeenen 
sloten. handel. 
Cont.r~bande, am- 5. De vrijheid van handel, in dit tractaat uitgedrukt, 
mum he en vuurwa- zal zich niet uitstrekken tot contra ban de artike1en ammu· 
penen voor Natu- . . ' 
rellen uitgesloten. n1t1e en vuurwapenen met de naturellen. .. 
Bepalingen omtrent 6. De Zuid-Afrikaansche Republiek en de Oranje VnJ
uitle':erin~ v. v?ort- staat komen overeen om op schrifte1ijk aanzoek daartoe of 
v 1 ughge nnsdad1gers d p · d · · t1 · namens en res1 ent hunner respective Staten u1 evermg 

te do en van person en die gevonnisd zij n wegens of beschul
digd zij n van, eenige der hierna verme1de misdaden binnen 
het regtsgebied van de Regering, die daarom aanzoek do.et, 
bedreven, en die gev1ugt zijn naar, of zich bevinden bm
nen de grenzen van den ander, met dien verstande n?g
thans, dat zoodanige uitlevering alleen dan zal plaats vm-
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den, wanneer zoodanig voldoend bewij s van het plegen der 
misdaad is geleverd, als genoegzaam zou geweest zij n 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. 

7. Person en met de volgende misdaden beschuldigd Lijst van misdaden. 
zullen overeenkomstig dit tractaat uitgeleverd worden, te 
weten: van moord, vadermoord, kindermoord, poging tot 
moord, schuldige manslag, sodomie, verkrachtiging, brand-
stichting, diefstal, roof met geweld, landsdieverij, bedrog, 
frauduleuse insolventie, muntvervalsching, muntschennis, 
het verspreiden van valsche munt, afpersing, knevelarij, 
omkooping van ambtenaren, vergiftiging, falsiteit, valsche 
handteekening, veelwijverij, schaking, bloedschande. 

8. De kosten van het inhechtenis plaatsen en van de Kosten ten laste des 
uitlevering overeenkomstig de vorige artikelen zullen zijn eischers. 
ten laste van degenen die zulks eischen. 1) 

9. De bepalingen van de hierboven vermelde artikelen Bepalingen geene 
omtrent de uitlevering van gevlugte misdadigers zullen niet ~etrekk~ng ~P poli-
t l .. k ·· · d d t k d' d heke misdad1gers. oepasse IJ ZlJ n op m1s a en van s aat un 1gen aar . 

10. Dit tractaat zal ingegaan worden voor niet langer Tijdperk van Trac
dan 5 jaren van af den datum der bekrachtiging en taat. 
daarna tot 12 maanden na kennisgeving van een der beide 
partijen. 

(get.) J. H. BRAND. 
President van den Oranje Vrijstaat. 

In onze tegenwoordigheid: 
(get.) F. K. HOHNE, 

Gou v. Secretaris. 
, M. STEIJN, 

Lid van den Uitv. Raad. 
Bloemfontein, 28 Junij 1872. 

(get.} THOS. BURGERS, 
President der Zuid Afrikaansche Republiek. 

In onze tegenwoordigheid: 

(get.) N. J. R. SWART, 
Gou vts. Secretaris. 

, FRED. JEPPE, 
, M. W. VORSTER, 

Leden van den Uitv. Raad. 
Gouvernementskantoor, 

Pretoria, Z. A. Republiek 1 Augustus 1872. 

1) Art. 6, 7 en 8 betrekkelijk uitlevering van misdadigers zijn ver· 
"Tange~ door Conventie van Februarij 1880, Wet No. 2 1881 (Tusschen 
Regermg) en Wet No. 5, 1885. ' ' 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 29 JULIJ 1872. 

[1872; 

Verandering v. artt. ART. 157. "De Voorzitter verzoekt van de orde af te· 
5 en 6 van Wet No. wijken ten einde de artikelen der wet tot uitlevering van 
5, 1871, in 4 en 5· misdadigers te veranderen. 1) 

"De Raad besluit de artikelen 5 en 6 te veranderen 
in art. 4 en 5." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 30 EN 31 JULIJ 1872. 

Spoorweglijn tus- ART. 161. "De Volksraad besluit met betrekking tot 
schen Klipstapel en Uitv. Raadsbesluit van 29 Julij 1872, art. 62, gegrond op 
Lebombo goedge- art. 5 der Aanspraak en in verband met het memorandum keurd en 500 Gouv. . . . 
plaatsen daarvoor van den heer G. P. Mood1e, de Regermg te magtigen werk-
afgestaan. zaam te zijn in het verkrijgen van een spoorweg tusschen 

Klipstapel en de Portugesche. grenzen aan de Lebombo
bergen, en daarvoor zoo noodig 500 Gouvernements plaat
sen te geven en desnoods meerdere plaatsen af te staan. 
om die lijn in ons land verlengd te krijgen." 

VOLKSRAADSBESLUI'f, 2 AUGUSTUS 1872. 

Verblijf- en reiskos- ART. 174. "De Raad besluit ·op het aanzoek van de· 
ten aan Volksraads-leden Otto Esterhuyzen en Bosman dat ieder lid zal wor
leden. den uitbet~ald voor den tijd dat hi/ in de vergadering aan-

wezig was, benevens zijne reiskosten, en besluit verder art. 
10 van het Reglement zoodanig te wijzigen en art. 5 en 6 
van het Reglement van Orde buiten werking te stellen." 2) 

1) Zie Wet No. 5, 18il, ante bl. 455. 
2) Zie V.R.B.B. 8 Maart 1873, art. 28; 20 Mei 1873, art. 2; en 

29 Mei 1873, art. 41; Reglement v. Orde 1882, afd. II, art. 10 en 11, en~ 
V.R.B. 9 Julij 1885, art. 757. 
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WET No. 3, 1872. 1) 

VOOR .DE UITREIKING DER P ASSEN AAN N ATURELLEN 
IN DE Z. A. REPUBLIEK. 

Goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluiten, dd. 5 
en 6 Augustus 1872, artt. 184 en 189. 

NADEMAAL het noodig gerekend wordt betere voor- Inleiding. 
ziening te maken in de uitreiking van passen aan naturel-
len; zoo wordt het volgende vastgesteld en bepaald :-

Art. 1. Ieder Kaffer, binnen de Z. A. Republiek, zalreder Kaffer moet 
verpligt en gehouden zijn van een pas voorzien te wezen, een pas hebben· 
welken pas hij op aanvraag aan eenig onderdaan van den 
Staat moet vertoonen. 

2. Jaarlijks zullen van wege de Regering nieuwe pas- Uitgave van passen. 
sen worden uitgereikt, die elk jaar kenmerkend onderschei-
den zullen zijn en alleen tot aan het einde van dat jaar 
gel dig. 

3. V oor zulk een pas zal betaald worden de so m van Betaling voor passen 
£1 sterling en geene verdere opgaaf of belasting zal van 
den houder van zulk een pas gevorderd worden, met voor-
behoud van maatregelen in bijzondere gevallen, later door 
de wetgeving te bepalen. 

4. De passen zullen uitgereikt worden door de Land- Ambtenaren die pas-
drosten en V eldcornotten. sm uitreiken. 

5. De Thesaurier-Generaal zal daartoe op last van· de Thesaurier zal amb
Regering het benoodigd aantal gedrukte blanco passen aan tenar~n met passen 
de Landdrosten uitreiken,• welke Landdrosten wederom hunne voorzlen. 
Veldcornetten met het benoodigd aantal passen zullen voor-
zien. 

6. De uitreikers van passen zullen een behoorlijk regis- Uitreikers zullen re
ter houden van de uitgereikte passen, waarin het nommer gister houder. 
van den pas, de plaats der uitreiking, de naam en woon-
plaats van den Kaffer aan wien de pas wordt gegeven, als-
mede de datum van uitgifte duidelijk zal vermeld staan. 

7. Aan het einde van elke drie maanden zal ieder Veld- Wijze van versla,g. 
cornet behoorlijk verslag moeten doen bij den Landdrost, van 
de gelden door hem ontvangen en de nog in handen zijnde 
passen en verantwoordelijk gehouden worden voor elken 
verloren pas. 

1) Zie Wet No. 4, 1873, en Uitv. Raadsbesluit, 13 Januarij 1876, aan
gaande art. 9 van Wet No. 4, 1873; Wet No. 6, 1880, art. 7 en 8; en G. 
K. No. 239, Staatscourant 22 November 1883, No. 145. 
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Verslag der Land- 8. De Landdrosten zullen behoorlijk, volgens bestaande 
drosten en ~torting wetten, aan den Auditeur-Generaal maandelijks verslag doen 
van gelden. van het aantal door hen of hunne Veldcornetten uitgereikte 

passen en de gelden bij den Thesaurier-Generaal stort.en, 
met opgaaf van de nog in hun bezit zijnde passen. 

Bepalingen ond:r 9. Zulke passen zullen alleen uitgereikt worden op 
welke pas::;en UH6e- vertooning van een huurkontrakt of een speciaal verlof der 
reikt worden. 

Ambtenaren ver
pligt passen uit te 
reiken onder boete. 

Regering. 
10. Ieder Landdrost en Veldcornet is verpligt om op 

aanvraag tegen de bepaalde betaling en op vertoon van het 
huurkontrakt een pas uit te reiken, en zal bij verzuim 
daarvan zich schuldig maken aan eene boete van niet min
der dan £5 en niet meer dan £10. 

Strafbepaling voor 11. Ieder die bevonden wordt kwaadwillig een pas aan 
vernietigingvanpas- een Kaffer behoorende te hebben vernietigd, zal onderhevig 
sen. zijn bij de eerste overtreding aan eene boete van niet min-

der dan £10 en niet meer dan £20, en bij herhaling van 
niet minder dan £20 en niet meer dan £40, en bij ge
breke van betaling aan gevangenisstraf van niet minder 
dan zes maan den en niet meer dan twaalf maanden bij de 
eerste overtreding, en vervolgens niet minder dan twaalf 
en niet meer dan vier-en-twintig maanden gevangenisstraf. 

Houders van passen 12. Houders van zulke passen zullen warden beschouwd 
beschouwt als on- als onderdanen van den Staat en geregtigd zijn tot de volle 
derdanen. b h . d R . l" k . d d esc ermmg er wet en egermg, ge IJ eemg on er aan. 
Omtre~tKaffers van 13. Kaffers van buiten's lands komende, zullen, in
het bmtenland ko- dien zij geen door deze Regering geldig beschouwden pas 
mende. hebben, verpligt zijn zich binnen 8 dagen zulk een pas 

aan te schaffen. 
In welke gevallen · 14. Kaffers, die door ziekelijkheid of ligchaamsgebrek 
ontheffingkanplaats onbekwaam ziJ'n in dienst te treden of voor een pas te be
vinden. 

talen, zullen zich tot de ambtenar..en kunnen wenden, met 
verzoek om ontheffing, in welk geval hun gratis een speciale 
pas zal warden uitgereikt.-Elk zoodanig verzoek echter, 
zal in twijfelachtige gevallen, vergezeld moeten gaan van 
een certi:ficaat van een geneesheer. 

Uitslt;titing van <113ze 15. De kapiteins, vrouwen en kinderen zijn niet onder 
bepalmgen. deze wet begrepen, evenmin bedienden van 's buitenlands 

komende. 
Omtrent buiten- 16. Buitenlandsche passen zullen alleen uitgereikt wor
landsche passen. den aan de houders van genoemde inlandsche passen en 

zullen op dezelfde wijze te verkrijgen zijn, tegen eene be
taling van 2s. 6d. 

Aanteekening van 17. Van zulke buitenlandsche passen zal behoorlijk 
~:tenlandsche pas- aanteekening worden gehouden, gelijk als van de inlandsche 

· passen, volgens art. 6. 
Publicatie van deze 18. Deze wet zal dadelijk gepubliceerd warden in het 
wet in Kaffersch. Hollandsch en Kaffersch, en gedrukte copieen verzonden 
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worden naar alle ambtenaren en kapiteins, doch eerst met In werking treding. 
1 Januarij 1873 in werking treden. 

THOS. BURGERS, 
Staa tspresiden t. 

Op last, 

N. J. R\ SW ART, 
Gou vts. Secretaris. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 19 Augustus 1872. 

1873. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 8 MAART 1873. 

ART. 28. "De Raad besluit. dat de leden van den Wanneer de reiskos
V olksraad reiskosten 1) zullen genieten van af de wij k waar ten van Volksraads-
zij gekozen zijn tot naar de zetelplaats en terug voor ieder~:~ne:~o~~~::~ 
bijwoning der Volksraadszitting." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 11 MAART 1873. 

ART. 36. "De Raad besluit, na inlichting van ZHEd. De Regering gemag
den Staatspresident, de Regering te magtigen Gouvernements ti~d qouv:. gronden, 
gronden te verhuren 2) met dien verstande dat door den die met ZIJn opengezet en aangetee
Volksraad opengezette en door de burgers aangeteekende kend, te verhuren. 
gronden daaronder niet begrepen zij n." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 11 MAART 1873. 

ART. 39. "De Raad besluit art. 181 van Volksraads- Wijziging van 
besluit van 14 Junij 1870, 3) te wijzigen en te lezen, in plaats V.R.B.14Junij 1870 
van de woorden "vijf percent voor goud," "twee shillings art. 181. 
en sixpence per once Engelsch gewigt, voor goud." 

1) Zie V.R.B. 9 Julij 1885, art. 757. 
2) Zie V.R.BB. 18 October 1881, art. 127; 26 Mei 1882, arts. 230 en 

231; 5 Julij 1862, art. 710, en Gouvernements Kennisgeving No. 322, 10 
November 1884, Staatscourant 20 November 1884, No. 200, en V.R.B. 22 
Julij 1885, art. 951. 

3) Zie ante bl. 391. 
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WET No. 1, 1873. 1) 

VOOR DE INHECHTENISNEMING EN UITLEVERING 
VAN MISDADIGERS. 

Goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluit, 
dd. 28 Februarij 1873, arts. 9-14. 

N ADEMAAL personen, die misdaden bedreven hebben 
binnen het grondgebied of gezag van de Kolonien de Kaap 

Uitlevering van mis- de Gt>ede Hoop en Natal, somtij d naar dezen Staat v lug
dadigers. ten en het noodzakelijk is te zorgen voor de gevangen

neming van zoodanige misdadigers in dezen Staat, opdat 
zij teruggezonden kunnen warden naar het grondgebied 
waar zulke misdaden bedreven mogen zijn om aldaar vol
gens wet behandeld te warden, zoo is het volgende vast
gesteld :-

Aard der misdaad. ART. 1. Dat indien te eeniger tijd aanzoek gedaan zal 
worden door de Gouvernementen van de Kolonien de Kaap 
de Goede Hoop of Natal tot uitlevering van eenig persoon, 
die, beschuldigd zijnde met eene of meer der hierna te 
noemen misdaden, als moord, paging tot moord, brand
stichting, verkrachting, roof, diefstal, bedrog, falsiteit, be
dreven binnen het gezag der gezegde Kolonien de Kaap de 
Goede Hoop of Natal, en gevonden wordende binnen het 

:Bevoegdheid van grondgebied dezes Staats, het wettig zal zijn voor den 
S~atspresident last- Staatspresident of anderen ambtenaar, · belast met het bestuur 
bnef te verleenen. d S t · d' h" h 1 d · d · t van ezen taa , 111 1en IJ et za goe vm en, maar me· 

anders, door eenen lastbrief onder zijne hand en zijn zegel 
te kennen te geven, dat zoodanig aanzoek is gedaan en te 

Pligten van Land- gelasten dat alle Landdrosten, Vrederegters en andere 
drosten, Vredereg- ambtenaren, met de regtspleging belast, binnen hunne ver-
ters en andere amb- h 'd t' · · d' t'.. · h d' k tenaren. se e1 ene en respec 1eve JUriS IC Ien, ZIC Ienovereen om-

stig zullen gedragen, zal het wettig zijn voor eenigen Land
drost, of ander bevoegd beambte in dezen Staat, eenig 
persoon of personen onder eede te onderzoeken aangaande 
de waarheid van zoodanige beschuldiging en op zoodanige 
getuigenis als overeenkomstig de wetten van dezen Staat 

:Beschul~igde kan in zou strekken tot regtvaardiging van de inhechtenisneming 
hechtems worden en committeeren ter teregtstelling van den persoon aldus 
gel'lteld. beschuldigd, indien de waarheid of overtreding waarmede 

hij of zij aldus beschuldigd zal zijn, bedreven is geworden 
binnen dezen Staat, zijnen lastbrief tot gevangenneming 

1) In verband met deze Wet zie Proclamatii:in van Z. Exc. Gouver
neur Barkly, Staatscourant 19 Augustus 1873, No. 487, en Z. Exc. Gou
verneur Pine, Staatscourant 26 .Augustus 1873, No. 488; ook art. 29 van 
Pretoria Conventie 1881 en art. 16 van Londen Conventie 1884. 
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van zoodanigen persoon uit te geven en alzoo hem in 
hechtenis te doen stellen om aldaar te verblijven, totdat 
hij uitgeleverd wordt, ten gevolge en op last van den Staats
president, zooals voormeld. 

2. Mits altijd, dat in elk geval afschriften van de ver-Bepalingen waaron
klaring of verklaringen, waarop de oorspronkelijke lastbriefder af~chriften van 

· d · d d' 't d' d d verklarmgen waar-tot gevangennem1ng van en m1s a 1ger, Ul gevaar 1g oor op oors ronkeli'k 
den Magistraat of ondergezaghebbende in de Kolonien deiastbrielis verle~nd, 
Kaap de Goede Hoop of Natal is verleend, gecertificeerd in bewijs kunnen 
onder de hand en zegel van het kantoor des beambten in worden toegelaten. 
de Kolonien de Kaap de Goede Hoop of Natal, die zulk 
aanzoek doet, kan aangenomen worden als bewijs van de 
schuld van den aldus gevangen genomen persoon. 

3. Op het certi:ficaat van zoodanigen Resident Magis- Wanneer Staatspre
traat of Vrederegter, dat zulk een veronderstelde misdadi- si.dent ~evoegd de 

. h h . l t t . l h t tt' .. d mtlevermg te ge-ger 1n ec tems gep aa s 1s, za e we 1g ZlJ n voor en lasten. 
Staatspresident, of anderen beambte, belast met het bestuur 
der Zuid-Afrikaansche Republiek, bij lastbrief onder zijne 
hand en zijn zegel te gelasten, dat de persoon aldus in hech-
tenis geplaatst, uitgeleverd wordt aan zoodanige persoon of 
personen, als geautoriseerd zal of zullen zijn door eenen 
lastbrief onder de hand van den beambte der gezegde Ko
lonien de Kaap de Goede Hoop of Natal, die zoodanig aan-
zoek doet om de aldus gecommitteerde persoon te ontvan-
gen en te vervoeren naar de grenzen der gezegde Kolonien, 
en zal zoodanig persoon vervolgens uitgeleverd warden. EnBeschuldigden die 
het zal wettig zijn voor den persoon of de personen, ge-ontvlugten kunnen 
magtigd als voornoemd zulken persoon in bewaring te weder gevangen ge-

' nomen worden. 
houden en hem of haar naar de grenzen van eene der Ko-
lonien voornoemd te brengen, en indien de aldus beschul-
digde persoon zal ontvlugten uit zoodanige bewaring, waar-
toe hij of zij zal zijn overgegeven als voormeld, zal het 
wettig zijn zoodanig persoon weder gevangen te nemen op 
dezelfde wijze als eenig persoon, beschuldigd met dezelfde 
misdaad binnen dezen Staat, weder gevangen genomen zou 
worden na eene ontvlugting. 

4. Wanneer ei:mig persoon die onder deze wet in hech- Dinnen welken tijd 
tenis gesteld zal zijn om uitgeleverd te worden, overeen- de ui~levering moet 
komstig aanzoek als voormeld, niet uitgeleverd ten gevolgegeschieden. 
daarvan en vervoerd uit dezen Staat, binnen twee maanden 
van af den datum zijner of barer inhechtenisneming, zal 
het in elk geval wettig zijn, voor eenigen Landdrost op 
aanzoek aan hem gedaa.o, door of ten behoeve van eenig 
persoon, alzoo in hechtenis geplaatst, en op bewijs aan hem 
geleverd dat behoorlijke kennis om zoodanig aanzoek te 

·doen is gegeven aan den Staatsprocureur of zijnen vertegen-
woordiger, te gela5ten, dat de persoon aldus in hechtenis ontslagvan beschul
geplaatst ontslagen worde, tenzij voldoende redenen worden digde. 
voorgebragt, waarom zulke Landdrost zoodanig persoon niet 
zou ontslagen. 
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5. Deze wet zal van kracht zijn na de afkondiging van 
dezel ve, wordende alle wetten hiermede strij dig voor verval
len verklaard. 

THOS. BURGERS, 
Staatspresident. 

Op last, 

Gou vernemen tskan to or, 

N. J. R. SWART, 
Gou v. Secretaris. 

Pretoria, 28 Februarij 1873. 

WET No. 2, 1873. 
VOOR DE VORMING V AN EEN DELGINGSFONDS TOT 

DE AFLOSSING V AN EENE LEENING V AN £60,000, 
AANGEGAAN MET DE "CAPE COMMERCIAL BANK," 
KAAPSTAD. 

Goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluit, dd. 1 
Maart 1873, art. 16. 

NADEMAAL bij besluit van den Volksraad van de 
Zuid-Afrikaansche Republiek, genornen op den 7den Augus

Leening van £60,000 tus 1872, art. 198, eene leening vau £60,000 finaal aange
en v?rming van een gaan was tusschen de gezegde Republiek en de "Cape Com
Delgmgsfonds. mercial Bank," te Kaapstad, op de termen en voorwaarden 

in gezegd besluit vermeld, en nademaal het verder noodza
kelijk is bij de wet behoorlijke voorziening te maken voor 
de vorming van een Delgingsfonds tot de trapsgewijze af
lossing en betaling van gezegde schuld als voormeld aange
gaan: 

Jaarlijksche.som die Zij het hierbij vastgesteld door den V olksraad van ge
z~l dienen tot aflos- zegde Republiek, dat jaarlijks op elken eersten dag van de 
smg van de£60COO. d J ·· •t d bl' k · 1 d d ' maan anuanJ, Ul e pu w e m wmsten van e gezeg e 

Republiek, door en in handen van den Thesaurier-Generaal 
eene som van £3,000 zal op zijde gesteld warden, welke 
gezegde som uitsluitend zal gebruikt warden voor de aflos
sing en terugbetaling van de gezegde som van £60,000, tot 
dat die ten volle za.l zijn afgelost en terugbetaald, en de 
verpligtingen daaruit ontstaande, door de Z. A. Republiek 
ten volle zullen zij n afgedaan volgens wet. 

Com~issie van be- Zij hPt verder vastgesteld, dat drie burgers der Z. A. 
stuur over Delgingf:· Republiek door den Volksraad zullen warden gekozen, om 
fonds. met den Thesaurier Generaal eene honoraire comrnissie van 

opzigt en bestuur over genoernd Delgingsfonds te hebben. 
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Deze wet van kracht te zijn dadelijk op en na hare 
afkondiging in de Staatscourant der Z. A. Republiek. 

THOS. BURGERS, 
Staatspresident. 

Op last, 

N. J. R. SW ART, 

Gou vernemen tskan to or, 
Pretoria, 3 Maart 1873. 

Gou v. Secretaris. 

WET No. 3, 1873. 
REGELENDE DE INWISSELING DER GOUVERNEMENTS

NOTEN VAN DE ZUID-AFRINAANSCHE REPUBLIEK. 

Goedgekeurd bij Volksraadsbesluiten, dd. 6 en 8 Maart 
1873, artt. 25, 26 en 29. 

ART. 1. De inwisseling der Gouvernements Noten en Tijd voorinwisseling 
Gou vernements Goed voors, ingevolge bovenstaande V olks- van Gouvernements 
raadsbesluiten, za.l plaats vinden ten kantore van den noten. 
Thesaurier-Generaal, gedurende de weekuagen (buiten Za-
turdag) van 8 tot 10 ure des morgens, beurtelings, vol-
gens aanmelding. 

2. De met de post toegezondene noten moeten postvrij, Noten per post ge
aangeteekend en geadresseerd worden aan den Thesaurier- zonden. 
Generaal; het bedrag wordt, indien mogelijk, met de terug-
gaande post toegezonden. 

3. Gouvernements Noten en Goedvoors, die ter lossingNommerlijst van 
per post ingezonden worden, moeten van eene nommerlijstzoodanige noten. 
vergezeld gaan; de heen- en wederzending per post geschiedt 
op kosten en risico van den zender. 

4. Beschadigde noten zullen niet worden uitgewisseld, Beschadigde noten 
indien de waarde, nommer, en handteekening van den Staats-
president of Thesaurier-Generaal niet op een te zamen be-
hoorend stuk kunnen worden vertoond. 

5. De inwisseling der N oten en Goed voors geschiedt Hoe de inwisseling 
Voor de volle waarde door cheques op de "Cape Commer- zal geschieden. 
cial Bank" te Kaapstad, getrokken door den Thesaurier-
Generaal, of in klinkende munt, zoodra die voorhanden is. 

6. Gouvernements Noten van minder dan £1, en Goed- Gouvernements 
yoors worden op dezelfde wijze ingewisseld, maar slechts noten<> van minder 
In bedragen van niet minder dan &1, en indien voor hard dan £1. 
geld, slechts in bedragen van volle ponden. 

7. De no ten moeten binnen een j aar ingewisseld wor- In wisseling moet 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

480 [1873 

l>innen 1 jaarplaatsden; na dien tijd zijn zij vervallen. 1) Britsche munt 
Tinden. zal ook een wettig tender zijn. 
Strijdige bepalingen 8. Alle bepalingen en wetten in strijd met deze wet 
herroepen. worden hiermede herroepen. 
In werking treding 9. Deze wet zal dadelijk van kracht zijn, overeenkomstig 
der wet. art. 12 der Grondwet. 

Op last, 

Gouvernemen tskan to or, 
Pretoria, 8 Maart 1873. 

THOS. BURGERS, 
Staatspresident. 

N. J. R. SWART, 
Gou vts. Secretaris. 

WET No. 4, 1873. 2
) 

VOOR DE UITREIKING DER PASSEN AAN NATURELLEN 
IN DE Z. A. REPUBLIEK. 

Goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluiten dd. 5 en 
6 Augustus 1872, artt. 184 en 189, en gewijzigd bij 

Volksraadsbesluit dd. 10 Maart 1873, art. 33. 

N ADEMAAL het noodig gerekend wordt betere voor
ziening te maken in de uitreiking van passen aan Natu
rellen, zoo wordt het volgende vastgesteld en bepaald: 

Kleurlingen moeten ART. 1. Ieder kleurling binnen de Z. A. Republiek, zal 
passen vertoonen. verpligt en gehouden zij n van een pas voorzien te wezen, 

welken pas hij op aanvraag aan eenig onderdaan van den 
Staat moet vertoonen. 

Passen moetenjaar- 2. Jaarlijks zullen van wege de Regering nieuwe passen 
Iijks verni~uwd wor- worden uitgereikt, die elk jaar kenmerkend onderscheiden 
den. zullen zijn en alleen tot aan het einde van dat jaar geldig. 
Prijs van passen. 3. Voor zulk een pas zal betaald worden de som van 

"rie passen zullen 
uitreiken. 
Pligt van Thesau
:rier Generaal. 

£1 sterling en geene verdere opgaaf of belasting zal van 
den houder van• zulk een pas gevorderd worden, met voor
behoud van maatregelen in bijzondere gevallen, later door 
de wetgeving te bepalen. 

4. De passen zullen uitgereikt worden door de Land
drosten en Veldcornetten. 

5. De Thesaurier-Generaal zal daartoe op last van de 
Regering het benoodigd aantal gedrukte blanco passen aan 

1) Tijd van inwisseling verlengd tot 1 Feb. 1875, zie V.R.B. 13 
Nov. 1874, art. 244. 

2) Zie Wet No. 6, 1880 en G. K. No. 239, Staatscourant 22 Novem
ber 1883, No. 145. 
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de Landdrosten uitreiken, welke Landdrosten wederom hunne 
Veldcornetten met het benoodigd aantal passen zullen voor~ 
zien. 

6. De uitreikers van passen zullen een behoorlijk regis~ Pasuitreikers moe
ter houden van de uitgereikte passen, waarin het nommer ten register houden. 
van den pas, de plaats der uitreiking, de naam en woon~ 
plaats van den Kaffer aan wien de pas wordt gegeven, als~ 
mede de datum van uitgifte duidelijk zal vermeld staan. 

7. Aan het einde van elke drie maanden zal ieder Veld~ Veldcornetten doen 
cornet behoorlijk verslag moeten doen bij den Landdrost verantwoording aan 

. Landdrost. van de gelden door hem ontvangen en de nog 1n handen 
zijnde passen en verantwoordelijk gehouden worden voor 
elken verloren pas. 

8. De Landdrosten zullen behoorlijk volgens bestaande Verslag van Land 
wetten aan den Auditeur-Generaal maandelijks verslag doen drost aan Aud.-Gen. 
van het aantal door hen of hunne Veldcornetten uitgereikte 
passen en de gelden bij den Thesaurier-Generaal storten. 
met opgaaf van de nog in hun bezit zijnde passen. 

9. Zulke passen 1) zullen gratis uitgereikt worden op ver- Passen wanneer gra
tooning van een certificaat van een burger dat de applicant tis uitgereikt. 
voor een pas behoorlijk bij hem verhuurd is voor niet min-
der dan zes maanden. Geen burger zal nogthans het regt 
hebben, tenzij met speciaal verlof der Regering, meer dan 
tien zulke certificaten uit te reiken. En indien iemand 
bevonden mag worden certificaten uit te reiken aan natu-
rellen die niet zoo als vermeld behoorlijk verhuurd zijn, Boete bij misbruik 
zal hij onderhevig zijn aan eene boete van niet minder dezer bepaling. 
dan £5 en niet meer dan £10. 

10. Ieder Landdrost en Veldcornet is verpligt om op Veldcornet verpligt 
aanvraag tegen. de bepaalde betaling en op vertoon van zo?danige pas uit te 
het huurkontrakt een pas uit tc reiken en zal bij verzuim reiken. 
daarvan zich schuldig maken aan eene boete van niet Boete. 
minder dan £5 en niet meer dan £10. 

11. Ieder die bevonden wordt kwaadwillig een pas, Strafbepaling voor 
aan een Kaffer behoorende te hebben vernietigd zal onder- vernielen van passen 
h · · · b' · d ' d' ' · aan kleurlingen uit-evig ZIJ n IJ e eGrste overtre mg aan eene boete van met gereikt. 
meer dan £20 en bij herhaling van niet minder dan £20 
en niet meer dan £40, en bij gebreke van betaling, aan 
gevangennisstraf van niet minder dan zes maanden en niet 
meer dan twaalf maanden bij de eerste overtreding, en ver- Boett~ bij misbruik 
volgens niet minder dan twaalf en niet meer dan twintig dezer bepaling. 
maanden gevangenisstraf. 

12. Houders van zulke passen zullen worden be- Houders van passen 
schouwd als onderdanen van den Staat en geregtigd zijn als onderdanen be
tot de volle bescherming der wet en Regering, gelijk eenigschouwd. 
onderdaan. 

1) Zie Uitv. Raadsbesluit 13 Januarij 1876, art. 33, Staatscourant 
19 Januarij 1876, No. 616. 

31 
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Xaffers van buiten 13. Kaffers van 's buitenlands komende, zullen indien 
's lands komende. zij geen door deze Regering geldig beschouwden pas hebben 

verpligt zijn binnen 8 dagen zich zulk een pas aan t~ 
schaffen. 

Van speciale passen 14. Kaffers die door ziekelijkheid of ligchaamsgebrek 
die gratis kunnen onbekwaam zij n in dienst te treden of voor een pas te be-
worden verleend. b 1 talen, zullen zich tot de am tenaren {Unnen wenden met 

verzoek om ontheffing, in welk geval hun gratis een speciale 
pas zal worden uitgereikt. Elk zoodanig verzoek echter zal 
in twijfelachtige gevallen vergezeld moeten gaan van een 
certificaat van een geneesheer. 

Kapiteins, enz., nfet 15. De kapiteins, vrouwen en kinderen zijn niet onder 
onder deze wet. . deze wet begrepen, evenmin bedienden van 's buitenlands 

komende. 
Buitenlandsche 16. Buitenlandsche passen zullen alleen uitgereikt wor-
passen. den aan de houders van genoemde inlandsche passen en 

zullen op dezelfde wijze te verkrijgen zijn, tegen eene be
taling van 2s. 6d. 

Aanteekening van 17. Van zulke buitenlandsche passen zal behoorlijk aan
zoodanige passen. teekening worden gehouden gelijk als van de inlandsche 

passen volgens art. 6. 
Helft der boete aan 18. De helft der in deze wet bepaalde en ingevorderde 
aanbrenger toege- boete zal zijn voor dengene, die omtrent eenige overtroding 
kend. van deze wet berigt geeft aan de Regering. 
P.ublicatie en in wer- 19. Deze wet zal dadelijk gepubliceerd worden in het 
kmg treuen der wet. Hollandsch en Kaffersch, en gedrukte copien verzonden 

worden naar alle ambtenaren en kapiteins, doch eerst met 
1 Januarij 1873 1) in working treden. 

Op last, 

(}ou vernementskantoor, 
Pretoria, 24 Maart 1873. 

THOS. BURGERS, 
Staatspresident. 

S"TART, 
Gou vts. Secrctaris. 

WET No. 5, 1873, 
Om de Transvaal Mijn Maatschappij, Beperkt ~Limited), in te 

lijven en om aan de gezegde Maatschappij zekere privi
legien te verzekeren. 

NADEMAAL Edward Button op de plaats "lBers~e
ling," No. 87, in het distrikt Zoutpansberg, in de Zmd
Afrikaansche Repu bliek, goud ontdekt heeft; 

En nademaal de gezegde Edward Button zich naar 
Eugeland begaf, en voor hem en John Daniel Kock, ge-

1) 1R73. Het jaar 187! is stellig bedoeld. 
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zamentlijke eigenaars van de gezegde plaats, die aan eene 
Maatschappij, genaamd de Transvaal Goudmijn Maatschappij, 
Beperkt (Limited), te zamen met het goudrif en alle andere 
mineralen en kostelijke steenen van elken aard en soort, 
hoe ook genaamd, nu in, op, of onder gezegde plaats, hob
ben verkocht; 

En nademaal de gezegde l\Iaatschappij te Engeland is 
geformeerd en geregistreerd onder de wetten van V ennoot
schappen aldaar (Joint Stock Companies) van 1862 en 1867; 

En nademaal het raadzaam is de gezegde Maatschappjj 
in deze Republiek in te lijven met al de voorregten en pri
vilegien van V ennootschappen onder gemelde registratie; 

En nademaal het verder raadzaam geacht is, om voor 
de gezegdc Maatschappij het uitsluitend en volstrekt regt op 
alle goud, ertsen en kostelijke steenen van alle soorten hoe 
ook genaamd, nu in, op, of onder gezegde plaats te ver
leenen en te verzekeren; 

Zij het daarom vastgesteld door ZHE. den Staatspresi
dent, door en met advies en consent van den REd. Achtb. 
Volksraad van de Z. A. Republiek, als volgt :-

1. Dat de gezegde Maatschappij zij en hierdoor wordt Inlijving der Trans 
ingelijfd, en een behoorlijke ligchaam verklaard worde, en ~aal Goud:n:~jn 
als zoodanig magt van regtsvordering zal hebben, met regt .~:IaatschappiJ. 
een gewoon zegel te gebruiken, onder den naam van de 
Transvaal Goud Mijn Maatschappij (Transvaal Gold Mining 
Company, Limited), Beperkt. 

2. Dat al de voorregten en privilegien behoorende tot, Voorregten, enz., 
en toekomende aan de gezegde 1\Iaatschappij en welke zij aan de maatschappij 
k d f "ld . . E 1 d d •t k 1 t toe<Yekend. on e o w1 e gemeten m nge an on er en u1 rac 1 b 

van hare registratie aldaar, onder anderen het voorrcgt van 
beperkte verantwoordelijkheid, zullt>n warden, en hierdoor 
worden toegekend aan de gezegde l\Iaatschappij, mits dat 
gemelde voorregten en privilegien niet in andere opzigten 
tegenstrijdig zijn met de wetten dezer Hepubliek. 

3. Dat eene behoorlijk gecertificcerde copie van de ar- Artikelen van asso
tikelen van Associatie var1 de gezeo·de Maatschappij zooals ciatie, in Enge!a11d 

l d l d · 0 
-, 1 d d ' d aangegaan alluer te overeenge wmen en on ... crtee wn 1n li.nge an , op ?n 9 en wordei1ge;egistreerd 

dag van Augustus 18' 2, ten kantore van den Rcg1strateur 
van Acten van deze Republiek te Pretoria ge· egistreerd zal 
warden en dat zij zullen worden en worden him·door ver-
klaard te zijn artikelen van associatie van de gezegde l\Iaat-
schappij in deze Republiek. 

4. Dat de gezegde l\Iaatschappij het eenig en volstrekt Rggten der ::\Iaat
r~gt zal hebhen op alle o·oud ertsen en kostelijkc steenen schappij op gou<l, 

11 d 0 1 ' 1 d · · fertRen kostelijke var,d, e {en aar en soort we oo { gennam nu 111, op, o ste;ne'u, enz. 
on er gezegde plaats, niettegenstaande ecnige tegenovcrge-
stelde wet nu gemaakt of hieJ·na te maken, op de v.oor-
waarden en conditien, meer uitvoerig vcrmeld in zek<>r ex-
tract in geschrift, aangcgaan op den 23sten Decernher 1872, 
tusschen den gezegden E. Button, als de algemcene bestuur-



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

484 [1873 

der en vertegenwoordiger van gezegde Maatschappij, en de 
Regering van do Zuid-Afrikaansche Republiek. 

In werking treding 5. Dat deze wet in working zal treden op en na den 
der wet. dag van hare bckendstclling in de Staatscou'l'(J,nt van de 

Zuid-Afrikaansche Republiek en erkend worden door alle 
Geregtshovon des lands als eene publieke wet. 

Op last, 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 13 l\Iaart 1873. 

THOS. BURGERS, 
Staatspresident. 

8\VART, 
Staatssecretaris. 

WETTEN EN BEPALINGEN 
VOOR DE 

Nederduitsch-Hervormde Kerk 
IN DE 

ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

ALGEl\IEENE BEP ALl~ GEN. 

Zamenstelling der AnT. 1. De N ederduitsch-Hervormde Kerk bestaat uit al 
Ned. Herv. Kerk. de hervormde gemeenten in de Zuid-Afrikaansche Republiek. 

Hare belijdenis staat uitgodrukt in de volgende formule :-
llelijdenis. "De N ederduitsch-Hervormde Kerk in de Zuid-Afrikaansche 

Republiek grondt zich op de leer van den Bijbcl, als Gods 
heilig woord; den Heidelbergschen Catechism us; de 37 Ar~ 
tikelen der N edorlandsche Geloofsbelijdenis en de 5 Dordt
sche leerregels, zooals die zijn vastgesteld in 1618 en 1619 
te Dordrecht." 

Welke personen tot 2. Tot de Nederd. Herv. Kerk alhier behooren zij, die 
de

1 
Ned. Herv. Kerk op belijdenis van geloof tot lidmaten zij n aangenomen; die 

be looren. in and ere land en of staten tot de N ederd. Herv. Kerk be~ 
hoord hebbende, hier komen wonen en door deugdelijke 
bewijzen van hun lidmaatschap doen blijkcn; zij die in de 
N ederd. Herv. Kcrk gcdoopt zij n. 
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3. Doze all en hlij ven tot de N ederd. Herv. Kerk be- Wanneer het lid
hooren, zoolang niet door woord of daad ten duidelijkstemaatschap verlo1en 
toonen zich van haar af te schciden, of zoo lang zij zich gaat. 
der kerkelijke gemeenschap niet hebben onwaardig gemaakt. 

4. Het bestuur der N eclerd. Herv. Kerk wordt uitge- Bestuur der kerk. 
oefend door kerkeraden; door de commissie der algemeene 
kerkvcrgadering en door de algemeeuc kerkvergadering, 
waarvan de bcpalingen in de volgonde hoofdstukken worden 
aangegoven. 

5. In allc kerkelijke vcrgaderingen wordt het volgendeReglement van toe-
reglement in acht genomen: passing in kerkelijke 

vergaderingen. 

a. Alle vorgaderingcn worden met opene deuron gc
houdcn. 

b. De vorgadcring zal met gebed geopend en met 
dankzegging gesloten worden. 

c. Men bogint precie; op ecn te bopalen uur. 
d. Al do leden zij n verpligt de vergadering bij te 

wonen, tenzij door wettigc redenen verhinderd, 
en niet verschijnende, daarvan in geschrifte ken
nis te gevcn. 

e. N a het open en geeft de voorzitter kennis van het
geen zal verhandelcl worden. 

f In het voorbrengen van zaken neemt de voorzitter 
die orde in acht, welke hem het geschikste voor
komt. Hij draagt de zaken ter behandeling dui
delijk voor, geeft daarbij de noodige inliehting 
en zal het laatst zijne stem uitbrengen. 

g. \Vanneer twee of meer leden tegelijk opstaan, be
sluit de voorzittor wie het ecrst zal worden ge
hoord. 

h. Het staat ieder lid vrij om bij aanteekeningen, 
zonder opgave van redenen, te doen blijken, dat 
hij met eenige uitspraak niet heeft ingestemd; 
evenwel aan zich .het regt voorbehoudcnde, om 
onder zijne naamteekening zijne redenen ook in 
gesehrifte aan de vergadering op to geven. 

1 •• In elke vergadering, v66r dat zij uiteen gaat, zul
len de besluiten en notulen geteekend worden . 

. J. Een ieder zal zieh, zoowel bij schriftelijk als mon
delinge voordragt, moeten onthouden van alle 
beleedigende, hatelijke of onbehoorlijko uitdruk
kingen, gelijk mede van alles dat geacht kan 
worden te strijden met de achting aan eene 
kerkelijke vergadering verschuldigd. 

k. Niemand zal zich, staande de vergadering, kunnen 
verwijderen clan met verlof van den voorzitter. 

J. V66r het einde der vergadering vraagt de voor
zitter aan ieder lid of hij nog iets heeft voor te 
drag en. 
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Pligten en hoofd~ 6. De zorg voor de belangen der Nederd. Herv. kerk 
doel v.an alle per~o~ de handhaving har6r leer, de vermeerdering harer godsdien~ 
nen d1e met eemg · k · d b d · h · t 1· "l d d kerkelijk bestuur strge emus, e evor ermg van c ns e IJ re ze en, e be-
belast zijn. waring van orde en eendragt en de aankweeking van liefde 

en achting voor het burgerlijk bestuur, moet steeds het hoofd
doel zij n van all en, die in onderscheidene betrekkingen met 
het kerkelijk bestu ur belast zij n. 

B IJ" Z ONDE RE BE PAL IN GEN. 

HOOFDSTUK I. 

ALGE.MEENE KERKVERGADERING. 

AlgemeeneKerkver- ART. 1. Het hoogste kerkbestuur der Nederd. Herv. 
gadering hethoogste gemeenten in de Z. A. Republiek berust bij de Algemeene 
bestuur. K k d . er verga ermg. 
Zamenstelling der 2. De Algemeene Kerkvergadering is zamengesteld uit 
Kerkvergadering. alle predikanten der Nederd. Herv. Kerk in de Z. A. R., 

benevens de helft der dienstdoende ouderlingen en twee 
diakenen uit elke gemeente. Onder het getal der ouderlingen 
behooren de plaatselijke ouderlingen of ouderlinge:n in de 
buitenwijken. 

J;'unctie en juris- 3. De Algemeene Kerkvergadering is belast met de 
dictie der Algem. zorg voor de algemeene belangen der Nederd. Herv. Kerk 
Kerkvergadering. en in het bijzonder met hetgeen tot de openbare godsdienst 

en kerkelijke instellingen behoo-rt. Bij haar berust de 
hoogste wetgevende, regtsprekende en besturende magt. 

Haar uitspraak be- 4. De uitspraken der Algemeene Kerkvergadering in 
slissend. eenige zaak zijn beslissend. 
Dijeenkomen der 5. De Algemeene Kerkvergadering komi bijeen zoo dik-
Algem. Kerkv. wijls de commissie der Algemeene Kerkvergadering dit noo-

dig oordeelt, minstens eenmaal in de v~if jaren en wel op 
Kennisgeving aan den tweeden :Maandag van do maand lVIei. De kennisge
Uitv. Raad. ving geschiedt door den Scriba aan den Uitvoerenden Raad 

en aan de gemeenten, drie maanden voor de vergadering 
zitting neemt. 

Kiezen van Prreses. 6. Algemeene Kerkvergadering begint hare werkzaam-
heden met uit de aanwezige predikanten een Praeses tc 

Vertoonen van ge- kiezen. De aftredende Voorzitter constitueert de vergadering 
loofsbrieven. en doet het gebed. Tot het constitueren der vergadering 

wordt vereischt het vertoonen der geloofsbrieven. . . 
Benoeming en pligt 7. Er zal een Scriba zijn, te benoemen uit de predr~ 
van Scriba. kanten. Hij is belast met het houden der notulen der ver

gadering, met de uitgave der wetton en bepalingen, met de 
officieele correspondentien, met de bewaring der kerkelijke 
papieren en documenten. 

Het geven en doen 8. Er zal, zooveel mogelijk is, eenigen tijd te vorer:, 
van voorstellen. aan den Scriba der Algemeene Kerkvergadering kenms 
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moeten gegeven worden van de voorstellen die men in be
handeling wenscht te nemen. Elk lidmaat der Kerk heeft 
het regt voorstellen te doen aan de hoogste kerkelijke ver
gacleringen, doch alleen bij wijze van verzoekschrift. 

9. De Algemeene Kerkvergadering stelt vast de wetten Vaststellen van 
en bepalingen, welke voor de geheele Ned. Herv. Kerk ver- wetten. 
bindend zijn; van de veranderingen daarin gemaakt wordt Kennisgeving yan 
door den Scriba aan den Uitvoerenden Raad en V olksraad verandering in kerk-

. k . . d h . h d l"k b wette}l aan Volks-kenms gegeven; enmsgev1ng van e UlS ou e IJ e e- raad en Uitv. Raad. 
palingen aan de Algemeene Vergadering, commissie der 
Algemeene Vergadering, Uitvoerenden Raad of Volksraad is 
niet noodig. 

HOOFDSTUK II. 

COMMISSIE DER ALGEMEENE KERKVERGADERING. 

ART. 1. Wanneer de Algemeene Kerkvergadering geene Commissie der Alg. 
zitting houdt, zal er eene commissie der Algemeene Kerk- K.<3rkvergadering. 

vergadering bestaan, die jaarlijksch bijeenkomt op eene 
plaats door haar zel ve te bepalen. Zij bestaat uit vijf leden, Zamenstelling. 
die feder een secundus moeten hebben, namelijk uit den 
Praeses en den Scriba van de Algemeene Kerkvergadering, 
benevens drie ouderlingen uit de Algemeene Kerkvergade-
ring te benoemen. Bij afwezigheid van een der leden heeft Benoeming van 
de Scriba het regt een plaatsvervanger te kiezen uit de leden plaatsvervanger. 
der laatste Algemeene Kerkvergadering. 

2. De commissie der Algemeene Kerkvergadering zal Bevoegdheid en 
waken voor de uitvoering der kerkelijke wetten en beslui- pligt der commissie. 
ten, zal oordeelen en beslissen omtr-.:nt de beteekenis, 
bedoeling en toepassing van artikelen der wet in voorko-
mende gevallen, alle onafgedane zaken in behandeling 
nemen, de verslagen ontvangen en in overweging nemen 
van de verschillende gemeenten en in het algemeen alle 
zaken waarnemen, die met den bloei en de handhaving der 
tucht in de Ned. Herv. Kerk in verband staan. 

3. De commissie der Algemeene Kerkvergadering doet Zij doet verslag aan 
verslag van het door h?.ar verrigtte bij de Algemeene Kerk- de Algem. Kerkv. 
vergad.~ring, terwijl hare handelingen van kracht zijn, zoo-
lang ZIJ door de Algemeene Kerkvergadering niet zijn ver-
worpen of gewijzigd. 

4. Indien eenig lid bezwaard is over eenige beslissing Appt:ll naar Algem. 
d.oor de commissie der Algemeene Kerkvergadering, kan hij Kerkvergadering. 
ziCh beroep~n op de Algemeene Kerkvergadering, wier uit-
spraak beshssend is. 

5. De commissie der Algemeene Kerkvergadering heeft Verde:e _functie der 
het regt om kerkelijke onderwijzers te examineeren, consu- commlssle. 
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lenten te benoemen, kerkelijke grensscheidingen te maken, 
handopening te verleenen tot benoeming van kerkeraden bij 
nieuw opgerigte gemeenten, godsdienstig onderwijs te be
vorderen en om met bevoegde magten te corresponderen. 

Voorzitter der corn· 6. De voorzitter van de commissie heeft het regt om 
missie bevoegd bui· eene buitengewone vergadering te beleggen indien daartoe 
tengewone vergade- . ' . 
ring te roepen. t~~men, door den prreses en scnba te beoordeelen, aanwez1g 

ZlJn. 
Verslag aan de corn· 7. Jaarlijks moet bij de commissie der Algemeene Kerk· 
missie der Alp-em. vergadering verslacr ingediend warden aangaande den toe-
Kerkvergadermg. . 0 d 

Vragen die in 't ver
slag moeten worden 
beantwoord. 

stand van 1edere gemeente, door al de le en des kerkeraads 
onderteekend, waarin de volgende vragen moeten beant· 
woord warden : 

a. Warden in uwe gemeente op Zon- en feestdagen 
de gewone preekbeurten waargenomen? 

b. Wordt er ook, ten rninste 12 malen in het jaar, 
gezet over den catechismus gepredikt, op de ge
wone tijden de lijdensstoffen behandeld, en war
den er van tijd tot tijd belijdenis-predikatien 
gehouden? 

c. Woidt ook het Avondmaal 4maal in het jaar ge· 
houden? 

d. W orden er ook voorbereidings- en dankzeggings
leerredenen v66r en na het avondmaal gehou
den? 

e. Wordt er ook geregeld catechisatie gehouden ter 
onderwijzing in de Bijbelsche geschiedenis en in 
de geloofs- en zedeleer en zoo mogelij k in de 
kerkelijke geschiedenis? 

f. Warden er lidrnaten op den bepaalden tijd aange
nomen en wanneer is de tijd daartoe bij u be
paald? 

g. Wordt er ook behoorlijk werk gemaakt van het 
herderlijk bezoeken der gemeente en bijzonder 
der kranken? 

h. Heeft er jaarlijks eene geregelde aftreding plaats 
van ouderlingen en diakenen? 

i. W orden er notulen gehouden van de handelingen 
des kerkeraads? 

.f. Hoe groot is gedurende dit jaar het getal zielen, 
lidmaten, gedoopten, aangenomene, gehuwden? 

k. Komen de leden des kerkeraads gestrouw ter kerk? 
l. Hoeveel zijn uwe inkomsten en uitgaven gedurende 

dit jaar? 
m. Welke zijn de kerkeigendommen? 

In va.cante gemeente 8. In eene vacante gemeente zal de consulent, wanneer 
stelt consulent het hij dezel ve bezoekt, het verslag voor de commissie opstellen. 
verslag op. 
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HOOFDSTUK III. 

§ 1. DE KERKERAAD. 

ART. 1. In elke gemeente zal een afzonderlijke Kerke- Zamenstelling des 
raad zijn, bestaande uit den predikant of consulent, de kerkeraads. 

ouderlingen en diakenen der gemeente. 
2. De ouderlingen en diakenen behooren te zijn lid- Kwalificaties van 

maten der gemeente, sedert een jaar in haar midden geves- o~derlingen en 
· d b · l"k · b l"d · d 1 b l d diakenen. tlg , on enspe IJ In e IJ ems en wan e , e mn c voor-

standers van de openbare godsdienst en geen tegenstrevers 
van kerkelijke verordeningen. De ouderlingen niet beneden 
de 35 jaren oud en de diakenen niet beneden de 25 jaren. 
De commissie der Algemeene Kerkvergadering is bij magte, 
wegens bijzondere redenen, op den leeftijd der ouderlingen 
uitzondering toe te laten. 

3. De Kerkeraad bepaalt het getal der ouderlingen en Getal van ouderlin 
diakenen en regelt dit naar de talrij kheid en de uitgestrekt- gen en diakenen. 
heid der gemeente en den aard der combinatien. Het getal 
der ouderlingen is voor het minst aan dat der diakenen 
gelijk. Buiten de bijzondere gevallen, door de commissie 
der Algemeene Kerkvergadering te beoordeelen, is het getal 
der ouderlingen en diakenen nergens minder dan twee. 

§ 2. VERKIEZING DER KERKERAADSLEDEN. 

4. De verkiezing van oude~lingen en diakenen geschiedt Kiezing van ouder
met geslotene briefjes. Bij de eerste stemming beslist de lingen en diakenen. 

volstrekte meerderheid; bij de tweede stemming de meer-
derheid. Indien men dan nog niet tot eene keus kan 
komen wordt het lot geworpen tusschen de twee die de 
meeste stemmen op zich vereenigd hebben. 

5. In nieu we gemeenten wordt de eerste benoeming Benoeming v. ouder
van ouderlingen en diakenen gedaan door meerderjarige ~ing~n en diakenen 
niet bedeelde en niet onder censuur staande mans-lidmaten: m meuwegemeenten 

onder de leiding van den consulent. 
6. De nieuw benoemde leden van den kerkeraad wor- Voorstelling en be

den op twee achtereervolgende Zondagen aan de gemeente vestiging van kerke
voorgesteld en daarna geschiedt de bevestiging. \Vanneer raadsleden. 

de stemming geschiedt door mans-lidmaten, is de voorstel-
ling op twee achtereenvolgende Zondagen onnoodig. 

7. Iedt-r, die tegen de benoemden eenig bezwaar heeft. Objeciie tegen be
zendt schriftelijk zijne bedenkingen bij den kerkeraad in. noemde kerkeraads
De kerkeraad beslist of de bezwaren gewigtig genoeg zijn leden. 

om aan de commissie der Algemeene Kerkvergadering te 
worden opgezonden. Indien de bezwaren niet gewigtig ge-
noe.g zijn om aan de commissie der Algemeene Kerkverga-
dermg te worden opgezonden, gaat men met de bevestiging 
voort. 
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'l'ijd van benoeming 8. De tijd van benoeming en aftreding wordt bepaald 
en aftreding. bij huishoudelijke bepaling; met dien verstande evenwel, 

dat eenig lid, na eenen diensttijd van 4 jaren, weer op 
nieuw gekozen, voorgesteld en bevestigd moet worden. 

Ambtspligten van 
ker keraadsleden. 

§ 3. WERKZAA.~1HEDEN V AN DEN KERKERAAD. 

9. De ambtspligten van de leden des kerkeraads zijn: 

a. Zorg te dragen voor hetgeen de openbare gods
dienstoefening aangaat. 

b. Acht te hebben op het leven en de zeden van de 
leden der gemeente, de dwalende terug te bren
gen, de tragen op te wekken, de ergerlijken 
liefderijk te bestraffen, de tucht te handhaven en 
alles te doen wat tot heil van zielen kan be
vorderlijk zijn. 

c. De armen en vooral behoeftige weduwen en wee
zen te ondersteunen. 

d. Zorg te dragen voor de kerkelijke eigendommen. 

Bepaling aangaande 10. De kerkeraad bepaalt het getal, den tijd en de 
d~ Godsdienstoefe- plaats der openbare godsdienstoefeningen, draagt zorg voor 
mngen, A vondmaal d ld b d' · d d 1 d t .. en Doopsbediening. e ger·ege e e 1emng van oop en a von maa , op a ZlJ 

aan hun doel beantwoorden en tot de meeste stichting der 
gemeente verstrekken, dat het heilig avondmaal telkens, na 
voorafgegane voorbereidings-predikatie, geregeld vier maal 
des jaars gehouden worde, dat de doopsbediening elke week, 
indien Je talrijkheid der gemeente het vordert, maar ook 
niet anders dan bij de openlijke bijcenkomsten, in tegenwoor
digheid, zoo maar immer mogelijk, der beide ouders, op de 
meest indrukwekkende wijze plaats hebbe. Het doopen bui
ten Zondag en aan huis zal den leeraar vrijgelaten worden 
wanneer hij daartoe noodzakelijkheid vindt. Een onecht 
kind ten doop aangeboden, zal niet anders dan onder be
hoorlijke doopgetuigen den doop ontvangen, doch altijd 
met voorkennis van den kerkeraad der plaats, waar het 

Doopen "· kinderen kind gedoopt wordt. Kinderen boven de 7 jaar zullen niet 
boven 7 jaar. worden gedoopt, maar moeten ongedoopt blij ven tot dat zij 

belijdenis van hun geloof zullen hebben afgelegd, en hier
omtrent zal geene uitzondering worden toegelaten. 

Geloofsbelijdenis en 11. De kerkeraad zorgt voor de afneming van de be
b~vestigi~g van lijdenis des geloofs en de bevestiging van de nieuwe lidma-
meuwe hdmaten. t · d t d k k l"k · · d h }"k 
I . d h en 1n e gemeen e, e er e IJ e 1nzegenmg es uwe IJ s, 
nzegemng es u- h t ld . d' . d l'd t d' welijks. e gerege 1n 1enen van attestat!Cn er 1 ma en, 1e van 

elders zijn ingekomen en het uitreiken van attestatien aan 
hen, die de gemeente met der woon willen verlaten. 
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12. De bcvestigir.g der lidmaten zal gcschieJen door V:agen bij aanne~ 
den predikant, die in tegenwoordighcid der gemeente de mmg. 
na volgende vragen aan de aangenomenen do en zal : 

a. Gelooft gij van harte de leer die gij hebt beleden. 
b. Hebt gij ook voorgenomen bij die leer door Gode 

genade te blij ven, de zonde te verzaken en een 
christelijk leven te leiden. 

c. Onderwerpt gij u aan het kerkelijk opzigt, en in 
geval gij u mogt ontgaan, aan de kerkelijke tucht. 

13. Aan den Kerkeraad is opgedragen het houden van Houden v. registers. 

registers: 

a. Van gedoopten. 
b. Van lidmaten, zoowel die op belijdenis des geloofs 

zijn aangenomen, als zij die eene attestatie hebben 
ingediend. 

c. Van kerkelijk in het huwelijk bevestigden. 

14. Een lid der Gereformeerde gemeente hier te lande, Opnemen van leden 
wenschende weder opgenomcn te worden, kan zich daartoe der Gereformeerde 
tot een der predikanten, ouderlingen, of diakenen wenden gemeenten. 

met verzoek, dat zijn wensch op de eerstvolgende kerke
raadsvergadering worde beoordeeld of dat zoodanige zich 
ook schriftelijk tot den Kerkeraad wende. 

1.5. Terwijl het lidmaatschap van de Gereformeerde Kerk De Gereformeerde 
alhier niet wordt erkend, zal ieder lidmaat van die Kerk, kerk niet erkend. 
wanneer hij tot de Nederd. Herv. Kerk wil overgaan, eenige 
vragen van den predikant en een of meer ouderlingen 
moeten beantwoorden en daarna op de gewone wijze als 
lidmaat der gemeente worden voorgesteld. De Kerkeraden 
en predikanten zullen, zooveel mogelijk, zachtmoedigheid en 
wijsheid gebruiken. 

16. Het beroepen van een predikant, de benoeming van Wat verder onder de 
ouderlingen en diakenen, de aanstelling met instructie, de pligten en werk-

h · h 1 1 k h f zaamheden des ker-SC or~ulg en et onts ag van voor ezers en osters, et a- keraads behoort. 
vaard1gen van de daartoe bevoegde leden naar de Algemeene 
Kerkvergadering, het nauwkeurig bijhouden der kasboeken 
en het bewaren van de eigencloms-bewijzen van goederen 
aan de Kerk toebehoorende, dat alles behoort tot de werk-
zaamheden van den Kerkeraad. 

17. De Kerkeraad zorgt, met hulp der gemeente, voor Woning voor predi~ 
eene behoorlijke woning van den predikant. kant. 

18. De Kerkeraad vergadert jaarlijks ten minste vier Vergadering des 
malen, bij gelegenheid van het nachtmaal en voorts zoo kerkeraads. 
dikwijls als de omstandigheden het vereischen. 

19. Bezwaren tegen de leer van een predikant zullen Bezwaren tegen leer 
schriftelijk ingediend en met duidelijke bewijzcn gestaafd des predikants. 
moeten worden. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

Kwaad gerucht 
tegen predikant 
spoedig te worden 
opgenornen en on
derzocht. 

492 [1873 

20. Elk lid des kerkeraads zal zich beijveren om bij 
het vernemen van kwaad gerucht tegen den prcdikant der 
gemeente, daarvan behoorlijk en spoe<lig opgave te doen 
voor den kerkeraad der gemccntc, en dat met het oog op 
wanorde en de verwoesting, die de gemecntc bedreigt, wan
neer elk lidmaat der gemeente naar goed vinden den predi
kant zijner gemeente bcoordeelen en ten toon stollen kan. 

HOOFDSTUK IV. 

KE RKE LIJ KE BEAM B TEN. 

§ 1. PREDIKA~TEN. 

\Vie als predikant ART. 1. Als predikant in eenige gcmeente dcr Nederd. 
zal worden toege- Herv. Kerk in de Z. A. Republiek zal niemand warden 
la ten. 

toegelaten dan die aan ecne wettige hoogeschool tot predi-
kant is opgeleid, bij cenig provinciaal kerkbestuur is toe
gelaten of langs een wettigen algemeen erkenden weg 
bevoegd is geworden tot de evangclie bediening. 

~ornmis~ie Algem. 2. \Vanncer bij de commissie der Algemeene Kerkver
Kerk1v. 1~ btevoegd gadering eenige twijfel bestaat aangaande den status van 
voor oop1g oegang d'd f d'k l' ld k d tot de bediening aan een can 1 aat o pre 1 ant, c 10 van e ers Tom en e ver-
predikant van elders langt om als predikant der X cderd. Herv. Kerk in cleze 
komende te ontzeg- Rcpubliek te warden toegelaten, zoo heeft de commissie het 
gen. regt om voorloopig den toegang tot de bediening aan zulken 

Pligten aan predi
kant opgedragen. 

predikant of candidaat te ontzeggen, met bepaling tevens 
dat alleen op eene Algemeene Kerkvergadering over zoo
danig verzoek zal warden beslist. 

3. Aan den predikant is opgedragen: 

a. De openbare verkondiging des evangeliums. 
b. Het bedienen van doop en avondmaal. 
c. De leiding der openbare godsdienstoefeningen. 
d. De huwelijks-inzegening. 
e. Het catechisaiie-onderwijs. 
f Het afnemen van belijdenis des geloofs in tegen

woordigheid van een of meer ouderlingen. 
q. De herderlijke zorg. 
lL Het besturen van de vergaderingen des kerkeraads. 

Geene verandering 4. In de regeling van het getal, den tijd en de plaats 
in godsdienstoefe- der openbare godsdienstoefeningen, maken zij geene veran
ningen. 

dering zonder toestemming des kerkeraads. 
~redikanten regelen 5. In hunne geheele ambtsbediening zich gedragen~~ 
zwh naar behoefte naar de kerkelijke reglementen en verordeningen, rigten Z1J 
der gerneente. . h t d ~ "d l"k 1 t l"k b h ft d r z1c voor s naar e L1J e 1J e en p aa se 1J e e oe e e 

gemeente, zooveel noodig in overleg met den kerkeraad. 
Herderlijke zorg. 6. In de herderlijke zorg voorzien zij, zoo noodig, met 
Huis- en kranken- raadpleging en hulp van den kerkeraad, vooral ook door 
bezoek. 

getrouw huisbezoek en krankenbezoek. 
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7. Het mcer of minder volledig gebruik dcr doops- en Gebruik der doops 
avondmaalsformulimen moot worden overgelaten aa.n de en ~vondmaalsfor-

1 'd h 'd .. h 'd d d'k t t . l t muheren. besc 101 en 01 en WIJS 01 van en pre 1 an , me 1nac 1 -

neming van den toestand der gemeente. 
8. Aan den predikant wordt als cone verpligting opge- Verpligting in het 

legd het prediken over den Hcidelbergschen Catechism us, prediken. 
het behandelen der l~j dcnsgeschiedenis van J ezus Christ us, 
het houden van belijdenispredikatien, benevens de gewone 
voorbercidings- en nabetrachtings-leerredenen, voor L·n na 
het avondmaal. 

9. Gcen leeraar zal, vooral op den dag des Heeren in Geen prediken in 
de gemeente van een anderen prediken, tenzij met kennis- andere gemeenter; 

· d 1 d f b.. d · f . zonder toestemmmg gevmg aan en eeraar er gemeente, o IJ 1ens a wez1g- van leeraar ofkerke-
heid aan den kerkeraad, en golden bij die gelegenheid ge- raad. 
collecteerd zullen worden overgemaakt aan de kerkekas van 
zoodanige gemeente, doch aanschrijving ontvangencle van 
dam·in niet voort te gaan, zal hij die aanschrij ving moeten 
gehoorzamen. In vacante gemeenten is de toestemming 
noodig van den consulent of van den kerkeraad. 

10. Iemand verkiezende een kind te laten doopen ofDoopen van kind~: 
aannemen bij een anderen predikant zal zich van een schrif- ren en aan~emen blJ 

1 .. 1 1 f d cl'k t .. . ander pred1kant. te lJ { ver o van en pre 1 an ZIJner mgene gemeente moe· 
ten voorzien. 

§ 2. OUDERLINGEN. 

11. Aan de ouderlingen is opgedragen: 

a. De behartiging der belangen van de openbare 
godsvereering. 

b. De bevordering en het toezigt op het godsdienst
ondcrwijs. 

c. Het mede-toezigt op de leden der gemeente, inzon
derheid door hun bezoek, zoowel indien zij daar
toe worden verzocht in vereeniging met den 
predikant, ~lsook afzonderlijk naar plaatselijkc 
regeling. 

d. IJ verige medewerking met den prcdikant in alles 
wat aan de christclijke opbouwing cler gemecntc 
kan dienstig zijn. 

§ 3. DIAKENEN. 

Opdragt aan ouder
lingen. 

12. Aan de diakenen is opgedragen de meer bijzondere Opdragt aan 
zorg voor de armen der gemeente; daartoe zijn diakenen. 
zij belast: 

a. Met het beheer der kas en kerkegoederen. 
b. Met de inzameling der liefdega ven. 
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c. Met het besteden van dit cen en ander tot het 
doel hetwelk de ehristelijke gemeente voor hare 
arrnen beoogt. 

a. 'l'e dien einde ook met het geregeld bezoeken der 
arm en. 

Overleggen met lee- 13. In alle gemeentan geschiedt dit alles in overleg met 
raar en oud~rlingen. den prcdikant eG de ouderlingen. 
Voorgaan in open- 14. De diakenen ga'ln de gemeente in het getrouw bij-
bare godsverecring. wonen der open bare godsvereering voor. 

Bevordering van 
onderwijs. 

Attes:atie aan lid
maten naar elders 
verhuizende. 

BIJLAGE. 

15. De Nederd. Herv. Kerk in de Z. A. Republiek acht 
het zich ten duren pligt, zooveel doenlijk in overeenstem
ming met het Gou vernement alhier, gezond en degelijk on
derwijs in de gemeenten te bevorderen, waartoe zij leeraren, 
kerkeraadsleden en lidmaten ten sterkste opwekt om door 
gepaste middelen, zoo op de clm·pen als in de districten, 
bekwame en godvreezende onderwijzc.rs te verkrijgen. 

1 G. A an lidmaten naar elders verhuizende worclt de 
navolgencle attestatie tcr hand gesteld: 

Reil den Lezer ! 

Ik ondergr:teckcnclc predikant hij de Ncderduitsch-Her
vormdc Gemeente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eertificeer bij doze, dat 
uit het liclmatcn-registrr van gemeldc gemeente bl~jkt dat 
.................. na voorafgaandc geloofsbelijdenis tot lidmaat 
van gemelde gemeente is aangenomen. 

N. N., Predikant. 

Op de aftegeven attestatic zal worclen gezet, dat men 
verpligt is clPzclvc binnen (} maandcn in to diencn in de 
gemeente. naar welke men zich begeeft, en dat dczelve na 
1 jaar en G weken niet mcer geldig zal zijn. 

HOOFDSTUK V. 

WET OP DE VACATUREN. 

§ 1. HET O~TSTAAN VAN DE VACATUREN. 

Wanneer vacature AnT. 1. De vacature van cenc predilumts-plaats ont-
ontstaat. staa.t door het ovcrlijden, het vertrek, het emeritaat, den 

vrijwilligen afsta.1d en het ongevrangd ontslag of de qnt
zetting van hem die zo beklce<lt. 

Overlijden van pre- 2. Van het OV('rlijden van den prNlikant geeft Je ker
dikant. keraad onverwijld kenniR aan den ~criba van de commiRsic 

der Algernecne Kerkvergadering, met opgavc of de overledcne 
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eene weduwe of minderjarige en nog niet tot onafhankelijk Scriba doet mede
bestaan gekomene kinderen nalaat, welke de mededeeling deeling aan Uitv. 

Raad. doet aan den Hoog-Ed. Uitv. Raad. 
3. Het overlijden van den predikant, nalatende eene In geval weduwe en 

weduwe of minderjarige en nog niet tot onafhankdijk bestaan minderjarige kinde-
. d ren achtergelaten 

gekomene k1ndcren, doet e vacature ontstaan voor een zijn. 
geheel jaar, terwijl aan deze naastbestaanden het regt wordt 
toegekend om de inkomsten van de vacerende predikants-
plaats (het genot van in woning in de pastorie of van huis-
huur daaronder begrepen), gedurende dit tijdvak, met en 
boven het st.erfkwartaal geheel en onbezwaard te genieten. 

4. Meerdmjarige kinderen van den prodikant en alle l\f3erderjarige kin
bij hem inwonende bloed- en aanverwanten zijn gedurende deren en inwonende 

3 d t k d t "d d l"d bloedverwanten. maan en, 3 re enen van en IJ es over IJ ens, gereg-
tigd tot het genot van pastorie en al de overige inkomsten 
van de standplaats. 

5. Een predikant naar elders vertrekkendo wordt door Ontslag van predi
den kerkeraad, onder voorzitting van den consulent, van zijne kant bij vertrek naar 
betrekking tot do gomeente ontslagen. Aan den alzoo ont- elders. 

slagen prcdikant wordt eene acto afgegeven ingerigt overeen-
komstig het bij dit reglement gevoegd formulier A. De schade- Schadeloosstelling 
loosstelling van den consulent voor de kosten aan zoodanig aan consulent. 

-ontslag verbonden, komt ten laste der roepende gemeen se. 
6. Indien een predikant komt to overlijclen na zijn ont- Overlijden van pre

:slag en voor zijne bevestiging in den loop der maand dikant na ontslag. 

waarin dit ontslag heeft plaats gehad, clan wordt hij gere-
kend nog te behooren tot de gemeente die hij verliet, doch 
heeft zijn overlijden plaats na het einde der maand waarin 
hij werd ontslagen, dan wordt hij gerekend to behooren tot 
de gemeente die hem riep. Op beide gevallen is het be-
paaldo bij Art. 3 en 4 van toepassing. 

7. Bij ontslaa van de bctrekkina tot de gcmeente ton Ontslag in geval van 
o()'evolO'e van verkreaen cmeritaat ;f vriJ' williaen af~tand emeri~aat of afstand 
-n b o · t:> van d1enst 
van de dienst, wordt gehandeld als in art. 5 is geregeld, doch · 
wordt de acto ingerigt naar het formulier C en de kosten 
<ler handelingen gedragen door hem ten wiens behoeve zij 
plaats vindt. 

8. De wedu we van ecnen in dienst zij nde overlcdcn Pensioen en toelage 
predikant genict van wege het Gou vernoment een pensioen a~n weduwe van pre-

..JY7- ' · b . . dllmnt. van or;, o s Jaars, enevens eene toelage mt het pred1 kants-
weduwen-fonds, welke toolage zal w~rden berekend naar 
·den staa.t der geldmiddelen van het fonds en door do com
missie der Algemeene Kerkvergadering zal worden bepaaJd. 

9. \Vanneer een predikant door ]igchaams-ongesteldhcid rensioen van predi
:gedwongen wordt zijn emeritaat aan te vra.gen, 't welk hem kant. 
gegeven wordt "sa/,w hmwte 1d sUpendio '' (dat is: eervol 
'onts.lag met behoud van aa.nspraak op pensiocn ), is hij ge-
.regt1gd tot een pensioen van Gouvernementswege, gelijk· 
staande met i van het tractement, dat hij als prcdikant in 
·werkelijke dienst l10eft genoten. 
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In andere gevallen 10. In eenig ander geval van pensionering waarin door 
van pensionerin~ . deze wet niet wordt voorzien en waarin voorzieni.ng noodig 
doet de commlSSle d d · · d Al 
der Algem. Kerkv. geacht wor t, zal e commiSSie er gemeene Kerkverga-
voorstellen aan de dering zoodanige voorstellen aan het Gou vernement rigten 
Regering. als haar noodzakelijk en billijk zal voorkomen. 
Kennisgeving van 11. In geval van ongevraagd ontslag en ontzetting uit 
ongevraag~ ontslag. de dienst geeft de Algemeene Kerkvergadering terstond 
enz., aan U1tv. Raad. k · d K 1 d d 1 t d u· enms aan en er {eraa · , en consu en en en Itvoe-

renden Raad. 

§ 2. VOOHZIENING IN DE DIENST GEDURENDE DE VACATURE. 

l'ligt van commlent 12. In vacante gernecnten is al het leeraars en herders-
in vacantegemeente. werk opgedragen aan den consulent. 
Consulent voor 13. Voor elke gemeente wordt een consulent benoemd, 
iedere gemeente. ten einde in voorkomend0 gevallen als zoodanig naar het 

reglement op to treden. 
Benoeming der con- 14. De benoeming der consulenten geschiedt door de 
sulenten. commissie der Algemeene Kerkvergadering op voordragt van 

Aanvaarding zijner 
betrekking door 
consulent. 

den kerkeraad der vacante gemeente. 
15. De consulent aanvaardt zijnc betrekking in de ver

gadering des kerkeraads, die onder zijne voorzitting tot 
ontbinding der betrekking van den predikant tot de ge
meentc wordt gehouden of anders in eene vergadering, die 
hij belegt, zoodra hij het berigt ontvangen heeft van het 
overlijden, het ongevraagd ontslag, de schorsing of afzetting 
uit de dienst van den predikant. 

overnemE>n van ar- 16. In de vergadering, in art. 15 vermeld, wordt het 
chiefdoorkcrkeraad archief, gewoonlijk onder den predikant berustende, over

genomen door den kerkeraad, onder behoorlijke inventaris. 
Verzekering tr van. Het archief wordt nedergelegd in eene verzekerde berg

plaats, voorzien van twee verschillende sloten, waarvan de 
sleutels de eene bij den consulent, de andere bij een van 
de ouderlingen bewaard blij ven. 

De consulent wordt 17. De consulent bekleedt in de vacante gemeente ge-
beschouwd als heel en al de plaats van pastor loci; zijne toestemming 
pastor loci. wordt gevorderd tot alle handelingen in de gemeente, 

welke buiten de predikdienst in het herders- en leeraarswerk 
begrepen zij n. 

Vergadering van 18. Niet dan om zeer dringende redenen en niet buiten 
kerkeraad in afwe- schriftelijk door den consulent verleende toestemming ver-
zigheid v. consulent. d t d 1 k d · .. f · 1 'd I d · ga er e {er yeraa 1n ZlJne a wez1g 101 . n zoo amge ge-

vallen nnemt deze alleen besluiten omtrent de zaken tot 
welker behandeling zij belegd is, en zonder zijne goedkeu
ring wordt aan geen der besluiten gevolg gegeven. 

Regelen v. herderlijk 19. De consulcnt regelt in overleg met den kerkeraad 
werk doorconsulent. de waarneming van het herderlijk werk. 
Van verschil tus- 20. Bij elk verschil tusschen den kerkeraad en den 
schen consulent en consulent wordt de beslissing ingeroepen van de commissie 
kerkeraad. d Al K k d . er gemeene er verga ermg. 
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21. De consulent wordt voor zijne gewone werkzaam- Vergoeding aan con
heden, in Artt. 15~ 16, 17 en 19 vermeld, als ook voor het sulE>nt. 
bijwonen der gewone kerkvergaderingen schadeloos gesteld 
alleen door den kerkeraad, met uitzondering van de kosten 
die, volgens Art. 5, de roepende gemeente verpligt is te 
vergoeden. 

22. De kerkeraad, buitengewoon de tegen woordigheid Kerkernad consulent 
van den consulent verlangende, zendt hem eene schriftelijke verlangen.de ~?odi~t 

· d' · k t h d d' d k t hem schnftehJk mt. u1tnoo 1gmg en verze er em e vergoe mg er on os en 
van het verblijf met en van de heen- en wederreis. 

23. De kerkeraad draagt zorg voor de goede ontvangst Kerkeraad zorgt 
en huisvesting van den consulent of overige predikanten, voor huisvesting des 

·· · h t b 1 d d t l consulents. wanneer ZlJ 1n e e ang er vaceren e gemeen e over wmen. 

§ 3. VOORZIENING IN GEV P. LLEN MET V ACATUREN GELIJK 

STAANDE. 

24. Ingeval de predikant zijne gemeente verlaten heeft, Verlat8n zijner ge
zonder in zij n diem;twerk te hebben voorzien geeft de ker- meente door predi-

k d h . t d' k · d ' · . d kant zonder voor-eraa 1ervan en spoe 1gste enms aan e commlSSle er ziening te maken. 
Algemeene Kerkvergadering. Zoo het bestuur, na onderzoek, 
daartoe termen vindt, verklaart het aan den consulent, dat 
de gemeente in haren tegenwoordigen toestand als eene 
hulpbehoevende beschouwd en dat met haar als met eene 
vacante gemeente moet gehandeld warden, volgens de be-
palingen van Artt. 15 en 33. Indien zoodanige toestand 
onverhoopt langer dan een half jaar blijft bestaan, beoor-
deelt de commissie der Algemeene Kerkvergadering, in overleg 
met den kerkeraad, hoe verder zal gehandeld worden, en 
wordt inmiddels in de dienst bij voortduring op dezelfde 
wijze voorzien. 

25. Bevindt een predikant door langdurige ziekte zich Predikant door 
buiten staat zijn dienstwerk te verrigten en kan hij zelf de z~~kte. verhinderd 

· h h 1 · h · ZIJn d1enstwerk te vermsc te u p z1c n1et verschaffen, dan geeit de kerke- verrigten. 
raad, op zij n verzoek, of anders hij zelf, met mededeeling 
aan dit collegie, hiervan kennis aan de commissie der Alge-
meene Kerkvergadering, hetwelk alsdan, overeenkomstig het 
bepaalde in art. 34, handelend optreedt. Ten aanzien der 
kosten wordt met de omstandigheden te rade gegaan. 
. Wanneer bij de commissie der Algemeene Kerkvergade- Ong~schikt~eid van 

rmg door den kerkeraad eener gemeente bezwaar wordt in- predikant mthoofde 
b t · · . van gekrenkte geest-ge r~g wegens ongesch1kthmd van haren pred1kant tot het vermogens. 

verngten van zijn dienstwerk, uithoofde van gekrenkte geest-
vermogens, of wanneer dat bestuur buitendien grond heeft 
om zoodanigen toestand te vermoeden, benoemt het eene 
c?mmissie uit zijn midden, om op de plaats zelve het noo-
d1ge onderzoek in te stellen. Blijkt het alsdan dat dit be-
zwaar of. v~rmoeden gegrond is, zoo wordt de predikant door 
de commissie der Algemeene Kerkvergadering op zijn ver-
zoek of bij weigering of onbekwaamheid om 'zulk een ver-

32 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

498 [1873 

zoek te doen, na bekomen attest van een geneeskundige 
op eervolle wijze, met behoud van ziju tractement, voo; 
een halfjaar van zij n dienstwerk ontheven, hetwelk alsdan 
door den consulent wordt waargenomen. Na verloop van 
een half jaar onderzoekt de commissie der Algemeene Kerk
vergadering of de predikant weder tot het verrigten van 
zijn dienstwerk kan worden toegelaten. Indien het bestuur 
hiertoe geene vrijheid vindt en de hoop op herstel nogtans 
niet geheel verloren is, ontheft het den predikant van zijne 
dienst voor den tijd van een geheel jaar. Voor de dienst 

Waar de krankzin- wordt inmidclels op de wij ze als vroeger gezorgd. Wanneer 
nigheid voortduurt na den eersten termijn de hoop op herstelling geheel is 
wordteervol ontslag d f d k k · · h 'd d 1 t t " ~an predikant ver- ver wenen o e ran zmmg e1 na en aa s en termiJn 
leend. voortduurt, gaat het bestuur tot handelen over, om een 

eervol ontslag te verleenen aan den lijdenden predikant, 
overeenkomstig de bepalingen van de wet op het gevraagde 
ontslag. 

Bchorsing van pre- 26. Ingeval van schorsing van een predikant, geeft de 
dikant. commissie der Algemeene Kerkvergadering daarvan kennis 

aan den consulent, opdat in de dienst der gemeente als in 
die eener vacature worde voorzien. Die dienst wordt vergoed 
en met het overschot van het tractement wordt gehandeld 
overeenkomstig de bepalingen van het reglement voor ker
kelijk opzigt en tucht. 

§ 4. VERVULLING DER V ACATURE. 

BEROEPING. 

A. V 66r de beroeping. 

Aanvraag bij den 27. Op verzoek van den kerkeraad doet de commissie 
Uitv.Raad teneindeder Algemeene Kerkvergadering bij den Uitvoerenden Raad 
beroep te kunnen lk 
doen. aanvrage om handopening, opdat de beroeping, tot we e 

de kerkeraad ter vervulling der vacature wenscht over te 
gaan, kunne geschieden met aanbieding van het gewone 
tractement en verdere voordeelen van 's lands wege, en 
voert daarbij de gronden aan, waarop zijn verlangen rust, 
om de vacature op dezelfde wijze te doen vervuld warden. 

Deze aanvraag ge- 28. De aanvrage, op verzoek des kerkeraads, geschiedt, 
schiedt zoodra het zoodra het gebleken is, dat de vacature zal ontstaan. \Vaar 
blijkt dat de vaca-
ture zal ontstaan. een jaar van gratie is ingetreden, wordt met de aanvrage 

gewacht tot op 6 maanden v66r dat het zal geeindigd zijn. 
'Toebereidselen tot 29. De toebereidselen tot de beroeping vangen tijd.ig 
de beroeping. aan. Wanneer een predikant naar elders vertrokken IS, 

wordt het doen van eene nieuwe beroeping, in verband 
met Artikel 6, verdaagd tot na zijne bevestiging of tot na 
den afloop dier maand in welke hij van zijne betrekking 
tot de gemeente is ontslagen. 
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B. Bij de beroeping. 

30. De beroeping van predikanten geschiedt door Beroeping doorwien 
·den Kerkeraad vereenigd met de oud-kerkeraadsleden der te geschieden. 
gemeente. . 

31. Om beroepen te worden in de Nederd. Herv. Kerk Vereischten die per· 
te dezen lande zijn al hare predikanten en hare candida ten sonen beroepbaar 

d h 'l' d' t d' d b . d maken. tot e e1 1ge 1ens , 1e, wanneer e eroepmg wor t 
uitgebragt, den leeftijd van 22 jaren bereikt en bij eene wet-
tig erkende instelling van hooger onderwijs hunne opleiding 
·ontvangen en voltooid hebben, in 't algemeen bevoegd. Zie 
verder de artikelen "Hoofdstuk: Predikanten ". 

32. Door den kerkeraad wordt de beroeping, zoodra zij Kerker,aad maakt 
is uitgebragt, aan den beroepene bekend gemaakt, hetwelk beroepmg aan be· 

h. dt d d 't d' · tt' b · f . roepene bekend. :gesc 1e oor e UI vaar 1gmg van een we 1gen ne , In-
:gerigt naar het form ulier A, aan de wet annex. 

33. De kerkeraad doet den beroepsbrief gepaard gaan Beroepsbrief moet 
met een officieele opgave van de inkomsten aan de stand- verg~zeld zijn van 

. . . offiCieele opgave van 
plaats verbonden. Verandermgen In de 1nkomsten worden inkomsten. 
·door den kerkeraad niet gemaakt of gedoogd zonder toe-
·stemming van de commissie der Algemeene Kerkverga-
dering. 

34. Van het ontvangen van den beroepsbrief wordt aan Beroepsbrief spoe
·den kerkeraad die hem heeft toegezonden onverwijld doordigtewordenerkend 
d b ' b . z 'a· l"k 1 ten beantwoord. · en eroepene engt gegeven. oo spoe 1g m.oge IJ eg 
hij omtrent de aanneming of afwijzing van die op hem uit
gebragte beroeping eene stellige schriftelijke verklaring over. 
Indien noodig, kan de kerkeraad eene termijn vaststellen, 
binnen welken de beroepene een antwoord geven moet. 

35. Zoodra het berigt van afwij zing ontvangen is, wordt Ingeval v. afwijzing. 
het werk der herroeping ten spoedigste hervat. 

36. De beroepene, indien hij verklaard heeft de beroe- Voorstelling des be
ping aan te nemen, wordt op drie achtereenvolgende Zon- roepene. 
·dagen aan de gemeente voorgesteld, ten einde de bevoegden, 
zoo zij wettige bezwaren mogten hebben, in de gelegenheid 
te stellen, om die tegen hem in te brengen. 

37. Tot het inbrengen van bezwaar tegen den beroe- Wie objecteeren 
pene zijn alleen bevoegd de niet onder censuur staande kunnen tegen den 

l. d d beroepene. mans 1 maten er roepende gemeente. De bezwaren houden 
in bepaalde beschuldiging, de evangeliebediening of den 
wandel van den beroepene betreffende, voorzien van duide-
lijke en deugdelijge bewijzen. Zij worden schriftelijk en Objecties in ge
·onderteekend, uiterlijk op den tweeden dag na de derde ~chri~t te worden 

fk d. . l d b" d k k d mgedie:nd. a on 1gmg, overge eg IJ en er eraa . 
38. De acte van beschuldiging wordt met de daarbij Acte van beschuldi

overgelegde stukken door den kerkeraad onverwiJ'ld opge- ging wordt opgezon-
d d . . den naar Prreses der 

zon en naar en praeses va.n de comnnss1e der Algemeene commissie Algem. 
Kerkvergadering, die aanstonds de commissie oproept, om Kerkvergad-:-ring. 
over die zaak te handelen en wel overeenkomstig het regle-
ment van kerkelijk opzigt en tucht. Zoodra de beslissing 
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genomen is, wordt daarvan aan den kerkeraad kennis ge
geven. 

Ingeval de objecties 39. Wanneer binnen den gestelden termijn geene be-
ongegrond zij?, schuldigingen zijn ingebragt of de ingebragte bij einduit-
wordt kerkeliJke k · d f · t' d ld .. goedkeuring ver· spraa n1et gegron o gew1g 1g genoeg geoor ee ZIJn,. 
zocht. wordt de beroepsbrief met al de daartoe noodige bescheiden 

door den kerkeraad aan de commissie der Algemeene Kerk
vergadering toegezonden tot het bekomen van kerkelijke 
goedkeuring. 

Vereiscbte beschei- 40. De vereischte bescheiden zijn: afschrift van de aan 
den. den beroepenen toegezondene opga ve der inkomsten; ge

tuigschrift van zedelijk gedrag aan den beroepene afgegeven 
door den kerkeraad waartoe hij behoort: 

Stukken die bij den 41. Bij den beroepsbrief van een candidaat wordt daar.., 
beroepsbrief moeten enboven zijne acte van toelating overgelegd, alsmede attes-
worden overgelegd. t t' d d l''k d d k k d ·· a 1e van goe ze e IJ ge rag van en er eraa z:IJner woon-

plaats, terwijl tevens bepaald wordt, dat geen candidaat. 
bevestigd zal worden in de evangeliebediening, voor en 
aleer hij bij den Scriba van de commissie der Algemeene 
Kerkvergadering eene formule onderteekend heeft, waarin 
hij belooft getrou w en opregt de leer van de N ederd. Herv. 
Kerk te prediken, en welke formule van den navolgenden 
inhoud is: 

F_ormule door can- "Wij ondergeteekenden, predikanten van de N ederd. 
didaat te worden on· Herv. Kerk in de Z. A. Republiek, verklaren in goeden ge
dE.rteekend. 

moede de leer, welke overeenkomstig Gods heilig woord 
vervat is in de formulieren van eenigheid der Nederd. Herv. 
Kerk, namelijk de Nederlandsche geloofsbelijdenis, de Hei
delbergsche catechismus en de Dordtsche leerregels hartelijk 
te omhelzen en getrouw te zullen leeren, belovende ons in 
alles ove1 eenkomstig onze kerkelijke reglementen stiptelijk 
te zullen gedragen, ons onderwerpende aan het oordeel der 
bevoegde kerkelijke besturen alhier, indien daartegen door 
ons mogt gehandeld worden. De onderteekenaar van dit 
reglement verklaart door zijne handteekening dat hij de leer 
die in bovengenoemde formulieren vervat is, gelooft over
eenkomstig Gods heilig woord te zijn." 

N.B. Elk predikant van buiten inkomende, die wenscht 
zich beroepbaar te stellen als predikant bij de Nederd. Herv. 
gemeenten alhier, moet zich onderwerpen aan dezelfde legi
timatie als bovengemeld. 

Ve~~eenen van ~er· 42. Nadat de vereischte stukken in orde bevonden zijn, 
kehJke goedkeurmg. wordt de kerkelijke goedkeuring van de beroeping door den 

praeses en scriba der commissie, namens de commissie der 
Algemeene Kerkvergadering verleend. 

Scriba geeft daarvan 43. Van de kerkelijke goedkeuring der beroeping geeft 
aan Uitv. Raad ken· de scriba van de commissie der Algemeene Kerkvergadering 
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kennis aan den Uitv. Raad, ten einde van dit bestuur hetnis en ontvangtvan 
bewijs te mogen ontvangen, dat de beroepene wettiglijk ge- hem bewijs, enz. 
regtigd is tot het genot van lands tractement en de andere 
voordeelen van lands wege. Het gevraagde bewijs van wege 
den Uitv. Raad door den scriba der commissie ontvangen, 
wordt onmiddelijk aan den beroepene toegezonden, met 
kennisgeving aan den kerkeraad der roepende gemeente. 

44. De noodzakelijke kosten, welke in overeenstemming Noodzakelijke kos
met de bepalingen in dit reglement veroorzaakt worden ten der beroeping. 
door de beroeping, het vertrek en het vervoer van den be-
roepen leeraar met huisgezin en goederen, komen ten laste 
der roepende gemeente. 

Indien een predikant de aanbieding van een evangelie- Terugbetaling der 
bediening naar elders of eene andere betrekking aanneemt uitbetaalde kosten, 
b . d t''d 2 · d d .. b t' · wanneer door pre-mnen en IJ van Jaren na en ag ZIJner eves ·lging dikant te worden 
op zijne tegenwoordige standplaats, of indien hij zijne be- gedaan. 
trekking binnen dien tijd vrijwillig nederlegt, rust op hem 
de verpligting om, desgevorderd, de tot vergoeding der 
kosten uitbetaalde gelden terug te geven. 

c. Bevestiging. 

45. De bevestiging van den beroepen predikant heeft Bevestiging van den 
zoo spoedig mogelijk plaats na het ontvangen van het be- beroepen predikant. 
wijs in art. 4S vermeld. 

46. De beroepen predikant levert v66r de bevestiging, Hij levert ac~~ van 
de acte van ontslag uit de betrekking tot zijne vorige ge- ontslag van ziJJ?-

t b · · d k k d · · · t . vroegere gem. m. meen e, lJ en er eraa ZlJ ner n1eu we gemeen e 1n. 
4 7. De bevestiging is he.t werk van den consulent als Bevestiging ge-

den pastor loci vervangende. Desverkiezende en daartoe schiedt door d~? .. 
h . . d h f. t consulent, tenziJ hiJ verzoc t, wordt deze plegt1ge handelmg oor em a ges aan zulks aan een ander 

aan een ander predikant, doch wordt de tegenwoordigheid afstaat. 
van den consulent of een der leden van de commissie der 
Algemeene Kerkvergadering vereischt. 

De consulent of een der leden van de commissie in Consulent geregtigd 
zijne plaats gezonden zijnde kornen voor het werk der be- tot reis- en vacatie-

t . . d ' . . ld t gelden. ves 1gmg van wege e gemeente re1s- en vacat1ege en oe. 
48. De bevestiging van candida ten geschiedt alleen met Oplegging der 

oplegging der handen. handen. 
49. De scriba van de commissie der Algemeene Kerk- Scriba. verleent ~an 

vergadering verleent in naam der Algemeene Kerkvergade- bevestigden .?andl-. . . . daat behoorhJke acte 
r1ng aan den als pred1kant bevest1gden cand1daat eene door 
hem tils zoodanig geteekende qualificatie in forma ter ver-
vulling van al de deelen der heilige bediening, naar dit 
formulier :-

ACTE V AN BEVESTIGING. 

Aan den scriba der Algemeene Kerkvergadering ver- Vorm van acte van 
toond zij nde de acte van toelating tot de predikdienst van bevestiging. 
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wege ..................... gedagteekend .................. aan den. 
Eerw. heer ..................... verleend, en zijn Eerw. op den 
.................. de formule van legitimatie onderteekend heb
bende, dus ook de wetten der Nederd. Herv. Kerk van de 
Z. A. Republiek; het voorts gebleken zijnde dat zijn Eerw. 
het beroep van de gemeente te ..................... aangenomen 
heeft en door den consulent dier gemeente den predikant ..... . 
. .. .. . .. . berigt gedaan zijnde dat de bevestiging met opleg
ging der hand en door den W elEerw. .. .. .. .. .. .. . . .. .. in de 
gemeente .................. is geschied op den ..................... ,. 
zoo is het dat door den ondergeteekende, in naam en van 
wege de Algemeene Kerkvergadering van de Ned. Herv. 
Kerk in de Z. A. Republiek, aan den \VelEerw. heer 
.................. deze acte van bevestiging wordt uitgereikt. 

De Algemeene Kerkvergadering verlangt van den be
vestigde, dat hij zijn Evangeliewerk in al zijne deelen van 
prediken, cathechiseren, bediening van Doop- en A vondmaal, 
en wat er verder toe behoort, overeenkomstig Gods Heilig 
W oord en de verordeningen der N ederd. Herv. Kerk in de 
Z. A. Republiek zal verrigten; dat hij dat doen zal zooals. 
een getrouw herder en leera:1r, die ook sticht door woord 
en wandel betaamt, opdat de zalige uitwerkingen van het 
Evangelie onder des Heeren zegen bevorderd warden. De 
Algemeene Kerkvergadering verlangt, dat de gemeente, welke 
hij ten herder en leeraar is gegeven, hem die eere en liefde 
en dat vertrouwen, hetwelk hij om zijns werks wille ver
dient, zal betoonen, voor beiden daartoe de uitgebreidste 
wenschen en gebeden ontboezemende. 

Gegeven ....................... . 

N. N., 

Scriba der commissie van 
de Algemeene Kerkvergadering. 

Consulent geeft ar- 50. Binnen eene maand na de bevestiging geeft de con
c~i.ef over na beves- sulent het archief in eene kerkeraadsvergadering over. De scriba 
~1~;~~ geeft kennis van de. commissie der Alge~een~. Kerkverga~ering doet de 
van de opvullingaan vervulhng der vacature onmiddehJk ter kenms komen van 
Uitv. Raad. den Uitvoerende Raad. 

AANHANGSEL. 

A..-VORM VAN DEN BEROEPSBRIEF. 

Vorm van ber9~ps- De Kerkeraad der Nederd. Herv. gemeente te ........ .. 
brief. heden wettig bijeengekomen ten einde der beroeping van 
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een herder en leeraar naar de kerkelijke reglementen, heeft 
goed gevonden te beroepen, gelijk hij beroept bij deze, tot 
herder en leeraar dezer gemeente den WelEerw. heer ......... 
predikant te ......... , of den Eerw. candidaat tot de heilige 
dienst, en zulks op zoodanig tractement en emolumenten 
als aan deze standplaats verbonden en in annex opgave 
vermeld zij n. 

De kerkeraad de beroeping ter kennis van den Wel-
Eerw ............. , predikant te ............ , of den Eerw .......... .. 
brengende, verlangt dat hij deze beroeping bereidvaardig 
aanneme en na de approbatie van het daartoe bevoegde 
kerkelijk gezag en het noodige bewijs van den Uitv. Raad, 
ten aanzien der gelden van 's lands wege aan de ::standplaats 
verbonden, gekregen te hebben, ten spoedigste tot deze ge
meente overkome, om door leer en voorbeeld, bestuur en opzigt 
alles te doen wat een herder en leeraar, overeenkomstig Gods 
heilig woord, volgens de verordeningen der N ederd. Herv. 
Kerk alhier betaamt; inzonderheid door het verkondigen 
van het Evangelie, het bedienen van den H. Doop en van 
het H. A vondmaal, op de bij de gemeente vastgestelde 
tij den, het vertroosten der kranken, het bezoeken der ge
meenteleden aan hunne huizen, en door het onderwijzen 
van de bijbelsche en kerkelijke geschiedenis en van de 
geloofs- en zedeleer van de Christelijke Godsdienst in cate
chisatien gedurende het jaar wekelijks te houden, terwijl de 
Kerkeraad wederkeerig al die achting, liefde en medewer
king belooft, welke den regtgeaarden Evangelie- dienaar 
toekomt. 

Gedaan in onze vergadering te .. .. .. .. . den ......... 

De Kerkeraad cler Nederd. Herv. Gemeente, 

N. N. 

B.--VORM VAN DE ACTE VAN ONTSLAG VAN KERKERAAD EN 
GEMEENTE VOOR EEN VERROEPEN PREDIKANT. 

De Kerkeraad der Nederd. Herv. Kerk te ......... gezien Vorm van acte van 
hebbende de stukken betrekkelijk de beroeping van den ontslag voor .een ver-
w lE d roepen pred1kant. e erw .......... her er en leeraar van deze gemeente, tot 
herder en leeraar van de gemeente te ......... , ontslaat. hem 
op zijn verzoek bij deze op eerie vereerende wijze van alle 
betrekkingen op Kerkeraad en gemeente te dezer plaatse en 
wenscht hem van harte toe, dat hij in zijne nieuwe be
trekking met de meeste vrucht moge arbeiden aan de zaak 
van het christendom en steeds Gods beste zegeningen tot 
tijdelijk en eeuwig heil geniete. 

Den ................. . 

De Kerkeraad de Nederd. Herv. Gemeente te ........ . 
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C. -VORM DER ACTE V AN ONTSLAG UIT DE DIENST DER 

GEMEENTE VOOR EEN PREDIKANT DIE EMERITUS IS 

VERKLAART, OF DIE ZIJNE DIENST NEDERLEGT. 

Vorm van acte van De Kerkeraad der Nederd. Herv. gemeente ......... ge-
ontslag voor predi- zien hebbende de stukken betrekkelijk het emeritaat van 
lkant, emeritus ver- d W 1 E h d 1 lh' f t klaard of die dienst en e - erw ......... , er er en eeraar a 1er, o vers aan 
nederlegt. hebbende het voornemen van den vVel-Eerw ............ , om 

zijne dienst als herder en leeraar alhier neder te leggen, 
ontslaat hem bij deze op eene vereerende wijze van zijne 
dienst in deze gemeente, en wenscht hem van harte toe dat 
de rust van zijn dienstwerk hem nuttig en genoegelijk 
moge zijn, en hij steeds Gods beste zegeningen tot tijdelijk 
en eeu wig heil geniete. 

De Kerkeraad der Nederd. Herv. Gemeente te ........ . 

D.-VORM V AN HET GETUIGSCHRIFT VAN ZEDELIJK 

GEDRAG VOOR DEN VERROEPEN PREDIKANT. 

Vorm van getuig- De Kerkeraad der Nederd. Herv. Gerneente van ........ . 
schrift van zedelijkgezien hebben<.le het verzoek van den WelEerw, ......... herder 
gedrag voor verroe- l d N d d H G h pen predikant. en eeraar van e e er . erv. emeente te . . .. . . .. . ou-

dende aanvrage om een getuigschrift aangaande zijn zedelijk 
gedrag, ten einde te dienen ter zake der kerkelijke appro
batie van zijn beroep naar . . . . . . . . . getuigt bij deze naar 
waarheid, dat hij gedurende zijn verblijf in ons midden 
zich onberispelijk in leer en wandel en op eene den Evan
gelie-dienaar waardige wij ze heeft gedragen, waarom wij hem, 
medebroeder, die onze achting verdient, aan het kerkelijk 
bestuur van ......... aanbevelen. 

Gegeven te .. . . . . . . . den ........ . 

De Kerkeraad der Nederd. Herv. Gemeente. 

HOOFDSTUK VI. 

WET OP DE KERKELIJKE TUCHT. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Uitoefening der ART. 1. De kerkelijke tucht wordt uitgeoefend door 
kerkelijke tucht. den Kerkeraad, de commissie der Algemeene Kerkverga-

dering, en de Algemeene Kerkvergadering. 
Doel der kerkelijke 2. Kerkelijk opzigt en tucht wordt uitgeoefend tot 
tucht. handhaving der godsdienst, tot zuiverheid der zeden, tot 

het inachtnernen der kerkelijke wetten en verordeningen, 
vooral ook om te letten op de ambtsverrigtingen en den wan
del dergenen, wier leer en gedrag als kerkelijke ambtenaren 
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op de gemeenten een meer regtstreekschen invloed uitoefe
nen. En daar de uitoefening van kerkelijk opzigt en tucht 
moet bestaan in een godsdienstig en zedelijk toezigt, zoo 
moeten de leden van kerkelijke vergaderingen zich meer als 
opzieners dan als regters beschou wen en den toon en de 
houding der burgerlijke regtspleging zooveel mogelijk ver
mijden. 

3. De kerkelijke besturen houden in het oog, dat haar Beginselen die de 
toezigt gaat niet slechts over zoodanige wanbedrijven, ~er~elijke besturen 

welke de burgelijke overheid straft, maar ook over all er- ~nou~~;gbiJ~~~e~oe
lei wangedrag, alles wat aandruischt tegen het avondmaals passen der tucht. 
formulier en al wat aanloopt tegen de beloften bij den doop, 
bij het lidmaat worden en bij de huwelijksverbindtenis, 
dat alles wat de goede orde kan verstoren en vergrijpingen 
vaa opzieners der gemeente in hunne ambtsbediening, na-
latigheden in hun gewigtig dienstwerk, misbruik van magt, 
bijzonder strafbaar zijn, gelijk ook, dat vooral onderscheid 
gemaakt moet worden tusschen enkele misstappen en door-
gaande onzedelijkheid, dat vooral moet gelet worden op ver-
zwarende en verzachtende omstandigheden, alsmede op de 
hardnekkigheid in het ontkennen en tegenstreven, of ook 
de ootmoedigheid in het belij den en onderwerpen dergenen 
die gestraft moeten worden. 

4. Elk niet onder censuur staand lidmaat der gemeente Wie aanklagte kun
heeft het regt tot het doen van aanklagte, die schriftelijk nen indienen. 
moet worden ingeleverd, doch moet zich houden aan de 
kerkelijke wetten en is verpligt om in persoon te verschij-
nen zonder door eenig zaakgelastigde te worden ondersteund. 

5. Commissien, aan welke het onderzoek is opgedragen, Pligt der commissie 
zullen behalve in kerkeraadsvergaderingen, schriftelijk ver- aan 'Yie het onder
slag opmaken, waarbij tevens eene duidelijke opgave en zoek 18 opgedragen. 

ontwikkeling der zaak, de bewijzen voor en tegen in haar 
gewigt moeten worden voorgesteld. 

6. In de kerkelijke vergaderingen wordt over alle op De volstrekte meer
het kerkelijk opzigt betrekking hebbende zaken bij vol- der~eid. v. stemmen 
s~;ekte meerderheid van stemmen door de tegenwoordig ~:~i~!e~ de verga
ZIJnde leden besloten, zullende echter geene uitspraak worden 
gedaan, tenzij tenminste twee derden der leden van de ver-
gadering tegenwoordig zijn. 

7. De uitspraken der Kerkvergaderingen zullen korte- Uitspraken der ver
lijk moeten inhouden de gronden en de Artikelen der ker- gadering moeten de 
k l"k d · .. t gronden opgeven. e IJ e veror emngen waarop ZIJ s eunen. 

8. Leden van de kerkelijke vergaderingen mogen niet We.I.ke leden der~er
oordeelen over zaken waarin of zij zelve of hunne vrouwen kehJk~ nrgaderm-
f 

. gen met bevoegd 
o personen, welke hun In de twee eerste graden van bloed- zijn te oordeelen in 
verwantschap of zwagerschap bestaan, zijn betrokken, noch eenige zaak. 
over zaken waaromtrent zij reeds als leden eener mindere 
vergadering uitspraak hebben gedaan. In de genoemde ge-
vallen moeten zoodanige leden, gelurende de behandeling der 
zaak, afwezig zijn. Zoo de vergadljring daardoor tot beneden 
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twee derde van hare leden mogt verminderd worden, zal de 
zaak tot eene volgende bijeenkomst worden verschoven. 
Bij de kerkeraden zal uit de laatst afgetreden leden des 
kerkeraads het ontbrekend getal door de vergadering wor
den aangevuld. 

Vraag aan voorge- 9. Kerkelijke vergaderingen kunnen de voor haar ver
stelde getuigen te schijnende getuigen hunne getuigenis doen bekrachtigen door 
worden gedaan. een toestemmend antwoord van hen te vorderen op de na-

volgende vraag: "Belooft gij als in de tegen woordigheid 
van den Heiligen God, dat gij ondubbelzinnig en opregt de 
waarheid zult spreken, hetzij in de verklaringen die gij af
legt, hetzij in de antwoorden die gij geven zult ?" 

Niet verschijning of 10. Als een geroepen getuige niet verschijnt of onge
on.willigheid der ge- negen is zijne getuigenis behoorlijk af te leggen, dan zal 
tuigen. hij (indien een lid der kerk) zich aan kerkelijke straf kun-

nen schuldig maken. 
Ieder moet in per- 11. Elk die voor eene kerkelijke vergadering geroepen 
soon verschijnen. wordt, moet buiten wettige verhindering in persoon ver-

schijnen. 
Beschuldigde moet 12. Indien iemand wegens bezwaar tegen hem voor 
schriftelijk kennis eene kerkelijke vergadering wordt geroepen, zal hem daar
krijgen. van schriftelijk worden kennis gegeven en de dag en het 
Bij niet verschijning u ur bepaald waarop hij moet verschij nen, en zoo hij na 
gaat de zaak voort. 2 malen tot 2 onderscheidene zittingen te zijn opgeroepen 

niet verschijnt, noch wettige redenen voor zijne afwezigheid 
inbrengt, zal geene verdediging worden afgewacht en over 
het ingebragte bezwaar naar bevinding worden geoordeeld. 

Onvermijdelijke 13. De onvermijdelijke kosten welke de behandeling 
k?s.ten der beschul- eener zaak voor eene kerkelijke vergadering mogt veroor-
digmg. enz., moeten kt h bb 11 d t d 1 b k · d d door schuldig be- zaa e en, zu en, na a erze ver ere enmg oor e 
vondene worden vergadering is nagezien en goedgekeurd, komen ten laste 
vergoed. van hem die bij de uitspraak is schuldig verklaard of in 

het ongelijk is gesteld, tenzij er gewigtige redenen mogten 
bestaan om de twistenden wederzijds hunne kosten te doen 
dragen. 

Klager kan verzocht Iemand als klager in eene kerkelijke vergadering op-

lweonrden bodrg kte sttel- tredende. zal, op hare vordering, verpligt ziJ' n, ten genoege 
voor e os en. ' . . 

der vergadenng, borg te ste~len voor de betahng der kosten, 

Welke kosten in re
kening kunnen wor
den gebragt. 

ingeval. hij bij de einduitspraak tot de betaling moet ver-
wezen worlen. 

14. Geene kosten kunnen evenwel in rekening gebragt 
en geleden worden, dan : 

a. De reiskosten van commissien der kerkelijke col
legien, wanneer zij zich om eenige zaak van 
hunne woonplaats, buiten den tijd der gewone 
zitting, hebben moeten verwijderen, gerekend 
voor ieder uur afstands heen en terug, te zamen 
4s. voor ieder lid. 

b. De verblijfkosten voor kerkelijke collegH~n zijn 
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bepaald tegen 5s. iederen dag en 5s. iederen 
nacht voor ,elk lid. Om voor een tweeden dag 
te kunnen vorderen, moeten zij niet minder dan 
6 uren den eersten dag zijn werkzaam geweest, 
tenzij het volkomen wordt aangewezen, dat men 
de behandeling der zaak op den eersten dag niet 
heeft kunnen voortzetten. 

c. De reiskosten van getuigen die zich een afstand 
van 1 uur en daarboven van hunne woonplaat
sen hebben moeten verwijderen, berekend tegen 
4s. voor ieder uur afstands heen en terug te 
zamen. De verblijfkosten moeten worden bere
kend naar billijkheid. 

d. De kosten van het copieeren van processtukken 
voor kerkelijke collegien en van die door de 
belanghebbenden zijn gevraagd, berekend tegen 
6d. van elke bladzij de in folio, bevattende niet 
minder dan 20 regels, ieder van hen ten minste 
12 lettergrepen. 

e. Alle briefporten voor kerkelijke collegien, hunne 
commissien of leden, ter zake dienende. 

f. De bezoldiging van bode en bedienden voor hunne 
diensten bij buitengewone bijeenkomsten of com
missien, ten bedrage van 10s. per dag en 5s. 
voor een hal ven dag. 

15. Voor zoover de kosten bij het vorig artikel ver- Gespecificeerae re
meld door de kerk moeten gedragen worden, zal daarvan ~ening te worden 
een gespecificeerden staat, door den seeretaris van het col- ~ege~~nf:: ~aa~;:f; 
legie met de zaak belast opgemaakt, worden ingezonden di;ade kosfe: moet 
aan den kerkeraad dier gemeente, welke de kosten moet dragen. 
dragen. 

16. Kosten volgens art. 13 ten laste van een bezwaarde Ontvangst en ver
gebragt worden door den sacretaris van het collegie dat de antwoording der 

"t 'k d d · · d kosten onder art.13. U1 sprae ee , tegen qmtantle ontvangen en verantwoor 
aan wien zulks behoort. 

17. De wijze waarop voorschot van gelden, waar dit Voorschot v. s-elden 
tot onderzoek eener zaak mogt noodig zij n gedaan of be- noodig tot onder-
k dt bl .. ft · · d b.. d l' d 1. zoek eener zaak. omen wor , IJ 1n 1e er IJ zon er geva aan e rege mg 
Va:J!. het betrokken collegie overgelaten. 

18. Iedere kerkelijke vergadering zal, op aanvraag deringeval van appel 
hoogere, moeten ovenenden al de stukken of afsch:::iften moeten ~e stukken 
d k d. d · of afschnften wor-

aarvan, wel e ge 1en hebben 1n eene voor haar behan- den opgezonden. 
delde zaak, waaromtrent hooger beroep is gedaan, zulks 
verkiezende met bijvoeging eener nadere ontwikkeling van 
de gronden der door haar gedane uitspraak. 

§ 1. WIJZE V AN HANDELEN VOOR DEN KERKERAAD. 

19. Aan de tucht des kerkeraads zijn onderworpen deWie aan de tu.~ht 
lidmaten zijner gemeente. De kerkeraad is onbevoegd om onderworpen ziJn. 
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beslissing te nemen ten aanzien van bezwaren tegen dienst. 
doende en emeriti predikanten, ouderlingen en diakenen. 

Wie bevoegd is 20. Ieder niet onder censuur staand manslidmaat der 
klagte in te dienen. kerk is bevoegd bij den kerkeraad zijner gemeente, bij on· 

derteekend geschrift, bezwaren in te brengen tegen den 
handel en wandel van een lidmaat derzelfde gemeente. 

Inhoud van beschnl- 21. Beschuldigingen tegen de leer van een predikant 
diging te?en de leer zullen inhouden duidelijke bewijzen, dat hij de leer, welke 
des pred1kants. I G d h 'I' d t · · d vo gens o s ei Ig woor verva IS In e aangenomene 

formulieren van eenigheid in de Nederd. Herv. kerk, heeft 
wedersproken en bestreden. 

Zoodan~?e klagt 22. Eenige klagt tegen de leer van een predikant moet, 
moet biJ den ~erke- in welk geval ook, gebragt word en voor den kerkeraad der 
raad worden mge- h" d'k · lk k k d diend. gemeente waarvan IJ pre I ant Is, we e er eraa voor· 

loopig de klagt onderzoekt, en indien de kerkeraad de klagt 
gewigtig genoeg oordeelt om verdere stappen te nemen, 
zendt hij ze met alle daartoe betrekkelijk ingekomen stuk· 
ken en zijne eigene consideratH~n aan de commissie der 

Hoe kerkeraad in Algemeene Kerkvergadering. Oordeelt de kerkeraad die be· 
zulk geval moet zwaren ongegrond, zoo wordt de zaak van de hand gewezen 
handelen. 

met opgave van redenen en een afschrift daarvan aan den 
klager ter hand gesteld. 

Klager heeft appel 23. Indien eenige klager zich in dat geval niet tevreden 
van k~r~eraad naar acht met de beslissing van den kerkeraad, heeft hij de 
commiSSie Algem. "h 'd . h d d · · d AI 
Kerkvergadering. VflJ ei ZIC te wen en naar e commiSSie er gemeene 

Kerkvergadering, met overlegging van zijne eigene klagt en 
van een afschrift van het besluit des kerkeraads. 

Bestraffingsmidde· 24. De bestraffingsmiddelen, waarvan zich de kerkeraad 
len waarvan de ker- bij de uitoefening van kerkelijke tucht bedient, bestaan: 
keraad zich mag be-
clienen. 

a. In eene naar omstandigheden ingerigte bestraffing 
door den predikant in naam des kerkeraads, of 
in het bijzonder of in teg,mwoordigheid van een 
of meer der ouderlingen. 

b. In eene zoodanige bestraffing voor den vollen 
kerkeraad. 

c. In eene ontzetting van het gebruik der sacramen
ten voor een bepaalden tijd. 

d. In eene zoodanige ontzegging voor een onbepaal
den tijd. 

e. In eene geheele afsnijding met gebruik van het 
formulier des bans. 

Uitspraak des ker- 25. De kerkeraad zal bij de voorkomende gevallen han
keraads in geschrift delen zooals het hem het beste toeschijnt. Bij het geven 
te worden geplaatst ' · · k 1 d 
en in notulen ge- van eemge Uitspra , aangaande schuld of onschuld, za e 
boekt. Afschrift uitspraak op schrift gesteld, in de notulen geboekt, den be
aan bezwaarde. zwaarde kenbaar gemaakt en aan hem, desverkiezende, daar-

van een afschrift ter hand gesteld worden. 
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26. Van alle beslissing in zake van tucht wordt binnen Afschrift aan be-
8 dagen na hare dagteekening een behoorlijk voor echt er- zwaarde gezonden. 
kend afschrift gezonden aan den bezwaarde. 

27. Geene uitspraak van een kerkelijk collegie treedt ~een u!tspr. tre~?:t 
in werking voor dat de termijnen om in hooger beroep tem wer,k:ng voortiJd 
k t k 

.. v. appehs verstrekeD 
omen vers re en ZIJn. 

§ 2. WIJZE V AN HANDELEN VOOR DE COMMISSIE DER ALGE

MEENE KERKVERGADERING. 

28. Iemand zich wegens de uitspraak van den kerke- Beroep v. kerkeraad 
raad bezwaard vindende, zal zich mogen beroepen op de op cornrnissie. Alg. 
commissie der Algemeene Kerkvergadering. Kerkvergadermg. 

29. Uiterlijk 8 weken na de beslissing des kerkeraads B1nnen welken tijd 
zal hij, indien er geappelleerd wordt, bij den praeses der appellant rnoet 
commissie der Algemeene Kerkvergadering een afschrift voortgaan. 
moeten indienen, behelzende de redenen van zij n bezwaar 
en alles wat hij meent tot zijn voordeel te kunnen strekken, 
met bijgevoegde copie der uitspraak. 

30. De prreses, het noodig oordeelende, beroept eene Pligt van denPrreses 
vergadering der commissie met opgave van de redenen der 
bijeenroeping, ten einde de zaak tot beslissing te brengen. 

31. De commissie heeft het regt om personen op te Cornrnissie kan per
roepen voor de vergadering om inlichtingen in te winnen. ~o~ent.oproepe~ orn 
W anneer de bezwaarde na gedane oproeping niet mogt ver- m wh mg te kriJgen. 
schijnen, zonder opgave van wettige redenen, zal hij alSNietverschijnenvan 
een tegenstrever der wetten beschouwd en als zoodanig door appellant. 
de commissie behandeld worden. 

32. Wanneer een predikant beschuldigd wordt van eene Cornm.issie kan aan
zaak van ernstigen en geruchtmakenden aard zooals van geklaagde predikant 
onzedelijkheid of een slecht levensgedrag, zoo' zal de corn- voorloopigschorsen. 
missie het regt hebben den aangeklaagde provisioneel te 
schorsen in zijne dienst, daarvan kennis gevende aan de 
Algemeene Kerkvergadering, die aanstonds moet worden op-
geroepen. 

63. Het salaris van een predikant, die volgens Art. Salaris van geschor-
32, provisioneel of ten gevolge eener uitspraak voor bepaal- stenpred~kantwordt 
d f b "d · door Scnba ontvanen o on epaalden tlJ geschorst IS, wordt ontvangen ·door gen. 
den scriba der Algemeene Kerkvergadering of diens gemag-
tigde en na aftrek der onkosten der in zijne plaats dienst-
doende predikanten aan den geschorschte uitbetaald. Indien 
de provisioneele schorsing bij de eindbeslissing door vrij-
spraak wordt achtervolgd, zoo worden de voor onkosten afge-
trokken gelden door de Kerk aan den vroeger geschorschten 
predikant vergoed. 

34. De bestraffings-middelen van welke de commissie Bestraffingsmidde
der Algemeene Kerkvergadering kan gebruik maken om-len in geval van pre· 
trent predikanten zijn: dikanten. 

a. Schorsing in de dienst voor een bepaalden tijd 
zonder verlies van tractement. 
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b. Dergelijke schorsing in de dienst met geheel of 
gedeeltelijk verlies van tractement. 

c. Schorsing in de dienst voor een onbepaalden tijd 
met of zonder verlies van tractement. 

d. Uitspraak met kennisgeving aan de Algemeene 
Kerkvergadering, .dat de predikant behoort af
gezet te worden, welke afzetting alleen door de 
Algemeene Kerkvergadering kan geschieden. 

Van de beoordeeling 35. Geschillen in kerkeraadsvergaderingen of tusschen 
van geschillen in kerkeraadsleden zoo ook tusschen kerkeraden en leden der 
kerkeraads-vergade- ' d 'dd l"k b t d ringen of tusschen gemeente ontstaan, wor en onm1 e IJ ge rag voor e 
leden, enz. commissie der Algemeene Kerkvergadering en door haar 

beoordeeld. 
Bestraffingsmidd. in 36. De bestraffingsmiddelen, van welke de commissie 
geval. v. ouderlingen der Algemeeme Kerkvergadering ka11 gebruik maken om-
en dxakenen. t d 1. 1. k .. rent ou er mgen en c 1a en en ZIJ n: 

a. Schorsing in de dienst. 
b. Geheele ontzetting uit de dienst met verbeuring 

van de regten en voorregten aan de bediening 
verbonden. 

§ 3. WIJZE VAN HANDELEN VOOR DE ALGEMEENE 

KERKVERGADERING. 

Appel van de com- 37. Iemand zich wegens de uitspraak van de commissie 
missie naar d.e Alg. der Algemeene Kerkvergadering bezwaard achtende zal zich 
Kerkvergadermg. . 

mogen beroepen op de Algemeene Kerkvergadenng. 
Hangende appel. 38. Eenig persoon door de commissie der Algemeene 
moet appellant. zxch Kerkvergadering veroordeeld en zich beroepende op de Al-
houden aan mtspr. K k d · 1 h d h 'l · h der commissie. gemeene er verga ermg, za angen e et appe ZIC 

moeten houden aan de uitspraak van de commissie der 
Algemeene Kerkvergadering. Vergelijk art. 27. 

Alg. Ker~v. bepaa~t 39. De Algemeene Kerkvergadering bepaalt op welke 
behandelmg v. appel wij ze het appel zal moeten behandeld worden. 
Supervisie vat;l. een 40. Een hooger kerkelijk bestuur ontwarende dat een 
hooger kerkehJk be- Kerkeraad op bestaande verkeerdheden geen acht slaat of 
stuur over een lager .. k · b b d h b h l"k collegie. een te ZIJner enms ge ragt ezwaar, zon er et e oor IJ 

onderzocht te hebben, ter zijde legt, vraagt daaromtrent 
inligtingen aan het lager collegie. Indien de gegeven inlig
tingen onvoldoende Levonden \vorden, spoort het hoogere 
collegie het lagere tot handelen aan en neemt, na herhaalde 
weigering of bij voortdurende vertraging van het laatstge
noemde, eindelijk zelf het onderzoek van de zaak ter baud 
en doet wat het lager collegie had behooren te doen. 
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BIJLAGE. 

KERKELIJKE FONDSEN. 

§ 1. ALGEMEEN FONDS. 

ART. 1. Voor de uitgaven der Algemeene VergaderingUitgavenderAlgem. 
en hare commissie zal van elke 100 lidmaten £1 gevraagd Kerkvergadering. 
worden, te betalen door den kerkeraad van elke gemeente. 

2. Het is schriftmatig en pligtmatig dat de leden van Pligt der leden eener 
de gemeente voorzien in de uitgaven benoodigd tot instand-gerne~nte orn de 

· d b d' d · eered1enst en arrnen houdmg van e open are eere lenst en tot on ersteunmg te ondersteunen. 
der armen in de gemeente. 

§ 2. GEMEENTE FONDS. 

3. Om hierin te voorzien zal in iedere gemeente een Gemeentefonds on· 
gemeente-fonds zijn, onder bestuur van den kerkeraad, waar- der bestuur des 
uit de loopende uitgaven van de bezoldigde ambtenaren en kerkeraads. 
reparatien aan de kerkelijke gebouwen, het onderhoud der Hoe te besteden. 
armen, bijdragen tot het algemeene kerkfonds en het pre
dikants-weduwenfonds geschieden. 

4. Dit gemeentefonds zal bestaan: Gemeentefonds hoe 
opgemaakt. 

a. Uit collecten bij de openbare godsdienstoefeningen. 
b. Uit registratiegelden bij doop, aannemen van lid

maten en huwelijksbevestiging. 
c. Uit vrijwillige vaste jaarlijksche bijdragen der 

led en. 
N.B.-Vooral tot het laatste zal de kerkeraad 

de gemeente uitdrukkelijk opwekken. 

5. De registratiegelden zullen voor elke gerneente zijn Registratiegelden.] 
als volgt: 

a. Bij het doopen van een ki~d: 

Op gewonen tijd 5s.; op buitengewonen tijd 158. 
(Van dit laatste zijn 10s. voor den leeraar). 

b. Bij de aanneming van lidmaten : 
Op gewonen tijd 7s. 6d.; op buitengewonen 
tijd £2. 

c. Bij het bevestigen van huwelijken op buitenge
wonen tijd: 
V oor den Leeraar £2.-

d. Voor het aflezen der huwelijksgeboden: 1s. 6d. 
e. Voor het uitreiken van attestatien: 7s. 6d. 
f. Voor het ligten der huwelijksgeboden: 7s. 6d. 

6. De Kerkeraad van iedere gemeente zal trachten dit Pligt des kerkera.ads 
gemeentefonds op zulk een voet te brengen dat bij het om het gemeente-
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begin des jaars genoegzame gelden in kas zijn om in de 
loopende uitgaven van het jaar te voorzien, en zooveel als 
mogelijk is het maken van schulden te vermijden. 

7. Waarlijk behoeftige gemeenteleden zullen van het 
betalen dezer gelden geheel of gedeeltelijk verschoond blijven, 

§ 3. PREDIKANTS WEDUWENFONDS. 

Bestuur van predi- 8. Bij de Algemeene Kerkvergadering berust het bestuur 
kants-weduwefonds. van een algemeen kerkelijk fonds, bestemd tot ondersteuning 

in de eerste plaats van de wedu wen en voorts voor de 
minderjarige ouderlooze kinderen van de predikanten der 
Nederd. Herv. Kerk. De Algemeene Kerkvergadering be
noemt een kassier voor het fonds. 

Weduweofkinderen 9. Om ondersteuning uit het fonds te genieten wordt 
moeten leden zijn gevorderd dat de weduwen of de kinderen dien het aangaat 
vanNed.Herv.kerk. 1 d .. d N d d H K k e en ZIJ n er e er . erv. er . 
Ouderlooze minder- 10. De ouderlooze minderjare kinderen treden gezamen
jarigen geregtigd tot lijk op voor het aandeel, hetwelk der moeder in haar leven 
moeder's aandeel. zou zijn toegekomen. 

Wie tot dit fonds 11. Tot deelneming aan dit fonds zijn verpligt: 
moeten bij dragen. 

a. AI de dienstdoende predikanten der N ederd. Herv. 
Kerk. 

b. Al de pensioen genietende predikanten. 

lJit dienst ontzette 12. Tot deelneming zijn bevoegd de uit de dienst ont
predikanten zijn zette predikanten, indien zij binnen 2 maanden na het ont
bevoegd tot deel-
neming. vangen van de laatst.e uitspraak tot de ontzetting aan den 

kassier der Algemeene Kerkvergadering de verklaring van 
deelgenoot te willen blijven hebben overgelegd. 

Waaruit het fonds 13. Het fonds bestaat uit de bijdragen van predikanten 
bestaat. bij hunne in dienst treding, een gedeelte van trouw-, doop

en aanneemgeld, trouwen en hertrouwen en uit alle giften 
en erfmakingen. 

Gelden ~este:?d 14. De renten van het ingeschreven kapitaal, benevens 
v?or d~ JaarhJksche de jaarlijksche contributien der predikanten en der gemeen
mtkeermg. t · t d t d t"d l"k b 1 · .. b t d en, me e ren en er lJ e lJ e e eggmg, ziJn es .em 

voor de uitkeering telken jare aan de deelgeregtigde weduwen 
en kinderen te doen. N aar de berekening van deze inkom
sten en de behoeften, welke vermoedelijk aan het einde des 
jaars zullen blijken te bestaan, wordt de uitkeering jaarlijks 
door de Algemeene Kerkvergadering, volgens eene raming 
naar haar beste weten geregeld en vastgesteld. 

!'re~~kant~~ dragen 15. De predikanten in art. 11 tot deelneming verpligt 
JaarhJks biJ tot de verklaard dragen jaarlijks bij tot de beurs: 
beurs. D d' d d d' d H a. e 1enst oen e pre 1kanten van de Neder . erv. 

Kerk £3. 
b. De pensioen genietende £1 10s. 
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16. De uit de dienst ontzette predikanten, die volgens Uit dienst ontzette 
Art. 12 tot deelneming bevoegd zijn verklaard, dragen, P.fedikant~~ dragen 
indien zij tot het deelgenootschap zijn toegetreden, bij de £ 1 108

· blJ. 
som van £1 10s. 

17. Elke gemeente staat ten voordeele van het wedu- Bijdragen door de 
wenfonds af. gemeenten tot het 

a. Van het trouwgeld ls. 6d. weduwefonds. 
b. Van het aanneemgeld 2s. 6d. 
c. V an het doopgeld 1s. 
d. De collecte bij elke voorbereidings-predikatie. 

18. Een predikant betaalt bij zijne in dienst treding £6. Predikant bet. £6. 
19. Bij trouwen en hertrouwen wordt £3 bijgedragen, Bij trouwen en her

welke gelden mede verschuldigd zijn door den predikant t~?uwen wordt £3 
d. h d .. d . a· t t d blJgedragen. 1e ge uw ZIJn e 1n 1ens ree t. 

NB.- V oor deze gel den wordt eene acte van inschrij. Acte v. inschrijving. 
ving afgegeven, waarvan een duplicaat ten alle tijde wordt 
verkrijgbaar gesteld. 

20. De predikanten en de verschillende gemeenten be- Contributien jaar
talen hunne contributien jaarlijks aan den kassier. Bij na-lijksch aan kassier 
l t . h · d ft d k · d k · d · . te word en betaald. a 1g m gee e ass1er aarvan enn1s aan e commiSSle 
der Algemeene Kerkvergadering. 

21. Een uit de dienst ontzette predikant, deelgeregtigde Wanneer uit .dienst 
van de beurs gebleven, betaalt zijne contributie v66r den o~tzette pr.edi~ant 
1 t M . . . d . b" d l . h t .!! d ZIJne contnbutie s en e1 van 1e er Jaar 1J en rass1er van e 10n s~ moet betalen. 
Bij nalatigheid van 2 jaren is hij van zijne deelgeregtigheid 
vervallen, na twee malen door den kassier gewaarschuwd 
te zijn, eene maand na den eersten en eene maand na den 
tweeden vervaltijd. 

22. De kassier is gemagtigd tot het ontvangen van de Kassier ontvangt de 
rente en van alle andere inkomsten der weduwen-beurs. r~nte, legt gelden 
H .. t d "d l"k b l · d b h'kb mt, en levert reke-1J zorg voor e tiJ e IJ e e eggmg er esc 1 are ning in. 
gelden. Hij doet jaarlijks rekening en verantwoording van 
zijne administratie aan de commissie der Algemeene Kerk
vergadering en stelt behoorlijke borgen. 

23. De kassier zal, wanneer de aanvraag van de uitbe- ~assier .doet geene 
taling geschiedt, de betaling niet doen volgen, dan na mtbeta:Im~ zonder 
d t . d kk l''k d d . . d Al authonsahe. aar oe u1t ru e IJ oor e commiss1e er gemeene 
Kerkvergaci.ering te zijn gemagtigd. De kassier maakt jaar
lijks een kort verslag op van den staat der beurs voor de 
deelgeregtigden. 

AANHANGSEL. 

A.-HET OFFICIEEI:. ORGAAN. 

De Algemeene Kerkvergadering beveelt aan het oprig- Kerkelijk bla;I te 
ten van eene courant, die elke 3 maanden zal verschijnen, worden opgerigt. 
onder den titel van: :' Kerkelijke Courant van de N eder-
duitsch Hervormde Kerk in de Z. A. Republiek," waarin 

33 
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alle bijzonderheden van de verschillende gemeenten en alle 
nieuwstijdingen zullen worden opgenomen, terwijl daarin 
tevens de gelegenheid zal worden gegeven om de leden der 
gemeente bekend te maken met al het wetenswaardige op 
kerkelijk en godsdienstig gebied. 

B.-GEDACHTENIS-VIERING VAN DE HERVORMING. 

Viering der hervor- Op den 31sten October of op den Zondag den naasten 
ming. daaraan zullen in het openbaar de geschiedenis en de zege

ningen der hervorming in gedachtenis gehouden worden. 

C.-BETREKKING TOT DE ANDERE KERKGENOOTSCHAPPEN. 

Betrekking tot en De Algemeene Kerkvergadering wenscht met de leden 
erkenning v. zuster- der zusterkerken, die met ons dezelfde hoofdzaken in leer 
kerken. en leven van het ware christendom van alle eeuwen om-

Inzegening van hu· 
welijken. 

helzen tn liefhebben, in broederlijke betrekking te staan en 
laat de zoodanigen toe tot de kerkel~jke voorregten, mits 
zij zich onderwerpen aan het herderlijk opzigt van den 
Kerkeraad. 

D.-HET HUWELIJK. 

Huwelijken zullen worden ingezegend door den leeraar 
der gemeente waartoe een of beide partijen behooren. Pre
dikanten zijn gebonden bij de bevestiging van huwelijken 
aan de inachtneming der landswetten. Huwelijken zullen 
worden ingezegend na afkondiging der huwelijksgeboden of 
na vertoon van eene huwelijkslicentie, doch in geen geval 
dan nadat men een bewijs heeft ingeleverd, dat men aan de 
burgerlijke wetten omtrent het huwelijk voldaan heeft. 

Geboden te worden Overeenkomstig de Grondwet zullen op drie achtereenvol
gelezen. gende Zondagen de geboden moeten worden afgelezen. Op 

den eerstvolgenden Zondag na de aflezing der geboden zullen 
door den leeraar kosteloos de paren in het huwelijk worden 

Bev:~stiging des hu- bevestigd; indien men het op eenen anderen dag verlarrgt 
wehJks. zal de leeraar daartoe vrijheid hebben, mits men daarvoor 

£2 extra aan den leeraar betale, en er drie getuigen tegen
woordig zijn. 

Aldus door ons opgemaakt op den 26sten April 1869 
om voor te leggen aan de e. k. Algemeene Kerkvergadering 
der Nederd. Herv. Kerk in de Z. A. Republiek. 

De Commissie der Algemeene Kerkvergadering van de 
Nederd. Herv. Gemeenten in de Z. A. Republiek, 

(Was geteekend), 

Prae..:;es. H. P. POTGIETER, Ouderl. 
G. W. SMITS, h. t. H. S. PRETORIUS, J 
A. J. BEGEMANN, h. t. A. P. CRONJEE. 

Secretaris. 
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Aldus door ons vastgesteld op de Algemeene Kerkver
gadering, zitting houdende te IIeidelberg, den 29sten No
vember 1869 en volgende dagen. 

(Was geteekend), 

D. VAN DER HOFF, h. t. B. A. KLOPPER, 
Praeses. J. F. SCHUTTE, 

N. J. v. 'VARMELO, h. t. G. J. SNIJMAN, 
Scriba. H. L. PRETORIUS, 

G. W. SMITS, V.D.M. J. Z. UYS, 
A. J. BEGEMANN, V.D.M. L. JORDAAN, 
J. P. PRINSLOO, S. P. B01HA, 
A. P. CRONJEE, P. J. v.AN HEERDEN, 
F. J. JOUBERT, J. A. BREEDT, 
M. M. S. PRINSLOO, J. J. V.AN STADEN, 
J. H. NEL, P. F. STRYDOM, 
J. H. BARNART, C. F. J. MEIJER. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 23 MEI 1873. 

ART. 17. "De Volksraad besluit de voorgelegde gewij- Wet der Ned. Herv. 
zigde Kerkwet der Ned. Herv. Kerk als wet dier Kerk te Kerk goedgekeurd. 
erkennen." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 24 MEI 1873. 

ART. 23. "De Raad besluit de Heer van Rooijen te ant- Het houtbosch Ma
woorden op zijne memorie van 20 April 1870, dat het kiteele het eigendom 
ondoenlijk voor den Achtbaren Volksraad is om het Gou- van Gouvernement. 

vernementshoutbosch, met name Makiteele, 1) volgens zijn 
verzoek aan hem toe te kennen." 2) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 26 MEI 1873. 

ART. 25. "De Raad het rapport der Commissie in over- Goedkeuring van 56 
weging genomen hebbende, keurt te toekenning van 56 voorkeurr~gten als 
voorkeurregten als compensatieregt volgens art. 398 der compensa~Ieregt. 

. . ' Opdragt dientenge-
Volksraadsbeslmten van 1866, goed, en draagt aan de Re- volge aan Regering. 

1) Gelegen in het district Utrecht. 
2) Zie ante bl. 21 en bl. 315. 
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gering op zoo spoedig mogelijk dier overeenkomstig een 
stuk Gouvernementsgrond ter aanteekening en inspectie 
daartoe open te zetten." 1) 

VOLKSRAADSBESL UIT, 26 MEI 1873. 

Opdragt aan de Re- ART. 26. "De Volksraad besluit de Regering op te dragen 
gering om alle onop- en te magtigen alle nog onopgemeten dorpen met deszelfs 
gemetene dorpen te grond te doen opmeten en de kosten van opmeting door 
doen opmeten. . b d d d b 1 h bb d . de Regenng etaal on er e e ang e en e mgenaren te 
Kostenderopmetingverdeelen en door hun bij ontvangst hunner lmarten te 

doen terugbetalen.'' 

VOLKSRAADSBESLUIT, 28 EN 29 MEI 1873. 

Transport van een ART. 39. "Met betrekking de memorie van den Eer
erf ten dorpe Rus-waarden F. Zimmerman, in dato Rustenburg, 21 December 
tenburgaan hetHer-1871 verzoekende transport van zekere erven in verbancl 
mansburgsche Zen- ' . . . ' 
deling-genootscbap met U1tv. Raadsbeslu1t, dd. 17 Mm 1872, art. 37, kan de 
toegekend. Raad zich niet vereenigen, en besluit derhalve den Eerw. 

F. Zimmerman het erf gelegen in de nabijheid van de 
molen en in het dorpsgrond van Rustenburg, de Regering 
op te dragen van dat erf transport ten behoeve van de 
Hermansburgsche Zendeling Genootschap te verleenen, vol
gens bepaalde landswetten." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 29 MEI 1873. 

Reiskosten v. Raads- ART. 41. "De Raad besluit dat de reiskosten aan de 
leden berekend van led en van den V olksraad te warden uitbetaald, zullen wor-

1) Het Volksraadsbesluit van 1866, art. 388, luidt als volgt:-
" De commissie is van gevoelen de oprigting der bakens tusschen 

Wakkerstroom en Lijdenburg goed te keuren, maar recommandeert de 
commissie dat aan alle burgers. die plaatsen hebben wettig aangeteekend, 
welke door de oprigting du bakens tusschen Wakkerstroom en Lijdenburg 
bunne uittreksels hebben verloren, voor den tijd van zes maanden 
gelegenheid zal worden gegeven om dezelve te laten overaanteekenen, in 
zoodanigen grond als door de Regering zal worden aangewezen, voor dat 
die grond voor het publiek zal zijn opengezet tot aanteekening, zullende 
van alle geinspecteerde plaatsen waartegen geene protesten zjjn gemaakt, 
transport worden verleend, mits dat de pcrsoon waarvoor zulks is ge
inspecteerd geworden inwonend burger is van de z. A. Republiek, met 
uitzondering van de gronden in het district Utrecht." Aangenomen. 
Zie verder V.R.B.B. 31 Oct. 1874, art.185, 10 Nov.1884, art.1288, en 5 Aug. 
1885, artt. 1178-1183, en Commissie-Rapport gepubliceerd in Staatscourant> 
19 Aug. 1885, No. 229. 
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den berekend naar de afstand die zij ter bijwoning deraf hun woonplaats, 
Volksraadszitting werkelijk hebben af te leg()'en namelijk tot op de p~a~ts waar 

. o ' de Raad z1ttmg 
van af hunne respecheve woonplaatsen tot de plaats waar houdt. 
de Volksraad zitting houdt en terug. 

"Dit besluit zal onmiddelijk in werking warden ge- Wetten en besluiten 
bragt en alle wetten hiermede in strijd warden verklaard in strijd hiermede 
voor vervallen." 1) herroepen. 

WET No. 6, 1873. 
TOT BETERE REGELING V AN DEN HANDEL IN VUUR
. W APENEN EN AMMUNITIE IN DE Z. A. REPUBLIEK. 

Goedgegeurd en vastgesteld bij Volksraad:sbesluiten, d.d. 29 
en 30 Mei 1873, Art. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50 en 51. 

N ADEMAAL het noodig is tot betere regeling van den Inleiding. 
handel in vuurwapenen en ammunitie in de Z. A. Republiek, 
en ter voorkoming van ongeregeldheden, dat er betere voor-
ziening worde gemaakt in het bestuur en in de regeling 
van genoemden handel, zoo zij het bij deze vastgesteld :-

1. Dat van den lsten J anuarij 187 4 aanstaande, de Handel in ammu
handel in ammunitie, namelijk: kruit, lood en dopjes, metnitie ~n handen der 

't d . ht l d 't Regermg. Ul zon enng van patronen, voor ac er aa geweren, u1 -
sluitend in handen van de Regering zal zijn, en dat na 
dien tij d aan niemand vrij zal staan, binnen de grenzen 
der Z. A. Republiek handel in bovengenoemde artikelen te 
drijven, op straffe van eene boete van niet minder dan 
£25 en niet meer dan £50 Sterling voor elke overtreding. 
De helft der boete te gaan aan de aanbrengers. 2) 

2. Dat voortaan eene invoerbelasting van 10s. per loop Belasting van 10s. 
-op elk vuurwapen in de Z. A. Republiek ingevoerd, zal op iedere loop. 
geheven warden. 3) 

3. Dat voortaan niemand het regt zal hebben vuur- Permit vereischt in 
wapenen te koopen of te verkoopen zonder een permit ofhet koopen en ver-

.. d . . koopen van vuur-
permitten van en Landdrost van het d1stnct, op straffe wapens. 
van eene boete van niet minder dan £25 en niet meer dan 

1) Zie ante bl. 475 en Reglement van Orde, 1882, art. 11. 
2) Deze sectie buiten werking gesteld door besluit van den E. A. 

Uitv. Raad, d.d. 15 October 1~73, art. 175, herroepen door V.R.B. 31 
Mei 1882, art. 253, en Wet No. 4, 1884, art. 1. 

3) Zie Wet No. 3, 1876, art. 15, die wederom herroepen is door 
V.R.B. 30 Julij 1883, art. 971, en Wet No. 4, 1884, art. 7. 
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£50 Sterling voor elke overtreding. De helft der boete te· 
gaan aan de aanbrengers. 1) 

Burgers geregtigt tot 4. Zoodanige permitten zullen door de Landdrosten of 
permitten tegen 1s. andere daartoe speciaal aangestelde ambtenaren gegeven 

worden aan burgers van den Staat tegen betaling van ls. 
voor elke permit. 

Personen andere 5. Personen die geene burgers van den Staat zijn, zul
dan burge:s kunnen len dergelijke permitten tegen eene gelijke betaling van h. 
ook perm1tten ver- · I h k .. · h 'f. 
krijgen op recom- per permit sec ts ver riJgen op vertoomng van eene se r1-
mandatie. telijke recommandatie van een huishoudend burger van den 

Staat, woonachtig in het district waarin de permit gevraagd 
wordt. 

Inhoud en vorm van 6. Zulke recommandaties zullen van den volgenden 
recommandatie. inhoud zij 11 :-

" Ik de ondergeteekende burger der Z. A. Republiek, 
woonachtig te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . verklaar hiermede plegtig, 
dat de persoon .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. woonachtig te ............. .. 
mij goed bekend is en naar mijn beste weten een bevoegd 
persoon is om een permit te verkrijgen voor ................. . 

(N aamteekening)." 

Getal wapenen, enz., 7. Elke permit zal duidelijk inhouden eene naauw
n:oet worden gespe- keurige opgaaf van het verlangd getal vuurwapenen ofhoe-
cificeerd. lh 'd d 't' vee e1 van e ammun1 1e, enz. 
Landdrosten kun- 8. De Landdrosten zullen het regt hebben, in twijfel-
nen in twijf~lachtige achtige gevallen permitten te weigeren ook bij vertooning 
gevallen we1geren. h 'f l"k d · d h' d van eene se r1 te IJ e recomman atle en wor en wrme e 

gelast stiptelijk toe te zien, dat geene onbevoegde personen 
zulke permitten erlangen. 

Strij<l:ige wetten en 9. Alle vroegere Raadsbesluiten en W etsbepalingen in 
beslmten herroepen. strijd met deze wet worden hierdoor herroepen. 
In werking treden 10. Deze wet zal volgens art. 12 der Grondwet dadelijk 
der wet. in werking treden. 

Op last, 

Pretoria, 3den Junij 1873. 

THOS. BURGERS, 
Staatspresident. 

SW ART, 
Staa tssecretaris. 

1) Zie Con. tract met T. Barnsley & Co., d.d. 19 Febr. 1884, Staatscou'Y'ant 
27 Maart 1884. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 30 MEI 1873. 

ART. 54. "De Volksraad keurt goed het Uitv. Raads- Staatsprok~reur lid 
besluit dd. 29 Mei 1873 art. 24 en verandert bij deze yan den Uitv. Raad, 

' ' ' m plaats van den 
art. 85 der Grondwet 1), dat voortaan alzoo zal gelezen Comdt-Generaal. 
worden in plaats 'van den Commandant Generaal,' 'de 
Staatsprucurew· der Z. A. Hepubliek.'" 2) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 30 EN 31 MEI 1873. 

ART. 55. Aan de orde "Consulaire Transporten" in Consulaire transpor-
verband met art. 8 der aanspraak. ten ~unnen niet als 

. . . . . wettlge transporten 
"De Raad vereemgt zlCh met U1tv. Raadsbeslmt van worden erkend. 

16 Mei 1872 art. 32 3) daar er geen wet in de Z. A. Repu-
bliek bestaat die zoodanig Transport ooit kan wettigen." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 31 MEI 1873. 

ART. 59. "De Raad besluit om de titel van 'Gouver- Titel van Gouverne
nementssecretaris' te veranderen in 'Staatst;;ecretaris' en de mentsse<:retaris ver

anderd m Staatsse-
wet in dier voege te wijzigen." 4) cretaris. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 5 JUNIJ 1873. 

ART. 105. "Met betrekking art. 33 van het rapport, Geene plaatsen in 
besluit de Raad de som van £23 2s. niet tegen den Land- executie te word.en 
d b d d b l · verkocht voor mm~ rost van Rusten burg op te rengen, en e Raa es u1t der da.n de opzetprijs 
van nu af voortaan, dat geene plaatsen in executie door die de eigenaar aan 
eenig Baljuw kan verkocht worden minder dan voor den de Re~erin.g ver
opzetprijs die door den eigenaar van zoodanige plaats aan schuldigd 18

" 

de Regering verschuldigd is." 5) 

1) Ante bl. 46. 
2) Zie nu echter Bijlage tot de Grondwet, No. 3, 1881, artt. 2 en 7. 
3) Het Uitv. Raadsbesluit dd. 16 Mei, art. 32 luidt als volgt: 
" De Uitvoerende Raad besluit deze zaak te verwijzen naar den 

Volksraad, hoewel de Uitvoerende Raad het uit.geven van Consulaire 
Transporten niet kan aanbevelen als zijnde gevaarlijk, ondoelmatig en 
nadeelig." 

4) Zie artt. 82, 88, 92 en 225 der Grondwet. 
5) Zie Bijlage tot Wet No. 10, 1885, art. 3, Wet No. 6, 1886. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 7 JUNIJ 1873. 

Betrekking van ART. 111. "De Raad vereenigt zich met het 2de punt 
Comdt.-Gen. in tijd van art. 7 van het commissie-rapport en verklaart de he-
van vrede afgeschaft. t kk' 0 d t G l · t" d d re mg van omman an - eneraa 1n IJ van vre e voor 

opgeheven, zullende de wetten en besluiten hiermede in 
strijd van af heden ophouden van kracht te zijn ingevolge 
art. 12 der Grond wet. 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 7 JUNIJ 1873. 

Betrekking v. Com- ART. 112. "De Raad kan zich met het rapport der 
mandant in tijd van commissie, ~"rt. 7, :Jde punt, niet vereenigen en verklaard 
vrede opgeheven. d b t kk' 0 d t · t"d d e e .re mg van omman an 1n 1J van vre e voor op-

geheven, zullende de wetten en besluiten hiermede in strijd 
van af heden ophouden van kracht te zijn ingevolge art. 
12 der Grondwet, en zullen de thans bestaande Comman
danten beleefdelijk daarvan worden kennis gegeven, onder 
dankbetuiging voor hunne gedane diensten, met behoud 
van salaris tot aan het einde van dit loopende jaar. 2) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 7 JUNIJ 1873. 

Salaris van den ART. 113. "De Raad na de inligtingen van ZHEd. 
Weesheer op £450 de Staatspresident te hebben ontvangen, besluit het salaris 
bepaald. van den \Veesheer te brengen op £450, in te gaan op 

zoodanigen tijd als ZHEd. zal bepalen, en verder aan de 
·Opdragt aan de Re- Regering op te dragen zoodanige veranderingen in de wet 
g~:i~q om ~oodige regelende de W eeskamer en de administratie van boedels 3) 
WlJZigmgen m de wet · · d · · 
regelende de Wees- te maken als ZIJ raa zaam acht, dezelve voorloop1g 1n wer-
k-amer te maken. king te stellen en in de volgende zitting van den Volksraad 

ter bekrachtiging voor te leggen. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 9 JUNIJ 1873. 

Koop der plaats De ART. 121. Aan de orde aankoop van gronden. 
Bad en molenerven ''De Volksraad vereenigt zich en keurt de uitga.ve 
te Pretoria go edge- goed voor den aankoop van de plaats De Bad, doch dat 
keurd. 

de uitgave van £1,000 voor de molenerven te Pretoria 

1) Zie ante bl. 48 en aanteekening (6) aldaar, en bl. 225. 
2) Zie ante bl. 48, aanteekening (6) aldaar en bl. 225. 
3) Zie ante bl. 395, Wet No. 12, 1870. 
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alleen als eene leening beschouwt moet worden en uit de 
inkomsten van erven te verkoopen in de dorpsgrond van Verkooping van 
Pretoria dan weder aan 's landskas zal moeten terugge- erven in dorpsgrond 
stort w~rden met de rente. te Pretoria. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 9 JUNIJ 1873. 

ART. 123. Aan de orde art. 9 van het Commissie
rapport, luidende :-

"De Commissie acht het wenschelijk dat door ZHEd. Benoeming v. corn
den Staatspresident van tijd tot tijd wanneer ZHEd. zulks miss.ies door Staats.; 

· f · · ' d president om kanto-noodlg acht, person en o comrmss1es wor en aangesteld om ren van ambtenaren 
de kantoren van ambtenaren, met geldelijke administratie met geldelijke admi
belast, te doen opnemen. nistratie belast op te 

" De Raad vereenigt zich met art. 9 van het Commissie- nemen. 

rapport." 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 10 JUNIJ 1873. 

ART. 130. "Met betrekking Uitv. Raadsbesluit, d.d. 18 
Maart 1872, art. 33, in verband met memoiie d.d. Utrecht 
15 October 1871, verzoekende 8 erven voor het bouwen 
eener kerk van de Ned. Herv. Gemeente te Utrecht, besluit Toekenning van 8 
de Volksraad de recommandatie van de Regering aan te erven aan de Ned. 

d d 
Herv. gemeente te 

nemen en de gevraag e acht erven aan e Ned. Herv. Utrecht. 
gemeente toe te kennen." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 10 JUNIJ 1873. 

ART. 131. De Volksaaad in antwoord op het Uitv. Voortdurend ge
Raadsbesluit art. 131 dato 20 Dec. 1871, besluit de Raad de bruik en transport 

d d eh . l"k G d d I . van erven aan de gevraag e erven aan e nste lJ e emeente on er e e1- gemeente onder 
ding van den Heer J. R. Keet toe te kennen tot voortdu- Eerw. J. R. Keet, 
rend gebruik voor eene kerk; magtigt de Regering aan de toegekend. 
Gemeente Transport daarvan te geven. 

1) Zie art. 78 der Grondwet, ante bladz. 45. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 10 JUNIJ 1873. 

Licenties aan rond- ART. 133. "De Volksraad keurt Uitv. Raadsbesluit, in 
gaande han?elaar.s dato 15 November 1872 1) art. 31 goed met bijvoeging 
te worden mtgere1kt '. . ' ' . . . 
voor een bepaalden van de woorden: alle ltcentwn zullen f.wartaalsgewt1ze utt-
t.ijd en niet per ge?·e,ikt warden. 
vracht. 

Opdragt aan de 
:Regering in zake 
McCorkindale. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 10 JUNIJ 1873. 

ART. 135. De Volksraad gehoord hebbende alle in
ligtingen en Volksraadsbesluiten daarop betrekkelijk, besluit 
deze zaak op te dragen aan de Regering om te stell~n in 
handen van den Staatsprocureur om die zaak in alle deelen 
te onderzoeken, uit te voeren en ten einde te brengen. 2) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 10 JUNIJ 1873. 

Licentiesvoorhotels ART. 137. "Aan de orde Uitv. Raadsbesluit, d.d. 10 
langs de wegen bui- Junij 1873 art. 25. 
ten de dorpen. "Besloten: den Volksraad voor te stellen, dat, aangezien 

er in de wetten geene voorziening is gemaakt voor het 
verleenen van licenties voor hotels langs de wegen des lands, 
de Regering te magtigen zoodanige licentien te verleenen 
tegen £3 per kwartaal. 3) 

"De Raad vereenigd zich met Uitv. Raadsbesluit, d.d. 
10 Junij 1873, art. 25." 

1) Uitv. Raadsbesluit, 15 Nov. 1872, art. 31: Aan de orde brief van 
den Landdrost, Marabaatad, dd. 20 September 1872, verzoekende inlich
ting omtrent handelaars, die hunne lic~nties uitnemen voor vracht, daar 
het moeijelijk is te weten of het dezelfde vracht is waarvoor licenties 
uitgenomen worden: 

"Besloten, den Volksraad aan te bevelen, dat geene licenties per 
vracht, maar liever voor een bepaalden tijd zullen uitgegeven worden 
aan rondgaande handelaars." 

2) Zie V.R.B.B. 12 Oct. 1874, art. 112; 20 Mei 1875, art. 95; 2 Junij, 
1875, art. 184; 4 Junij 1875, art. 205; 29 Mei 1876, art. 92; 19 Oct. 1881, 
art. 132 en 133; 2 Nov. 1881, art. 340 en 343; 23 Junij 1882, art. 560; 
30 Junij 1882, art. 652; G. K. pub!. Uitv. Raadsbesluit, d.d. 11 Maart 
1884, art. 61; V.R.B.B. 26 Aug. 1884, art. 267 en 268; 2 Sept. 1884, art. 
352; 23 Julij 1885, art. 973; 6 Aug. 1885, art. 1211 en 18 Mei 1886 
art. 221. 

3) Zie Wet No. 2, 1871, voetnoot ante bladz. 428. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 10 JUNIJ 1873. 

ART. 142. "Aan de orde de hangende zaak vervat in Afkeuring van con .. 
art. 54 van Volksraadsbesluit 10 Mei 1870, aangaande cept Huwl.yrdon. 

d t . h l""k kl 1· 1) voor kleurlmgen. Or onnan Ie van u we lJ en van eur 1ngen. 
"De Raad besluit deze zaak uit het ordeboek te schrap

pen. Algemeen aangenomen." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 11 JUNIJ 1873. 

ART. 146. De Volksraad besluit deze zaak met betrek- Inspecteeren van 
king tot inspecteeren van aangeteekende gronden uit te aange~eekende gron· 

d d R . d l d den mtgesteld. stellen totdat oor e egermg raa zaam geacht za wor en 
gemelde ,gronden te laten inspecteeren. 2) 

RAPPORT 
Der Commissie benoemd bij Volksraadsbesluit, dd. 9 Junij 1873, 

art. 125, behandeld en gewijzigd in de zitting van den Volks
raad, dd. 11 Junij 1873, artt.147, 148, 149, 150, 151 en 152. 

De Commissie, na in behandeling genomen te hebben 
de verschillende punten ter overweging haar opgedragen, 
heeft., na langdurig beraad, besloten het navolgende aan 
den REd. Achtb. Volksraad te recommanderen: 

1. "Dat de Volksraad besluite, het aantal Heemraden Getal Heemraden 
instede van op negen, weder te stellen op zes, zooals bij weder op zes gesteld. 
de Grondwet bepaald, 3) zullende een Landdrost met twee 
Heemraden een wettig Hof uitmaken. Ten einde tot het 
getal van zes te geraken, worde het bepaald, dat in plaats 
van de drie eerst aftredende Heemraden in elk distrikt geene 
nieuwe gekozen worden. Tevens drage de Volksraad aan 
de Regering op in de aanstaande zitting van den Volksraad 
eene wet voor te leggen, bepalende de wijze waarop Heem-
raden worden verkozen en aangesteld." 

Art. 147. Volksraadsbesluit, dd. 11 Junij 1873: DeJ,anddrost, van 
Raad besluit art. 1 van het Commissie-rapport goed te wiens uitspraak geo~ 
k · · · appelleerd wordt euren, met b1Jvoeg1ng achter het woord "lwee" "of meer," ' 

~) Zie Ordonnantie No. 1, 1870, * 26, ante bladz. 365, en Ordon-
nantie No. 3, 1871, * 25, ante bladz. 448. · 

2) Zb V.R.B. 24: Sept. 1874, art. 10 en Wet No. 2, 1884, Gen. Op
meting en daarmede in verbandstaande Inspectie van alle nog open· 
liggende gronden. 

3) Zie art. 159 der Grondwet, ante bl. 59. 
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heeft geene zitting en achter het woord " uitmaken " " Een Landdrost door 
in 't Hof van appel. wien in een lager hof in eenige zaak vonnis is geveld, 

zal, bijaldien zoodanige zaak in appel voor een ander Hof 
werdt gebragt, in dezelve geene zitting hebben en ook aan 
de beraadslagingen niet mogen deel nemen. In appelzaken 
voor het Hof van Landdrost en Heemraden behandeld 
wordende, zal een der Heemraden, door de tegenwoordig 
zij nde Heemraden te kiezen, als W aarnemend Landdrost 
ageren. 

Strafbepaling voor 2. "Dat met betrekking tot getu1~gen in civiele zalcen 
getuigen in civiele de Volksraad bepale dat getuigen in civiele zaken, na 
zaken, wanneer be-b h l"k d d t .. · d b" d hoorlijk gedagvaard e oor lJ ge agvaar e ZlJn en aan w1en e lJ e wet 
en reiskosten vol- bepaalde onkosten zijn betaald of aangeboden, niet ver
gens wet aangeboden schij nende, aan dezelfde strafbepalingen onderhevig zullen 

zijn, als bepaald in de wet met betrekking tot criminele 
procedure, art. 93, 1) met deze wijziging, dat in plaats 
van £1GO zal gelezen worden 'van £5 tot £100 Sterling, 

Bij niet verschijnen en in gebreke van betaling, gevangenisstraf, met of zonder 
van ge.t~igen kan harden arbeid voor eenen tiJ' d door het Hof te bepalen. 
eene CIVIele zaak z · ' d' · d h · worden uitgesteld. ullende eemg Hof, ter 1er zake de ver ere be andehng 

eener zaak kunnen uitstellen, indien het zulks in het be
lang van zuivere regtsbedeeling noodig oordeelt." 

Art. 148 van Volksraadsbesluit, d.d. 11 Junij 1873: 
'Vordt door meerderheid goedgekeurd. 

Grond~n of redenen 3. "Dat de Volksraad besluite~ dat in eenig vonnis 
van unspraken der door de Hoven uitgesproken de gronden of redenen worden Geregtshoven moe- ' , 
ten word en opge- aangegeven waarop hetzel ve rust. 
geven. A1t. 149 van Volksraadsbesluit, d.d. 11 Junij 1873: 

W ordt a.lgemeen aangenomen. 
Betere reg~lin~ !"an 4. Dat aan de Regering worde opgedragen voor de 
procedure m CIVIele eerstvolgende Volksraadszitting te leggen eene wet met be
~ken. trekking tot Civiele Proccduren 2) en tevens zekere regels 

voor de differente hoven, ten einde eene eenvormige wijze 
van regtspleging te erlangen, zullende in dien tusschentijd 
geene zoogenaande regels van het Hof worden erkend die 
niet door den Volksraad zijn goedgekeurd." 

Art. 150 van Volksraadsbesluit, d.d. 11 Junij 1873: 
Algemeen aangenomen. 

Wijziging in art.13, 5. "Dat de Raad besluite dat in art. 13 van Ord. No.2, 
Ord. No. 2, 1871. 1871 3) aan het hoofd worde uitgelaten de woorden: voor 

het Ilooge Geregtshnf p1·actisef·rende. 
Art. 151 van Volksraadsbesluit, d.d. 11 Junij 1873. 
W ordt algemeen goedgekeurd. 
6. "Met betrekking tot het tarief van zegels, enz., in 

Civiele Zaken en meer bijzonder dat van de reiskosten van 

1) .Ante bl. 288. 
2) Zie No. 1 1874. 
3) ..4nte bl, 437. Zie Wet No. 8, 1883, en Wet No. 5, 1886, art. 4. 
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den bode en baljuw, is de comm1ss1e van gevoelen dat de 
wet 1) op dat punt duidelijk spreekt, voornamelijk waar zij 
bepaald dat die moeten berekend worden naar de afstand 
die dien ambtenaar werkelijk aflegd." 

Art. 152 van Volksraadsbesluit, d.d. 11 Junij 1873. 
W ordt algemeen aangenomen. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 11 JUNIJ 1873. 

ART. 153. "Aan de orde voorstel van Wetsverandering Wijziging van art. 31 
met betrekking tot de kiezing van Volksraadsleden. der Grondwet. 

"In behandeling genomen 1ste punt van art. 31 der 
Grondwet aldus te wijzigen :-

"De Volksraad zal uit 28 leden bestaan, waarvan 12 Quorum van Volks
een quorum zullen uitmaken, zij moeten de volgende ver- raadsleden. 
eischten bezitten: 2) drie achtereenvolgende jaren stemge- Vereischten van 
regtigde burgers der Z. A. Republiek geweest zijn, den Volksraadsleden. 
ouderdom van 30 jaren bereikt hebben, lidmaten van een 
Protestantsche kerk z~jn, in de Republiek wonen en vaste 
goederen in het grondgebied der Z. A. Republiek bezitten. 
Geene personen van een openlijk slecht gedrag of die een Persone~ die onbe
onteerend vonnis ten hunnen laste gehad hebben, geene vvoelgkd ZlJdn 

1
alds t 

. t h b'l't d b k t' f . l t o sraa s e en e n1e gere a 1 1 eer e an roe 1ers o 1nso ven en van waar dienen. 
ook, geene personen die elkander bestaan in de betrekking 
van vader en zoon, geene gekleurden enz. 3) 

"Door meerderheid aangenomen." 
AR'r. 154. "Aan de ordc art. 32 der Grondwet te wij-Wijzigingvanart.32 

zigen, luidende :- der Grondwet. 
"Te veranderen aan het slot: en oaste goederen in het 

grondgebied der Z. A. Republiek, 4) wel voor de woorden 
twee jaren te plaatsen vier jaren. 5) 

"Algemeen aangenomen.'' 
ART. 155. d.d. 11 en 12 Junij 1873. 
"Aan de or de art. 35 der Grondwet aldus te wij zigen :- Wijziging van art. 35 

"De Volksraad besluit art. 35 der Grondwet 6) aldus te der Grondwet. 
wijzigen, dat de kiezing voor Volksraadsleden zal moeten Tijd van kiez'ng van 
plaats hebben in de maanden Januarij en Februarij~ en Volksraadsleden. 
dat voor iedef district 3 leden voor den Volksraad gekozen Getal voor ieder 
worden, en voor de dorpen Potchefstroom, Rustenburg en district. 
Lijdenburg een lid." 

1) Ante bl. 435 e11 437. Zie Wet No. 8, 1883. 
2) Zie Reglernent van Orde 1882, art. 4. 
3) Zie Reglemen t van Orde l 882, art. 4. 
4) Zie art. 32 Grondwet ante bl. 38 en aanteekening 6) aldaar. 
5) Zie Re.dement van Orde 1882, art. 15. 
6) Zie ante bladz. 39. 
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ART. 156. Aan de orde Reglement van Orde van 1864 
en 1866, art. 3, a1dus te wijzigen: 

Wijziging van art. 31 "Niemand za1 a1s lid van den Vo1ksraad verkiesbaar 
Reglement v. Orde. zijn, tenzij hij de vereischtens, bepaa1d in art. 31 van de 
Personen als Volks- Grondwet, bezit en vooraf eene uitnoodiging enz ......... . 
raadsleden gekozen N' d 1 b h d d 1 I'd d V Ik d moeten minstens 40 1eman za esc ou w wor en a s 1 van en o sraa 
stemmen van eige- verkozen te zijn tenzij hij bij de kiezing de stemmen van 
n.aars van vaste minstens veertig stemgeregtigde burgers die eigenaars zijn 
eigendommen ver- van vaste goederen in de Z. A. Republiek op zich heeft 
kregen he b ben. . d 

1
) vereen1g . 

ART, 157. De Raad bes1uit de wijziging van art. 3 van 
het Reglement van Orde goed te keuren. 

Veranderingvanart. Aan de orde art. 13 (R. v. 0.) te veranderen de woor· 
13 Reglement van den om de twee jaren in om de vier jaren. 2) 
Orde. W ordt algemeen aangenomen. 

Art. 158. Aan de orde artt. 14, 26, 90, 91, 92 (Regle-
ment van Orde) te worden geroyeerd. 

Artt. 14 en 26 van De Raad besluit artt. 14 en 26 van het reg1ement van 
Regl~ment van Orde orde buiten werking te stellen en artt. 90, 91 en 92 in 
geroiJeerd. verband met de ge1ezene memorien uit te stellen op verzoek 

van ZHEd. den Staatspresident. 
Art. 159. Aan de orde art. 15 (Reg1ement van Orde) 

aldus te wijzigen: 
Wijziging van art. 15 Een lid, gekozen in de plaats van een ander wiens 
Reglement van Orde diensttijd bij zijn aftreden of overlijden nog niet verstreken 
Nieuw gekozen lid was za1 moeten aftreden op denzelfden tijd waarop zijn 
treed t af op den tij d ' f 
dat zijn voorganger voorganger had moeten a treden. 3) 
llad moeten aftreden W ordt algemeen aangenomen. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 14 JUNIJ 1873. 

Bedrag van verblijf- ART. 170. "De Raad bes1uit het salaris van een pond 
'kosten voor Yolks- Sterling voor verblijfkosten aan raadsleden goed te keuren 
raadsleden. h 'k 1 h t en et art! e van et Reg1ement van Orde daaromtren 

te veranderen. 4) 

1) Zie Reglement van Orde 1882, art. 4. 
2) Zie Reglement van Orde 1882, art. 15. 
3) Zie Reglement van Orde, 1882, art. 16. 
4) Zie Reglement van Orde 1882, art. 10. 
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WET No. 7, 1873. 1) 

REGELENDE HET POSTWEZEN IN DE ZUID
AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Goedgekeurd bij Volksraadsbesluit van 18 Junij 1869, art. 242, 
gewijzigd en voorloopig in werking gesteld bij besluit 
van den Uitv. Raad, art. 150, d.d. 18 Augustus 1873. *) 

ART. 1. Het Gou vernernent van de Z. A. Republiek Gouvernement be
belast zich uitsluitend met het vervoer der posten en is last met postvervoer 
zulks aan elk ander verboden. 

POSTMEESTER-GENERAAL. 

2. Er bestaat een Postrneester-Generaal, welke belast is Postmeester-Gene
met het algemeen toezigt over alle postkantoren binnen raal belast met alles 
dezen Staat met het vragen van tenders en het contrac- wat tot het post-

' . wezen behoort. 
teeren voor het vervoer der posten, met de correspondent1e, 
het afsluiten van contracten of overeenkornsten met Post
meester-Generaals der naburige Staten, met het doen van 
voorstellen ter aanvulling of wijziging dezer Ordonnantie, 
wanneer hem door de ondervinding mogt blijken dat zulks 
noodig is, in kort : hij is belast met de regeling van alles, 
wat tot het postwezen behoort. 

3. De Postrneester-Generaal is verantwoordelijk aan Postmeester-Gen. 
ZHEd. den Staatspresident en ontvangt zijne orders van verantwoordelijk 
ZHEd. aan Staatspresident. 

4. Verder zal hij verpligt zijn, jaarlijks v66r den 1sten Levert jaarlijks eene 
April 2) bij den Auditeur-Generaal eene begrooting in te begrooting in. 
leveren van Uitgaven voor het volgende jaar betrekkelijk het 
postwezen van den Staat, te zamen met zulke voorstellen 
van veranderingen of verbeteringen, als hij zal wenschelijk 
vinden voor den HEd. Achtb. Volksraad te leggen. 

5. Hij heeft ten alien tijde toegang tot alle postkanto- Heeft toegang tot 
ren, en de postbeambten zullen verpligt zijn hunne boeken ~lle postkantoren en 

d d . ' f .mzage van boeken. en an ere ocumenten ter 1nzage voor te leggen o toe te 
zenden, indien zulks door den Postmeester-Generaal zoude 
worden geeischt. · 

6. Hij zal, indien noodig, de verschillende postkantoren Bezoekt de verschil
des lands bezoeken, ten einde zich van het geregeld vervoer lende postkantoren. 
der posten en de goede orde der postkantor(m te overtuigen. 3) 

7. Hij zal gedurende zulke inspectiereizen 4) reiskosten Reiskosten gedu
trekken en zijn plaatsvervanger zal gedurende de afwezig- rende inspectie, enz. 

1) Zie aanhalingen in voetnoot Wet 1869, pag. 329, en Wet No. 1, 1886. 
2) Zie Wet No. 1, 1886, art. 4. 
3) Zie Wet No. 1, 1886, art. 6. 
4) ~ie Wet No. 1, 1886, art. 7. 
il<) Er is geen besluit van den Volksraad te vinden den Uitvoerenden 

Raad magt gevende de Postwet van 1869 te wijzigen. 
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heid van den Postmeester-Generaal een salaris van £10 
per maand ontvangen. 

Beslist alle verschil- 8. Hij beslist in verschillen, bestaande betrekkelijk het 
len met b~roep naar postwezen binnen dezen Staat, tegen welke beslissing par
Staatspresident. tijen bij ZHEd. den Staatspresident in beroep kunnen 

komen. 1) 
stelt onderzoek in 9. Hij zal bij het vernemen dat aangeteekende brieven 
bij verlies va~ wat of andere zaken, den post toevertrouwd, verloren zijn ge
aan den post 18 toe- geraakt, een streng onderzoek instellen en bij ontdekking 
vertrouwd. van kwaden trouw, daarvan dadelijk berigt doen aan ZHEd. 

den Staatspresident. 2) 
Zendt onafgehaalde 10. Hij zal de bij hem inkomende brieven, welke ge
brieven terug naar .. durende een jaar op het postkantoor gelegen hebben en niet 
~~:~~r van waar ZIJ zijn afgehaald, terugzenden naar de kantoren van waar zij 

· volgens datumstempel afgezonden zijn. De brieven welke 
geene stempels hebben, zoodat niet kan worden ontdekt van 
waar zij kornen, zullen door hem worden geopend, in te
genwoordigheid van minstens twee getuigen, en geene 

Welke brieven hij waarde inhoudende, worden verbrand. Brieven van bier 
mag openen. naar het buitenland gezonden en aldaar niet afgehaald 

zijnde, zullen bij terugzending worden geopend en, zoo 
mogelijk, aan de schrijvers worden teruggezonden. 3) 

Thesaurier betaald 11. Geene betalingen betrekkelijk het postwezen zullen 
geene gelden betref- door den Thesaurier-Generaal geschieden indien niet door 
fen de het postwezen d p t ,t G 1 f · · · 1 zonder goedkeuring en os mees er- eneraa o ZIJn wett1gen p aatsvervanger 
van Postm.-Gen. worden goedgekeurd. 
Postmaester-Gen. 12. De Postmeester-Generaal zal v66r het aanvaarden 
stelt botgtogt. der betrekking een borgtogt moeten stellen £1,000 niet te 

bovengaande. 4) 

POSTKANTOREN. 

Van het aanleggen 13. Op de hoofdplaats van elk distrikt, alsmedt> op 
van pos~kantoren en zoodanige andere plaatsen als door den Postmeester-Generaal 
poststahes. met goedkeuring van ZHEd. den Staatspresident worden 

bepaald, zal een postkaantoor of poststatie zijn, dat op elken 
dag, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, wanneer 
laatstbedoelde niet op eenen postdag vallen, geopend zal 

Postkantoren open zijn van des morgens 9 uur tot des Iiamiddags 3 uur voor de 
te zijn van 9 voorm. ontvangst of uitgave van brieven, couranten, pakketten, enz. 5) 
tot 3 nam. 14 ur t ld d d "" 8 Post voor 8 nam. . vv anneer een pos van e ers es avon s voor 
inkomende, moet ure mogt inkomen, zal het postkantoor voor de afgifte een 
levering geschieden. uur wOTden geopend, nadat brieven, couranten, enz., ter 

a.flevering zullen gereed zijn. 6) 

1) Zie Wet No. 1, 1886, art. 8. 
2) Zie Wet No. 1, 1886, art. 9. 
3) Zie Wet No. 1, 1!:.86, art. 25 en 61. 
4) Zie Wet No. 7, 1885, art. 1 
5) Zie Wet No. 1, 1886, art. 12. 
6) Zie Wet No. 1, 1886, art. 13. 
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15. Wanneer een post is aangekomen zal het kantoor ge- Bij aanko:mst der 
slotPn worden tot sorteering der brieven, couranten, enz., en post wordt kantoor 
geen vreemde per£oon zal bij zulke gelegenheid worden gesloten. 
toegelaten, indien niet speciaal door den Postmeester daartoe 
geautoriseerd. 1) 

16. De uitreiking ten kantore geschiedt alleen aan den Aan wien de uitrei
persoon ten wiens naam het opschrift luidt, of aan iemandking geschiedt. 
die met eene behoorlijke volrnagt van hem is voorzien. 

17. Bij onbekendheid van den persoon aan wien dePostmeester kan 
brief gerigt is, kan de Postmeester vorderen, dat hij eerst b~wijs van identiteit 
bewijze de bedoelde persoon te zijn. eHschen. 

18. De personen die eene door hen op den post be- Terugvordering van 
zorgden brief v66r de verzending terug vorderen, zijn verpligt b:ief v66r verzen
het bewijs te leveren, dat de brief van hen afkomstig is. dmg. 
Dit bewijs kan bestaan in de overlegging van een volledig 
afschrift van het adres door dezelfde hand geschreven, en 
vergezeld van een afdruk van het zegel waarmede, of van 
eene opgave omtrent de wijze waarop de brief gesloten is, 
ten einde het een met het ander te kunnen vergelijken. 
Indien na de vergelijking eenige onzekerheid overbl\jft, ge-
schiedt de opening van den brief in hunne tegenwoor-
digheid, om zich van de naamteekening van den schrij ver 
te vergewissen. 

19. Gee ne brieven ter verzending afgegeven zullen op Geen informatie, 
aanvraag aan eedg persoon vertoond of informatie daar-enz., omtr. brieven 
omtrent door den Postmeester gegeven worden. op de post gelegd~ 

20. Een uur voordat de posten worden afgezonden, Brieven, enz., moe-
zullen de postkantoren worden gesloten, voor welken tijd ten een uurv66rver-
b · t · d b · b ft k t trek gepost worden. neven, couran en, enz., 111 e neven ussen, o en an ore 
moeten bezorgd zijn, zoodat na dien tijd geen brieven, 
couranten, enz., hoegenaamd meer worden aangenomen, of 
uitgegeven. 2) 

21. Brieven waarvan aanteekening wordt verlangd, Aanteekening moet 
moeten op postdagen een uur voor het sl,uiten van den posteen uur voor sluiten. 
ten postkantore bezorgd zij n. geschieden. 

POSTMEESTERS. 

22. De Postmeesters staan onder de onmiddelijke bevel en Postmeesters staan 
van den Postmeester-Generaal, welke bevelen zij stiptelijk onder Postmeester-
zullen opvolgen. Generaal. 

23. Geen Postmeester zal zonder advies van den Post-van de aanstelling 
meester-Generaal word en aangesteld, en geen postambtenaar en het ontslag de:~r 
van zijn ambt worden ontslagen, zonder dat hij behoorlijk Postmeesters. 
verslag aan den Postmeester-Generaal gegeven heeft. 

24. De Postmeesters zullen verpligt zijn, alle maanden Postmeesters doen 
hunne verslagen volgens gegeven model, schedule F., met maandelijks verslag;,. 

1} Zie ·wet No. 1, 1886, art. 14. 
2) Zie Wet No. 1, 1886, art. 18. 

3-:1: 
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alle daarbij behoorende gelden bij den Postmeester-Generaal 
in te zenden; ook zullen zij moeten opgeven het getal van 
brieven, couranten, pakketten, enz., door hen gedurende de 
maand volgens schedule B ontvangen en verzocden. 1) 

Postmeestu mag 25. Geen Postmeester is geregtigd, pakketten voor 
niet pakketten voor een ander postkantoor bestemd, en door zijn kantoor pas-
:ander kantoor be- d k t " h" d d p stemd openen. seren e, open te ma en, enzlJ IJ oor en ostmeester-

Generaal daartoe geautoriseerd is . 
.Jaarlijks verslag. 26. Jaarlijks v66r den 1sten Maart zal door hen 

moeten worden ingezonden een verslag betrekkelijk het 
Postwezen, voor zoover hun kantoor betreft, met opgave van 
redenen waarom mee::der of minder vervoer en opbrengst 
heeft plaats gevonden en van hetgeen, volgens bun oordeel, 
in het Postwezen zoude kunnen worden verbeterd. 

Wanneer maand- 27. De maandstaten moeten worden ingezonden met 
staten in te zenden. den eersten post van elke maand. 2) 
Lijstv. onafgehaalde 28. De Postmeesters zullen verpligt zijn op 1 Januarij, 
brieven, enz. 1 April, 1 Julij en 1 October van elk jaar, den Postmeester-

Generaal in te zenden eene lijst van brieven, couranten, 
pakketten, enz., met duidelijke omschrijving der adressen, 
welke ten hunnen kantore onafgehaald zijn, opdat de lijst 
dadelijk na ontvangst in de Staat.c;courant zal worden ge
plaatst. 

Brieven die twaalf 29. Alle brieven welke twaalf 3) maanden ten hunnen 
maanden .ten post- kantore onafgehaald zijn blijven liggen, zullen zij naar den 
kantore hggen. p t t G l d I" t f 'fi t' os mees er- eneraa opzen en, met eene lJ s o spem ea 1e. 
Stempelmerken van 30. De Postmeesters zullen elken brief en elk pakket, 
brieven en pak- zoodra hun daartoe de noodige stempels zijn geleverd, 
ketten. merken met den datum van ontvangst en verzending. 4) Tot 

tijd en wijle zulke stempels kunnen worden voorzien, zullen 
de Postmeesters den naam en datum van hun kantoor op 
het adres der brieven en pakketten doen opschrij ven. 

P~stlijst van alle 31. De Postmeesters zullen verpligt zijn van alle brieven, 
bnev~n,, couranten, couranten, enz., in elk pakket gesloten, eene postlijst 5) volgerJS 
enz., m 1eder pakket h d I · d z k d · · 
te worden gehouden se e u e A m .up o op te ma en, en aarvan cop1e In 
in duplo. het postboek te houden. De postpakketten moeten in sterk 

papier gesloten, met band toegebonden, met lak verzegeld, 
en met het adres van het kantoor van bestemming voor
zien zijn. 

Bij openen van pak- 32. De Postmeesters zullen bij het openen der aan 
ketten ~oet Post- hun kantoor geadresseerde pakketten vergelijken of alles in 
meester mhoud met h t kk t · · d b" d l" t t t de bijgevoegde lijst e pa e aanwez1g 1s, wat op e IJgevoeg e IJS s aa 
vergelijken, enz. vermeld, en dan met den eerstvolgenden post den Postmeester 

door wien het pakket is afgezonden, een der lijsten terug-

1) Zie Wet No. 1, 1886, art. 22. 
2) Zie Wet No. 1, 1886, art. 22. 
3) Zie Wet No. 1, 1886, art. 25, 61, 62 en 63. 
4) Zie W ~t No. 1, 1886, art. 27. 
5) Zie Wet No. 1, 1886, art. 19. 
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:zenden, hetzij finaai gekwiteerd, of bij niet in order bevin
ding, met die aanmerkingen, weike zij noodigmogten achten.l) 

33. In het geval dat op de postlijst een of meer aan- Bij ontbreken van 
geteekende brieven vermeld staan, welke in het pakket niet aangeteekende brie-, 

· d ·· 1 d t t b h I d 1 ven geeft Postmees-te v1n en ZIJn, za e pos mees er, e a ve e verme - ter kennis aan p t-
ding daarvan op de postlijst, daarvan dadelijk berigt doen meester Generaa~

8 

.aan den Postmeester-Generaai, met bij voeging eener bezworen 
verkiaring. 2) 

34. De Postmeestmeesters op de grenskantoren zullen Melding van bedrag 
.op hunne lijsten melding maken van het bedrag dat nog ve~schuldigd wegens 

t d b t Id b . t f br1even, enz., afge-
moe wor en e aa wegens neven, couran en, enz., a - zonden van kantoren 
gezonden van kantoren buiten den Staat. Alle postmeesters buiten den Staat. 
zullen duidelijke omschrij ving doen der afgezondene aange-
teekende brieven met het nommer op het adres vermeid. 

35. De Postmeesters zullen verpligt zijn een boek te Boek te warden ge
houden, dat elke maand moet worden afgesloten, en zoo- ~?uden en maande-
d . . . t d t d . 24 27 b d ld. t t hJks afgesloten. amg mgeng , a e 1n art. en e oe e s a en 
daaruit kunnen worden opgemaakt. 3) 

36. Geen Postmeester zal brieven, couranten, enz., ver- Brieven niet ten 
zenden tenzij het postgeid ten volle door middei van post- volle gezegeld wor-

' . . . den te.ruggehouden 
zegeis betaaid IS. Ontoermkend gezegelde bneven, couran- en gepubliceerd. 
ten, enz., zullen kwartaais gewijze met de lijst van onaf-
gehaaide brieven worden gepubliceerd. 4) 

37. De Postmeesters zullen verpiigt zijn, de bestaande Straf~epa1ing voor 
Qf nader vast te stellen bepaiingen op het postwezen stipt verzmm van Post-

t k 1. . d d p t t meesters. na e omen, en voor p 1gtverzu1m oor en os mees er-
Generaai worden bestraft met eene boete van £5 niet te 
bovengaande, bij de eerste overtreding, en bij herhaling, 
dadeiijk van hun ambt worden ontslagen. 

38. De Postmeesters zullen v66r het aanvaarden der Postmeesters moe
betrekking een borgtogt moeten stellen, £500 5) niet te ten borgtogt stellen. 
bovengaande. 

VERTREK DER POSTEN. 

39. De posten zullen worden verzonden zoo als door Vertrek der posten. 
den Postmeester-Generaai zai worden bepaald. V an eike 
~ijziging zal kennisgeving plaats hebben in de Staats-
.counmt. 

40. Indien op het uur van verzending van eenen postPo"'tmeester mag 
bepaaid, andere posten nog niet zijn aangekomen, heeft de het vertrek der post 
Postmeester de bevoegdheid de verzending te vertrage11, mits vertragen. 
daardoor geene hindernis a!l.n het geregeide postvervoer op 
andere piaatsen veroorzaakt worde. In alle gevallen zal de 

1) Zie Wet No. 1, 1886. art. 19. 
2) Zie Wet No. 1, 1886, art. 20. 
3) Zie Wet No. 1. 1886, art. 22. 
4) Zie Wet No. 1, 1886, art. 28. 
5) Zie Wet No. 7, 1885, art. 1. 
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Postmeester moeten kennis geven aan den Postmeester van 
het kantoor waar de post naar toe gaat, van den tijd en het 
uur van het finaal vertrek, door middel van de postlijsten, 
of tijdlijsten der post-contractanten. 1) 

Generale tijdtafel te 41. Eene Generale Tijdtafel, vermeldende de uren van 
word en gepubliceerd aankomst en vertrek der verschillende posten in dezen Staat, 

door den Postmeester-Generaal te worden gepubliceerd, zal 
buiten aan de deur van ieder postkantoor worden aan
gehecht. 2) 

Postcontractanten 42. De postcontractanten belast met het vervoer van 
ofpostrijders mogen posten of hunne postrijders of postdragers zul]en geene 
geene ongezegelde ' ld b · 1 k t ' d brievenmedenemen. ongezege e neven, couranten, pa { e ten, enz., me enemen,. 

op eene boete van £1 voor elke overtreding. 3) 
Geene voorwerpen 43. Zij zullen gelijk met de brieven, pakketten, enz.~ 
van gevaarlijken geene voorwerpen vervoeren, waardoor brand kan ontstaan, 
aard te vervoeren. of andere schade worden aangebragt. 4) 
Vervoer der posten 44. Zij zullen verpligt zijn, de posten zoo te vervoeren 
overeenkomstig als bij de tenders van den Postmeester-Generaal bepaald, of 
tender. als bij de wijziging der tenders in hunne contracten zal zijn 

overeengekomen. 5) 

TARIEF VAN POSTGELDEN. 6) 

Porto voor brienn, 45. Het porto voor brieven en paketten is verschuldigd 
pakketten, enz. naar mate van het gewigt, onverschillig waarheen zij in of 

buiten den Staat zijn geadres8eerd :-

V oor iederen brief van niei meer dan een half 
ons Engelsch gewigt of minder . . . £0 0 6 

Boven een half ons en niet meer dan een ons . . . 0 1 0 
Voor ieder half ons of gedeelte van een half 

ons meer . . . 0 0 6 
Voor registratie van een brief, courant, enz., wordt 

boven het porto nog betaald 0 0 6 

46. Het porto van een courant of nieuws
papier bedraagt, onverschillig hoe groot, maar 
niet zwaarder dan 4 oncen 0 0 1 

Het porto der bijvoegsels, mits verzonden te ge-
lijk met het blad waarbij . zij behooren, is 
onder het porto van dat blad begrepen. 

Bij afzonderlijke verzending wordt het porto voor 
ieder bij voegsel als voor een blad gerekend. 

-----------------------------

1) Zie Wet No. 1, 1886, art. 32. 
2) Zie Wet No. 1, 1886, art. 31. 
3) Zie Wet No. 1, 1886, art. 99 en 105. 
4) Zie Wet No. 1, 1886, art. 100. 
5) Zie Wet No. 1, 1886, art. 86-105. 
6) Gewijzigd door Wet No. 1, 1886, Schedule, art. 35. 
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4 7. Het porto. van pakketten, inhoudende 
boQken, circulaires, enz., bedraagt als volgt :-

V oor een pakket van niet meer dan vier oncen 
Engelsch gewigt 0 0 3 

Boven vier oncen, maar niet meer dan acht oncen 
Engelsch gewigt 0 0 6 
en voor elke vier oncen, of gedeelte daarvan, 
daarboven 3d. meer. 

48. Het porto voor overzeesche brieven, couranten, enz., Porto voor overzee
moet buitendien in postzegels van de Kaapkolonie of Natal sche brieven, enz. 
worden betaald, al naardat de brieven, enz., via de Kaap-
kolonie of Natal worden gezonden, overeenkomstig bepa-
lingen in de postconventies met die Kolonien gesloten. 1) 

PAKKETTEN. 

49. De pakketten zelven moeten, behalve de vermeldingPakketten mogen 
op den omslag van het ad res van hem aan wien het stuk geen handschrift of 
gerigt is, geheel gedrukt zijn, zonder eenig handschrift, cijfer ~~~;t~~~ of teekens 
of teeken, de plaats van schrift vervangende te bevatten, · 
met uitzondering van "Drukwerk" indien voor kantoren 
in de Republiek en Vrijstaat bestemd, of "Printed matter:' 
indien naar de Kaap Kolonie, Natal, Europa, enz., gezonden. 
De paketten die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden 
met gewoon briefport belast. Brieven in paketten gevonden 
zullen dadelijk vernietigd worden. 2) 

50. Pakketten, voorwerpen inhoudende waardoor brand Gevaarlijke voor
kan ontstaan of flesschen spiritus mediciJ'nen enz. inhou- werpen worden niet 

' ' ' ' verzonden dende, waardoor schade kan worden aangebragt, worden · 
niet verzonden. 3) 

51. Ieder Postmeester is geregtigd, indien er grondenPostmeester kan op 
voor suspicie zijn, dat bovenvermelde wetten overtreden suspicie pakketten 
zijn, pakketten te openen, ten einde zich van den inhoud openen. 
te overtuigen. 4) 

52. De pakketten moeten aan beide einden of zijdenPakketten moeten 
open zijn, waardoor het onderzoek van den inhoud moge-aan beide .zijden 
l .. k · Z" · d t I open en met langer 1J IS. IJ mogen n1et meer an twee voe ang en een dan 2 voet enz. zijn. 
voet breed of dik zijn. 5) ' ' 

VRIJDOMMEN. 

53. Alle ambtenaren van den Staat zullen geregtigd Dienstbriev~~ en 
zijn hunne dienstbrieven en pakketten portvrij te verzenden. pakke~~en ZIJn postvnJ. 

1) Zie Wet No. 1, 1886, art. 35 en 36. 
2) Zie Wet No. 1, 1886, art. 46 en 47. 
3) Zie Wet No. 1, 1886, art. 48. 
4) Zie Wet No. 1, 1886, art. 49. 
5) Zie Wet No. 1, 1886, art. 49. 
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Brieven en pakketten van private personen aan ambtena
ren, ofschoon in dienstzaken, hebben geen vrijdom van port. 1) 

Brieven van of naar 54. Brieven van en naar het krijgscommando in tijd 
commando postvrij. van oorlog zijn portvrij. 2) 
Staatspresident kan 5.5. Bij voorkomende gelegenheden zal door den Staats
vrijdom verleenen. president vrijdom van postgeld kunnen worden toegestaan. 
Brieven, enz., in 56. Brieven en pakketten welke in dienst met vrijdom 
dienst hoe te worden van porto word en verzonden, moeten boven op het adres 
gemerkt. voorzien zijn van de aanteekening "In Dienst" en onderaan 

den naam van den ambtenaar die zoodanigen brief verzendt. 
57. Memories aan den HEd. Volksraad of een lid van 

den Raad gerigt, zijn postvrij, alsmede ook de correspon
dentie van den Volksraad door den Secretaris gevoerd. 3) 

Postmeester k~n 58. De Postmeesters zijn bevoegd om van den afzender 
op.enen van dienst- der brieven, welke met vrijdom van porto verzonden wor-
bneven vorderen. d t d d t d' · h b" .. d d 

Memories aan den 
Volksraad vrij. 

en, e vor eren, a 1e 1n un IJZIJn wor en geopen , 
ten einde zich te verzekeren dat daarin alleen papieren tot 
dienstzaken betrekking hebbende, gesloten zijn. 4) 

Brieven in dienst 59. De brieven of pakketten waarvoor aanspraak op 
aan Postmeester. te vrijdom wordt gemaakt worden op het postkantoor door 
worden overhand1gd ' ' . 
· of namens den afzender, aan den Postmeester overhand1gd. 
~.ri~ven. niet behoor- 60. Bij het alsdan ontdekken van eenig verzuim of 
hJk m dienst verzon- and ere omstandigheid die het toepassen van vrij do m zou 
den teruggeven. b I tt d .. d' d l"k e e en, wor en ZIJ a e lJ teruggegeven. 
st:afbepal.in~ voor 61. Wanneer het blijken mcgt dat ambtenaren misbruik 
misbrmk m t yer- maken van het in dienst verzenden van brieven of pakketten zenden van br1even . . . 
in dienst. welke pnvate belangen bevatten, zullen ZIJ voor eene regt-

bank worden beboet met eene boete van £5 niet te boven 
Boete bij falsiteit ofgaande bij de eerste overtreding, en zullen zij bij herhaling 
bedrog. door den bevoegden ambtenaar worden vervolgd, wegens de 

misdaad van falsiteit of bedrog. 

AANGETEEKENDE BRIEVEN. 5) 

Aanteekening van 62. Brieven kunnen worden aangeteekend, om de be-
brieven. zorging te waarborgen. 
Verzegelen van aan- 63. De aangeteekende brieven moeten met lak verze-
~eteekende brieven. geld worden. 
Geen briefteworden 64. Geen brief wordt aangeteekend die niet aan alle 
~ngeteeken~. di~ zijden gesloten is, in dier voege, dat het onmogelijk is hem 
met behoorhJk IS t f f d · · · t •t t I' t gesloten, enz. e open en o op een o an ere WIJ ze 1e s Ul e 1g en, zon-

der den omslag te scheuren of het zegel of een der zegels, 
waarmede de brief verzegeld is, te verbreken of te schenden. 

1) Zie Wet No. 1, 1886, art. 53. 
2) Zie Wet No. 1, 1886, art. 54, en Wet No. 2, 1883, art. 37. 
3) Zie Wet No. 1, 1886, art. 57. 
4) Zie Wet No. I, 1886, art. 56. 
5) Zie Bepalingen omtrent aanteekenen van Brieven, Wet No. 1, 

1886, art. 9, 37-42. 
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65. De ter aanteekening bestemde brieven worden op Register voor aan
het postkantoor geboekt, in een daarvoor bestemd register- teekening v. brieven. 
inhoudende datum van ontvangst, nommer, naam van af-
zender, van hem a'ln wien gtadresseerd, en datum van 
verzending. 

66. De Postmeesters zullen van de ontvangst van een Kwitantie voor aan
aangeteekenden brief kwitantie afgeven, volgens een gegeven geteekende brieven. 
model Schedule D. 

67. De Postmeesters zullen de aangeteekende brieven Duplicaat der kwi
met een kwitantie in duplo verzenden naar den Postmeester tantie. 
door wien dezelve moeten worden afgeleverd. 

6H. De Postmeesters door wien geregjstreerde brieven Geregistreerde brie
ontvangen worden, zullen die niet afgeven dan aan den ven aan wien te 

. .. d d .. f d' l worden afgegeven. persoon aan w1en ZIJ gea resseer ZIJ n o 1ens gevo mag-
tigde en dan alleen na teekening der kwitantien in het 
vorig artikel vermeld; en ieder Postmeester zal verder ver-
pligt zijn met den eerstvolgenden post, na aflevering daar-
van, een der gemelde kwitantien onder couvert terug te 
zenden, en het duplikaat in zijn kantoor houden. 

69. Bij vermissing van eenen aangeteekenden brief heeft Actie. i?- geval van 
de afzender eene civiele actie tegen hem door wiens ver- vermissmg eener. 

. . . ' aangeteekenlle bnef •. 
zu1m de brtef verloren IS geraakt, en de Postmeester-Gene-
raal en de respectieve Postmeesters zullen alle maatregelen 
binnen hun bereik aanwenden in het opsporen van zoodanig 
vermisten brief. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

70. Buiten den Postmeester-Generaal of de districts Wie bevoegd post
Postmeesters, zal niemand geregtigd zij n de postzakken, zakken, enz., te 
postbussen of pakketten te open en, hetzij op weg of waar openen. 
ook, zonder de vereischte autorisatie van den Postmeester-
Generaal, zullende een ieder die zich hieraan schuldig 
maakt, gestraft worden met van zes maanden tot drie jaren Strafbepaling. 
gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid. 

71. Ieder die de posten op weg zijnde in hunne voort- Boe.te voor verhin
gang verhindert, zal beboet worden met eene boete van £5 derin~ van post 
voor ieder uur opunthoud, of gedeelte daarvan, of eene voortgang. 
maand gevangenisstraf. 1) 

72. Ieuer pri vaat persoon en bij zonder ieder V eldcor- Ieder persoon en 
net of assistent Veldcornet (in verband met artikel 22 der veldcornet verpligt 
I t t . d V ld · .. h postvervoer behulp-ns rue 1en van e e cornetten) 2) zal verphgt ZIJn, et ver- zaam te zijn. 
voer van den post zooveel mogelijk te bevorderen en indien 
noodig behulpzame hand te verleenen waar het vervoer van 
den post door omstandigheden gestremd is. 

73. Indien het kan bewezen worden, dat brieven, aan Straf voor openen 
private personen gezonden, door een postambtenaar geopend van brieven. 

i) Zie Wet No. 1, 1886, art. 82. 
2) Zie ante bladz. 93. 
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of ontvreemd zijn, za1 zu1k ambtenaar dade1ijk van zijn 
ambt onts1agen, en met gevangenis, met of zonder harden 
arbeid, voor den tijd van twaalf maanden tot vijf jaren, 
gestraft worden. 1) 

POS'rZRGELS. 

Thesaurier-Generaal 7 4. De Thesaurier-Generaa1 voorziet op aanvrage den 
voorziet postzegels. Postmeester-Generaal met zooveel postzegels als door hem 

benoodigd zijn. 
Thes.-Gen. houdt 75. De Thesaurier-Generaa1 houdt een afzonderlijk boek 
boek van postzegels. van alle voorhanden zij nde en uitgegeven postzege1s. 
Postzegels a1leen aan 7 6. Het is den Thesaurier-Generaa1 verboden aan iemand 
Postm.-Generaal te anders dan aan den Postmeester-Generaal of op zijn schrif-
worden afgegeven. . . 1 f · tehJ ke order postzege s a te geven. 
Postzege's op ieder 77. De Postmeester-Generaal zorgt dat op alle postkan
postkantoor ver- toren postzege1R verkrijgbaar zijn voor een ieder tegen be
krijgbaar. taling van het bedrag daarop uitgedrukt; ook zullen, zoo-

'Tijd voor verkoop 
van postzegels. 

veel mogelijk, postzegels van de Kaapkolonie en N ata1 in 
voorraad worden gehouden. 

78. Het verkoopen van postzegels op de verschillende 
postkantoren, za1 plaats vinden binnen de uren van 9 tot 
12 in den voormiddag, en van 2 tot 3 in den namiddag; 
maar op postdagen worden geene postzege1s later dan een 
uur voor het vertrek der posten verkocht. 

Boek van ontvangen 79. De Postmeester-Generaa1 houdt een boek van ont
en uitgegeven post- vangen en uitaegeven postzegels geeft op ontvangst kwi-
:zegels. Verslag aan · d 0 h · G ' 1 d 1 ·· Auditeur-Generaal. tantle aan en T esauner- eneraa en oet kwartaa sgeWIJZe 

verslag aan den Auditeur-Generaal. 2) 
Postzegels dragen 80. De postzegels dragen het wapen der Z. A. Republiek 
wapen en waarde. en de aanduiding der ge1dswaarde. 

Vier soorten van 
postzegels. 

81. Er zijn vier soorten van postzegels, namelijk: van 
een shilling (groen). van zes pence (blaauw), van drie pence 
(paarsch) en een penny (rood). 3) 

Poatzegels alleen 82. Iedere postzege1 kan s1echts eenmaa1 gebruikt wor-
eenmaal te ge- den. De gebruikte postzegels worden op het kantoor van 
bruiken. afzending onbruikbaar gemaakt. 
Zegels die reeds 83. Brieven, couranten, enz., voorzien van een of meer 
:gediend heb~en of postzegels, die reeds eenmaal gediend hebben of die ver
vervalsch~ ziJn valscht, of beschreven zijn, of waarop is gedrukt, worden 
mDgen met worden b h d l · t b t ld · · 1 d · b h ;gebruikt. esc ouw a s me e aa te ZlJn en a s zoo amg e an-

deld. Indien echter het uitwendig aanzien van de aldus 
voor de tweede maa1 gebruikte zege1s het vermoeden doet 
ontstaan, van eene poging om een of meer onbruikbaar ge
maakte postzegels weder a1s bruikbaar te doen voorkomen, 

1) Zie 33 Artikelen, art. 24, ante bladz. 5, en Wet No. 1, 1886, art. 84. 
2) Zie Wet No. 1, 1886, art. 66. 
3) Zie \Vet No. 1, 1886, art. 68. 
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wordt daaromtrent gehaudeld volgens de in het volgend 
artikel voorkomende be paling. 1) 

84. De brieven, couranten, enz., voorzien van een ofHoe te handelen 
meer nagemaakte of vervalschte postzegels, of ook van een waar .. valsche of reeds 
of meer echte postzegels, welker uiterlijk. aan~ien het ver- ~ij~o~:~~~k~~gels 
moeden doet ontstaan dat daarvan een m1sdad1g gebruik is 
gemaakt of eene paging daartoe is of werdt gemaakt, war-
den aangehouden en gesteld in handen der ambtenaren, die 
bij de wet met het opsporen en vervolge11. van misdrij ven 
zij n belast. 2) 

85. De kosten van aanteekening van brieven, couran- Betaling voor aan
ten enz. moeten ook door postzegels op het adres vastge- teekeJ?-ing hoe te 

' ' ' gesch1eden hecht, warden betaald. · 
86. Deze ordonnantie wordt tijdelijk in werking gesteld Wet tijdelijk in 

tot nadere goedkeuring van den Edel Achtbare Volksraad. 3) werking gesteld. 

Op last, 

T. F. BURGERS, 
Staatspresident. 

N. J. R. SW ART, 
Staats Secretaris. 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 18 Augustus 1873. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 19 MEI 1873. *) 

"De Raad is van oordeel dat krachtens de wet geen Personen als Volks
persoon in den V olksraad kan zitting nemen, op wien niet raadsleden gekozen 

moeten minstens 12 
minstens 12 stemmen zijn uitgebragt." 4) stemmen hebben. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 20 MEI 1873. *) 

ART. 2. "De Volksra<1d is van oordeel dat personen die Nieuwe Volksra~ds 
eerst als nieuwe leden voor den Raad verschijnen niet later leden kunnen J?-Iet 

l d 
. . als oude ledenz1tten. 

as ou e leden kunnen z1ttmg nemen." 5) 

1) Zie Wet No. 1, 1886, art. 69. 
2) Zie Wet No. 1, 1886, art. 70. 
3) Voor verdere bepalingen omtrent postwissels, enz., zie Wet No.1, 

1886. 
4) Zie nu Reglement van Orde 1882, art. 4. 
5) Zie Reglement van Orde 1882, art. 9. 
*) Deze Volksraadsbesluiten zijn abusievelijk uitgelaten op bladz. 515. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 20 MEI 1873. *) 

Goudvelden in 't ART. 8. "De Raad besluit art. 2 der Aanspraak, in 
distrikt Lijdenburg verband met art. 1 van Uitv. Raadsbesluit, dd. 14 Mei 
opengezet. 

1873, goed te keuren." 1) 

1874. 
No. 1419. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

TER algemeene informatie wordt onderstaand Uitvoe
rende Raadsbesluit, dd. 5 Januarij 1874, hiermede gepu
bliceerd. 

Gou vern em en tskan to or, 
Pretoria, 6 Januarij 1874. 

Op last, 
S\VART, 

Staatssecretaris. 

Kantooruren der ART. 1. "Besloten dat voortaan al de landskantoren, 
Landskantoren be- behalve het postkantoor geopend zullen zijn iederen dag 
halve Postkantoren. ' der week, behalve Zon- en Feestdagen, van 1 October tot 

1 April van des morgens 9 tot des namiddags 2 uur, en 
van 1 April tot 1 October van des morgens 10 tot des 
middags 3 uur. De postkantoren zullen geopend zijn vol
gens postwet. 

(get.) THOS. BURGERS, 
Staatspresiden t. 

" 

" 

" 

SW ART, 
S taa tssecretaris. 

JAMES BUCHANAN, 
Staat.sprocureur. 

F. JEPPE, 
Lid Uitv. Raad. 

*) Dit Volksraadsbesluit is abusieveUjk uitgelaten op bladz. 515. 
1) Art. 2 der Aanspraak van den Staatspresident luidt als volgt:

" Ik beb, met advies van den Uitv. Raad, de pas ontdekte Goudvelden in 
't distrikt Lijdenburg geproclameerd als opengezet voor gouddelving, en
der regeling en bestuur der Regering, en voorloopig de noodige maatre
gelen genomen tot handhaving van orde en bescherming van per@oon en 
goederen." Zie verder V.R.B. 6 October 1881, art. 71 en G. K. No. 83, 
d.d. 11 N ov E>mber 1881, terugroepende Proclamatie van 14 Mei 1873, 
Staatscourant 15 November 1881, No. 37. 
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REGULA TIE 1) 

Tot bestuur van het Dorp Lichtenburg, aangenomen op eene 
Algemeene Bijeenkomst te Lichtenburg, op 2 Julij 1874. 

Goedgekeurd en bekrachtigd bij besiuit van den Hoog-Ed. 
Uitvoerenden Raad, art. 72, 17 Julij 1874. 

ART. 1. Dat tenders worden gevraagd voor een daartoe Aanvraag voor be
competenten persoon, om de betrekkingen als Wijkmeester trekking als wijk
en Waterfiscaai voor het dorp waar te nemen, voor den ~~:~r en water
tijd van een ja.ar, onder instructien daarmede verbonden. 

2. Dat erfhouders in dit dorp gehouden zullen zij n, Erfhouders verpligt 
overeenkomstig vroegere Reguiatien de watervoren Iangs watervoren in goede 
hunne erfgronden in goede orde te brengen en schoon te orde te houden. 

houden, bij nalatigheid onderhevig zullen zijn aan eene 
boete van 5s. tot 7 s. 6d. voor eike overtreding, bij weige-
ring om hieraan te voidoen, gemelde boete telkenmaie zal 
warden verdubbeid. 

3. Dat na publieke bekendmaking hiervan, niemand Uitspannen en wei
vrijheid hebben zai nabij eenig watersioot uit te spannen den van vee nabjj 

d '·d d d 'eenige watersloot of of vee te oen we1 en alwaar e voren kunnen wor en dorpsfontein ver-
beschadigd, noch ook buiten het dorp, aan den oorsprong boden. 
van het dorpswater of fontein, onder verbeurte eener boete 
van 10s. tot 20s. voor eike overtreding. 

4. Dat de algemeene uitspanpiaatsen zullen zijn, de Bepaling van alge
publieke pieinen binnen het dorp doch eeniO' vee binnen meene uitspannin-
h ' b h gen, schutten van 

et bestek der erfgronden Iosioopende, kan warden gesc ut, vee en schadever-
en ingevai van schade door hetzeive veroorzaakt aan water- goeding. 
voren of op erven, zoowei openiiggende ais toegemaakte, 
aangehouden tot dat zoodanige schade zai zijn vergoed. 

5. Dat van nu voortaan niemand geregtigd zal zijn, Het hakken v. groen 
binnen de dorpsgronden eenig groen hout of boomen te bout ofboomen zon-
h kk b 't I t· d h D C 'tt der verlof binnen a en, Ul en ver o aartoe van et orps- omm1 ee, het dorp verboden. 
onder verbeurte eener boete van £2 tot £5 Sterling voor 
eike overtreding. 

6. Dat de aigemeene straten in betere orde warden In orde brengen van 
gebragt en de voren voor waterleiding warden bepaaid straten en bepalen 

' · d h I · b ' van watervoren. waarna n1eman et regt za hebben eemge straten te e- Strafbepaling voor 
Iemmeren, door andere watergrippen door dezeive te maken belemmering van 
(noch op eenige andere wijs), daar watergrippen alreeds op straten, enz. 
en over dezelve gaande, buiten de geregtigde koers, door 

1) Lichtenburg werd tot dorp verklaard bij Proclamatie, t~ vinden 
in Staatscourant 19 Aug. 1873, No. 487. Zie verder Instr. v. d. Comm. 
v. Lichtenburg, Wet No. 5, 1875; V.R.B. 19 Junij 1882, art. 463, en 
ProclamaWin 15 Junij 1383, Stfw,tscourant 21 Junij 1883, en 16 Junij 1884, 
B. 0. 19 Junij 1884, No. 175. 
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de eigenaars moeten worden opgevuld, en wanneer vereischt, 
de straat in orde gemaakt, zullende nalatigen onderhevig 
zijn aan eene boete van 5s. tot 20s. Stg. 

Strafbepa.ling voor 7. Dat met betrekking tot de vroegere Regulatien, aan
het veront~einigen gaande het belemmeren en verontreiniging van het water 
van water m voren. in de watervoren, overtreders, behal ve de bepalingen daarin 

vervat, onderhevig zullen zijn aan eene bocte van 5s. tot 
10s. voor elke overtreding . 

.M:arkt open te zijn 8. Dat de markt voortaan zal open z~jn op het dorp 
voor het publiek voor het publiek, om goederen te doen opveilen en ver
onder bepalingen. koopen, mits betalende Gouvernements percenten, onder de-

zelfde bepalingen als de markt te Potchefstroom. 1) 
Vergoeding aan 9. Dat de Marktmeester voorloopig zal genieten de helft 
Marktmeester toe- der marktgelden door verkoopers te worden betaald, tot 
gekend. d t d · · d · l · · 1 t d t · a na ere voorz1enmg aarm za ZIJ n gemaa { , en a 
Verantwoordingvan voortaan de markt- en schutpenningen moeten worden ver
markt- en schut- antwoord ten kantore van den Commissaris alhier ter be-
gelden. h'kk' h D . ' se 1 mg van et orps-comm1ttee. 
Betali!lg van extra 10. Dat de extra belasting op erven in dit dorp door 
belastmg .0 P erven het publiek toegezegd en geaccordeerd, als watergelden bij 
en bestedmg er van. l h 'd p bl' k b'' k t t C · · ge egen m eener u 1e .e lJeen oms en ommlssans-

kantore alhier, onmiddelijk kunnen worden betaald, ten 
gemelden kantore, ten einde te strekken tot fondsen voor het 
Committee voornoemd ter voortzetting van de vereischte 
werkzaamheid,-en dat na den 15den dezer maand alle 
achterstalligen daarvan zullen worden gecollecteerd met de 
kosten. 

Publieke steen- 11. Dat het Committee beschikken zal over eene plaats, 
makerij binnen de binnen de Dorpsgronden, voor pu blieke steenmakerij met 
dorpsgronden. een daartoe benoodigden straal water. 
Begraafplaats voor 12. Dat het Committee dadelijk beschikke over, en 
hlanken en gekleur- eene geschikte plaats afbakene tot eene Begraafplaats voor 
den. blanken, zoo mede eene afzonderlijke plaats tot dien einde 

voor gekleurde personen, welke plaatsen voortaan als zoo
danig zullen moeten gerespecteerd worden. 

Vroegere regulatien 13. Dat alle vroegere Regulatien en bepalingen in strijd 
herroepen. met de artikelen hierin vervat, zullen worden aangemerkt 

als herroepen en vervallen, gelijk dezelve bij deze herroepen 
.en vervallen worden verklaard. 

Gou vernemen tsk!:ln to or, 
Pretoria, 17 Julij 1874. 

SW ART, 
S taa tssecretaris. 

1) Zie Regulatien voor de Municipaliteit of het dorpsbestuur van de 
stad Potchefstroom, 21 Junij 1863, ante bl. 147. 
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WET No. 1, 1874. l) 

Regelende de manier van Procederen in Civiele en Crimineele 
zaken voor de Geregtshoven van Landdrosten en Heemraden 

in de Zuid-Afrikaansche Republiek. 

Finaal vastgesteld bij V olksraads besl ui t, Art. 119, 
dd. 13 October 187 4. 

NADEMAAL het dienstig is dat noodige veranderingen Tnleiding. 
worden gemaakt in de regulatien betrekkelijk de manier 
van procederen in ci viele en crimineele zaken voor de 
Geregthoven van Landdrosten, en van Lancldrosten en 
Heemraden in Je Zuid-Afrikaansche Republiek: 

Zij het hierbij daarom vastgesteld door den Hoog-Edel 
Achtbaren Volksraad van de Z. A. Republiek, als volgt :-

IN CIVIELE ZAKEN. 

ART. 1. Niemand zal geregtigd zijn als procureur ofNiemand mag als 
agent voor eene partij optredende, eenige betaling te eischen procureur. of. age~t 
1 d · 1 t · f d d lk d' b h l"k optreden md1en met a s zoo amg vo gens arre , an ezu en, 1e e oor IJ ge- geadmitteerd. 

admitteerd zullen zijn, hetzij als procureurs voor de Hoo-
gere Geregtshoven of als agenten voor de mindere. Dat het Iemand kan zaken 
voor elk vrij is om zijne zaak waar te neme.::J. en ook voor "':aarnemen voor . ziChzelven en and. 
anderen zonder betahng. 2) 

2. Iemand begeerig zijnde om als agent voor eenig Aanzoek voor ad
Geregtshof van een Landdrost of Landdrost en Heemraden missie als agent. 
t.e dienen, zal daartoe bij den Landlrost van eenig distrikt 
aanzoek doen, en de Landdrost zal van zulk een aanzoek 
ten minste eene maand te voren moeten kennis geven, door 
eene notificatie daaromtrent in de Staatscourant te publi-
ceeren, en dezelve aan de buitendeur van de raadzaal of 
het publieke kantoor aan te plakken, en wanneer zoodanig 
persoon omtrent zijne bekwaamheid als agent door de Com-
missie van Examinatoren in de Regtsgeleerdheid zal zijn 
onderzocht en goedgekeurd, en zij van zijn goed karakter 
eene voldoende getuigenis zullen hebben bekomen, of dat 
hij bij hen als zoodanig bekend mogt zijn, zal zoodanig 
persoon door ZHEd. den Staatspresident mogen worden ge-
admitteerd, en zulke admissie in de Staafscourant gepubli-
ceerd en de vereischte licentie uitgenomen zijnde, zal zulk · 

1) In verband hiermede zie Regelen van het Hoog Geregtshof 1877; 
Proclamatie 9 Aug. 1881; Staatscourant 18 Aug. 1881; Wetten Nos. 3 en 
8, 1883; Proclamatie wijzigende Regels van het Hoog Geregtshof, Staats· 
courant 21 Feb. 1884; Wet No. 6, 1885 en Wet No. 5, 1886. 

2) Zie wijziging van dit artikel door V.R.B. 14 Junij 1876, art. 216. 
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Geadmitteerde pro- agent geregtigd zijn als zoodanig voor de gemelde Geregts
c_ureu~s hebben gee? hoven te dienen in eenig district binnen deze Republiek.l) 
hcenbe als agent mt d G h d · 
te nemen. Procureurs voor e Hoogere eregts oven gea m1tteerd 

zullen geene licentie als agent behoeven uit te nemen. 
Agent kan door de 3. W egens eene oneerlijke of schandelijke daad, of ander 
Landdrost van de rol wangedrag voor het Hof, of in eenig and er opzigt, zal de 
gee~:;:pt a:o;~::g naam van zulken agent door een Landdrost van de rol 
w w g · mogen worden geschrapt, en hij zal dien ten gevolge zijne 

licentie verbeuren, of anderzins mogen worden gestraft met 
boete of gevangenis, naar den aard der overtreding, doch 
zal hij zich bij appel op eenig ander competent Geregtshof 
mogen beroepen, zooals bij de wet ten opzichte van appel 
is voorzien. 

Jurisdictie der Ge- 4. De Geregtshoven van Landdrost en van Landdrost 
regtshoven. en Heemraden hebben jurisdictie volgens wetsbepalingen 

reeds daarop gemaakt, of die hierna zullen worden gemaakt. 
Eed van den Griffier. 5. De Landdrostklerk zal Griffier zij n van de gemelde 

Geregtshoven, en den volgenden ambtseed in handen van 
den Landdrost moeten afieggen, te weten : 

Vorm van eed. "Ik A. B. zweer plegtig, dat ik met alle getrouwheid 
en naarstigheid, en zonder vrees, gunst of voor
ingenomenheid voor iemand, de pligten van mijn 
ambt als Griffier van de Geregtshoven van den 
Landdrost en van Landdrost en Heemraden zal 
waarnemen, en dat ik niet zelf of door iemand 
anders, voor mijn eigen nut of gebruik, eenige 
leges of belooning zal vorderen of aannemen 
voor iets, dat door mij in mijne gemelde be
trekking zal zijn gedaan, en dat ik niet zelf 
nemen zal, of toelaten, dat door iemand anders 
onder mij, genom en worde, eenige and ere leges 
of kantoorpenningen of belooningen, dan zulke 
als door de wet zullen zijn toegestaan, en dat 
ik daarvan getrouwelijk verantwoording doen zal." 
Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig. 

Eed van den Ge- 6. De geregtsbode van de gezegde geregtshoven zal den 
regtsbode. volgenden ambtseed afieggen: 

Vorm van eed. "Ik A. B. zweer plegtig dat ik getrouw en naarstig 
de pligten van mij ne bediening als geregtsbode 
zal waarnemen, en dat ik alle dagvaardingen ot 
andere lasthrieven aan mij opgedragen zal uit
voeren zonder gunst of vooringenomenheid voor 

1) Zie V.R.B. 14 Junij 1876, art. 219 en Gouvernements Kennif':ge
ving No. 43, Staatscourant 8 Sept. 1881, No. 19. Zie verder omtrent 
Borgstelling van Agenten Gouvernements Kennisgeving No. 14, Staats
courant, 25 Jan. 1883, No. 100. 
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iemand, en dat ik noch zelf, noch door iemand 
anders mij gebezigd, nemen zal, of doen nemen 
of vorderen, eenige andere dan zul~e leges of 
belooning als volgen de wet zullen zijn vergund 
en toegestaan." Zoo waarlijk helpe mij God 
Almagtig. 

7. De griffier zal twee notulenboeken houden van civiele Twee notulen
zaken in een waarvan hij alle zaken zal notuleren die voor boeken door Griffier 
het Geregtshof van den Landdrost, en in het andere die te houden. 
zaken die voor het Hof van den Landdrost en Heemraden 
zullen gedie11d hebben en welke boeken door den Land-
drost zullen \vorden onderteekend, bij elke zitting bekrach-
tigende de aanteekeningen van de vorige zitting. 

8. De klagt in de dagvaarding zal kort en zakelijk Opgaaf van eisch in 
zijn, maar eene duidelijke opvatting moeten bevatten van dagvaarding. 
den aard der aanklagt en den eisch van den klager, en zal 
door den eischer of zijn agent met zijne naamteekening 
aan den voet der dagvaarding moeten worden geendos-
seerd. 

9. Wanneer in de dagvaarding eenige fout met betrek- Verbetering van 
king tot den vorm zij n zal, zal het Hof zulks mogen ver- foute~ in de dag
beteren en redresseren, mits dat het eene fout is waardoor vaardmg. 
de beklaagde niet zal benadeeld zijn, en op zulke voor-
waarden van betaling van kosten als het hof billijk mogt 
goed vinden. 

10. De griffier zal, onder instructie van den Landdrost, Dagvaarding en 
den regtsdag bepalen binnen zulken redelijken tijd, dat de regtsdag. 
gedaagde en getuigen zullen kunnen present zijn, met in-
achtneming van art. 12 dezer wet, en de dagvaarding zal 
zooveel doenlijk volgens den hieronder volgenden vorm zijn: 

Geregtshof van den Landdrost (of Landdrost en Heem- Vorm van dagvaar-
raden) van het distrikt .................. in de Zuid Afrikaansche ding. 
Republiek, 

Geregtsbode: 

Dagvaar C. D. (hem zoo naauwkeurig beschrijvende, dat 
de Bode weten mogt waar hem te vinden), dat hij compa
reere voor het Geregtshof van den Landdrost, (of van Land-
drost en Heemraden) van het distrikt .................. zitting 
houdende te . . . . . . . . . . . . . . . . . . op ............... dag den ........... . 
der maand ..................... dezes jaars, om negen ure in 
den voormiddag, en dat hij daar present zij gedurende 
de zitting van het Hof, tot dat hij zal worden opgeroepen, 
met zij ne getuigen, zoo hij er eenige heeft, om red en en 
te geven, waarom hij niet zal worden veroordeeld om aan 
A. B. van . .. .. . .. .. . . .. . . .. .. . . .. .. .. .. te betalen de so m van 
· ·................... ponden sterling, benevens de renten daarop 
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a 6 percent 's jaars van af den .. .. . .. .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . tot 
heden door hem aan den gemelden A. B. veschuldigd,. 
blijkens een handschrift, gedateerd den ....................... . 
(of wat ook anders de oorzaak der schuld zijn moge). 

Geef aan den gemelden C. D. eene copie van deze 
dagvaarding, benevens eene copie van gezegd handschrift 
of schuldbewijs (of van eenig ander dokument, wanneer de 
actie op eenig geschreven dokument gegrond zal zijn) of 
kopie van eene rekening van boekschuld of dergelijke, en 
relateer het door u verrigte op den tijd en plaats voor
meld . 

........................... den 

K. L., 
Agent van eischer. 

I. M., 
Griffier van het Geregtshof. 

Adjunct Geregts- 11. Wanneer de geregtsbode niet in staat zal zijn eenige 
bode. dagvaarding of anderen lastbrief in persoon te exploiteren, 

zal hij een adjunct in zijne plaats mogen bezigen, die echter, 
indien mogelijk, vooraf door den Landdrost zal moeten 
worden goedgekeurd, voor wien de geregtsbode verantwoor
delijk zijn zal, en die ook door hem zal moeten worden 
beloond. 

Hoe bij het exploi- 12. Bij het exploiteren der dagvaarding zal de geregts
t~eren der dagvaar- bode aan den gedaagde moeten overhandigen copie van 
dmg door den Ge- gezegde dagvaarding alsmede copieen van eenige documen
:regtsbode moet wor- f k . ' d · h d .. f 
den gehandeld. ten o re emngen waarop e e1sc gegron mogt ZIJn, o 

bij zijne afwezigheid aan zijn woonhuis of verblijfplaats 
gelaten worden, in handen van een van het huisgezin of 
een der inwoners, of wanneer die niet gevonden worden of 
weigeren dezelve aan te nemen, dan door aanplakking aan 
de deur of het venster van het huis, ten minste 48 uren 
v66r den tijd van comparatie in de dagvaarding vermeld 
wanneer de gedaagde binnen 6 mijlen of een uur te paard 
woonachtig zijn zal van de plaats daar het Hof zal zitting 
hebben; doch op eenen verderen afstand wonende, zal een 
dag meer moeten worden vergund voor elke zes mijlen die 
hij verder wonen zal. 

Exploit op eene 13. Een exploit op een der deelhebbers van eenige 
maatschappij. Maatschappij, die gezamenlijk gedagvaard wordt, zal vol

doende zijn. 
Relaas. 14. De Geregtsbode zal zijn relaas aan den voet of 

ommezijde der dagvaarding geschreven of aan dezelve ge
annexeerd, v66r den dag van comparatie van partijen aan 
den Griffier van het Hof inzenden. 
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15. Eenig klager of beklaagde zal door eenig persoon, Agenten onder beh. 
biJ' behoorlijke procuratie gekwalificeerd zijne zaak voor procuratie toe~~-

H f d ' laten te verschiJnen. het o mogen oen waarnemen. 
16. Op den dag voor de verschijning van de partijen Dag van verhoor. 

bepaald (tenzij de zaak mogt zijn teruggetrokken), zal de 
Griffier partijen doen oproepen en wanneer r-ij in persoon 
of door eenen gemagtigde compareren,. r-al hij zulks notu-
leren; voorts zal hij de klagte voorlezen en de erkentenis 
of ontkenning der schuld van (1en gedaagde aanteekenen, 
en wanneer gedaagde eene contra-vorckring heeft, zal de 
Griffier die mede aanteekenen. 

17. \Vanneer de beldaagde den cisch ontkent, of eisch Onderzoek der zaak. 
doet in reeon ventie (of wcdereisch), zal de eischer dadel~jk 
zijne bewijzen produceren en daarna mede de gedaagde 
zijne bew~jzen, om door het Hof te worden geexamineerd. 

18. Eene dagvaarding of Subpama om iemand te ver-Su_bpama op ge-· 
pligten als getuige in eenige zaak voor het Hof te verschij- tmgen. 
nen, zal door den Griffier worden verleend en onderteekend, 
aan den Geregtsbode gerigt, en zal door hem op dezelfde 
wijze worden geexploiteerd en relaas daarvan ingezonden 
als eenige dagvaarding. De namen van niet meer clan vier 
getuigen zullen in eene dagvaarding of su bpmna worden 
ingevuld, en zal zooveel doenlijk volgens den hieronder 
omschreven vorm moeten zijn: 

Hof van Landdrost, (of van Landdrost en Heemraden) Vorm v~n subpama 
van het distrikt ......................................................... op getuige. 

Geregtsbode: ..................................................... . 

Dagvaar A. B. van ......... , C. D. van ......... , en E. F. 
van ......... , enz., dat met ter zijde legging van alle uit
vlugten, zij, en ieder hunner, in persoon voor dit Hof com
pareren, te .. . . .. . .. op den . .. .. .. .. dag der maand ......... 
187 ... , eerstkomende, om 9 ure in den voormiddag, en daar 
present te blijven gedurende de r-itting van het Hof, totC!at 
zij zullen worden ontslagen, ten einde getuigenis der waar
heid af te leggen van al hrtg.:>rn hnn hrkend mogt zijn 
van zekere zaak voor dit Hof dienende, tusschen J. K. a]s 
eischer en N. 0. als verweerder, namens den eischer (of 
verweerder) claartoe gerequireercl zijnde. Hierin nalatig 
zijnde, zal zulks strekken ter hunner verantwoording en 
risico. 

Geef aan ieder hunner eene copie van deze dagvaar-
ding, en betaal aan den gemelclen A. B. de som van£ ..... . 
aan den gemelden C. D. de som van £ ...... en aan den 
gemelden E. F. de som van £ ...... voor hunne reiskosten. 
En relatcer uw wedervaren aan dit Hof. 

Gegeven te . . . . . . . . . . . . . . . den ................................ . 

J. M. 
Registrateur van het Hof. 

35 
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Subpcena op getui- De dagvaarding kan op eenig getuige worden geexploi
g~n _buiten juris- teerd, binnen de Zuid-Afrikaansche Republiek woonachtig, 
diCtle van het Ho f. ofschoon hij niet onder de i urisdictie sorteert van het Hof, 

waarvoor hij zal hebben te verschijnen. 
Productie door ge- 19. \Vanneer van eenig getuige gevorderd wordt pro
tuige van eenig do- ductie van eenigerlei akte, instrument of geschrift dat in 
cument enz. ·· b 't t ·· d 1 · d ld l d' ' ZIJn ez1 mog ZIJn, an za 1n e geme e ( agvaar mg 

kenni~ moeten worden gegeven dat zulks van hem gevor
derd wordt. 

Copie. dagvaarding 20. De partij die eene dagvaarding tegen getuigen uit
en relskosten aan neemt zal aan den bode eene copie van de dagvaarding 
den bode te worden ' . 
afgeleverd. voor elken getmgen afgeven, om aan hem te worden afge-

leverd, alsmede zoodanige som gelds als door de bode aan 
hem zal rooeten worden betaald of aangeboden voor zijne 
reiskosten. En wanneer iemand behoorlijk gedagvaard zal 
zijn om getuigenis in eenige zaak af te geven en eene rede
lijke betaling voor zijne reiskosten aan hem betaald of aan
geboden zal zijn, en, geenc voldoende verschooning hehbende, 
zal weigcren of nalatig zijn te compareren, of zulke getuige
nis af te leggen, zal hij verbeuren eene boete niet te boven 
gaande vijf ponden sterling, en die niet betalende, zal hij 
in de gevangenis mogen worden geplaatst voor eenen tijd, 
niet te boven gaande veertien dagen, buiten en behalve zijne 
verpligting tot vergoeding van schade die hij door zulk ver
zuim mogt hebben veroorzaakt aan de partij, die hem als 
getuige heeft opgeroepen. 1) 

Uitstel van hetver- 21. \Vanneer een getuige, behoorlijk gedagvaard zijnde, 
ho.or wegens afwe~ig- niet verschijnt, en het aan het Hof zal blijken, onder eede 
hmd van een getmge. van de partij of zij n agent, die de dagvaarding he eft ui tge-

nomen, dat hij een belangrijke getuige in de zaak is, zal 
het Hof de zaak mogen uitstellen, of anders de present 
zijnde getuigen examineren en het verder verhoor der zaak 
tot een anderen dag uitstellen; en de Griffier zal daarvan 
in de notulen van het Hof aanteekening doen. 

Wanneer partijen 22. In eenige zaak zal de eischer en verweerder, of 
onder eede mogen een van beide, indien door een of beide de partij en ver
gehoord worden. langd, onder ee le gehoord worden. 
Hoedanig eenig ge- 23. a. Eenig getuige die voor het hof zal worden ge
tuige te examineren. examineerd, zal · in tegen woordigheid van het hof en de 

partij of partijen openlijk worden ondervraagd, na behoor
lijk te zijn beeedigd volgens wet. 

E~amin~tie van ge- 23. b. Wanneer door hoogen ouderdom, of gevaarlijke 
tmge bmten het Hof ziekte, of andere hindernissen, het voor een getuige onmo

gelijk is voor een hof te verschij nen om aldaar geexami
neerd te worden, zal het toegelaten zij n voor het hof, zulken 
getuige buiten het hof te doen examineren, onder zulke be
palingen als het hof zal goedvinden om zich van de naauw-

1) Zie V.R.B. 11 Junij 1873, art. 148 ante bl. 524. 
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keurigheid en zuiverheid van de getuigenis te verzekeren, 
-echter alLijd in tegenwoordigheid van iernand daartoe spe
daal aangesteld door het hof en in tegen 'Yoordigheid van 
de part.ijen of hunne gernagtigden. 

24. \Vanneer het noodig zijn zal gedurende den loop Productie v. notulen 
van het onderzoek in eenige zaak, om naar eenige notulen 
van het Hof, of dokumenten daarbij voorkomende, te refe-
reeren, zal het niet noodig zijn een geauthenticeerd afschrift 
daarvan te produceren; maar de griffier van het Hof zal op 
verzoek van een der partijen het origineel produceren. 

25. Alle getuigenissen zullen door den griffier van het Getuigenis te wor
Hof behoorlijk, naauwkeurig en dadelijk worden opge- den opgeschreven. 

schreven. 
26. Alle vonnissen of uitspraken van het Hof met de Vonnissen. 

gronden waarop dezelve rusten, 1) zullen in het openbaar wor-
d en uitgesproken in naam en van wege het volk der Z. A. 
Republiek en door den griffier dadelijk worden genotuleerd. 

27. \V anneer bij oproeping van eenige zaak de beklaagde of Bij non-comparatie 
zijn agent zal verschijnen, en de eischer of zijn agent niet present van den eischer. 
mogt zijn, zal de beklaagde de 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 ingeval absolutie zal 
worden toegestaan, zal het aan den eischer niet vrijstaan, 
eene andere dagvaarding tegen beklaagde in dezelfde zaak 
uit te nemen, tenzij de kosten door gedaagde op de eerste 
dagvaarding gemaakt, vooraf betaald zullen zijn. 

28. Wanneer bij oproeping van eenige zaak de eischer Bij non-comparatie 
of zijn agent zal compareren, maar de gedaagde, behoorlijk van den gedaagde. 

gedaagvaard zijnde, niet zal verschijnen, hetzij in persoon, of 
door een agent, zal, tenzij aan het Hof blijken zal, dat er 
gegronde redenen zijn om aan den eischer een tweede citatie 
toe te staan, of om eenige andere order daaromtrent te maken, 
het Hof voortgaan om den eischer en zijne getuigen te hooren, 
en daarop vonnis verleenen, maar in elk zulk geval zal 
zoodanig vonnis slechts het effect hebben van een provisio-
neel vonnis, en op dezelfde wijze rnogen worden geexecuteerd, 
als in geval van een provisioneel vonnis. 

29. Elk provisioneel vonnis of uitspraak namptissement, 'Yanneer ee~ provi
het effect van een provisioneel vonnis hebbende en hetwelk swneel vonms finaal 
t t . 1 · · 1 d 1 fi 1 d ' · · wordt. er execu 1e za ZIJn ge eg , za naa wor en na exp1rat1e 
van zes maanden na zoodanige executie, tenzij binnen dien 
tijd regterlijke stappen zijn genom en en voortgezet ( op de 
wijze hierna te worden bepaald), om zoodanig vonnis ver
nietigd of veranderd te hebben, of tenzij revisie zal zijn 
aangeteekend en voortgezet geworden. 

1) Zie V.R.B. 11 Junij 1873, art. 149 ante bl. 524. Zie ook Bijlage 
Grondwet 1881, art. 1, l~tter d. 
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Hoe een order te 30. Onaangezien de voorziening in de twee laatst voor
verk:i~gen om een. gaande afdeelingen, zal het aan elke partij, die een provisio
pfirovi1s1toneelklvonms neel vonnis of .uitspraak zal hebben bekomen, het effect van 

naa e ver aren. . . h bb d .. 1 t d een proviswneel vonn1s e en e, vriJ staan aanzoe { e oen, 
om een order dat zulk vonnis of uitspraak finaal verklaard 
worde, en dat eenige securiteit voor restitutie, die te dien 
opzigte mogt zijn gegeven, vernietigd worde, mits dat de partij 
tegen wien zulk finaal vonnis of uitspraak verlangd wordt, 
behoorlijk zal zijn gedagvaard om redenen te geven, waarom 
het aanzoek niet zal worden toegestaan, en wanneer hij niet 
zal verschijnen, of verschijnende geen voldo.ende redenen 
zal voorbrengen, waarom het gevraagde dekreet niet zal wor
den verleend. 

Hoe een provision eel 31. Eenig persoon tegen wien eenig provisioneel vonnis 
vonnis te vernie- of eenige uitspraak, het effect van een provisioneel vonnis 
tigen. hebbende, zal zijn gegeven, kan ten eenigen tijde, voordat 

hetzelve finaal zal zijn geworden, dekreet verkrijgen, dat 
zoodanig vonnis of uitspraak vernietigd of veranderd worde; 
mits dat de partij tegen wien zulk dekreet zal worden ver
zocht, behoorlijk zal zijn geciteerd geworden dat hij voor 
zulk een Hof verschijne en redenen geve waarom zulk de
kreet niet zal worden verleend, en dat de partij aldus geci
teerd niet zal verschijnen, of dat aan het Hof geene redenen 
zullen worden voorgebragt, waarom zulk dekreet niet zou 
worden toegcstaan ; maar geen zoodanig vonnis zal worden 
vernietigd of veranderd wegens eenige kwestie over formali
teiten, 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 · H of zal goed vinden 
te bepalen. 

G.ro?~en voor ver- 32. Eenige dagvaarding tot vernietiging van eenig pro
meb~png van prov. visioneel vonnis of uitspraak zal de gronden moeten melden, 
vonms op te geven. k t d 'd l"k 1 d d or en m e IJ , waarop zu k aanzoek ge aan wor t. 
Verhoor van zaak 33. Wanneer eenige zaak voor het Hof zal warden ge
tot verkrijging van bragt, hetzi,j om een provisioncel vonnis finaal tc verklaren, 
finaal vonnis. 

of om dat te veranderen of ter zijde te zettcn, zal het Hof 
met het verhoor en onderzoek daarvan handelen, en vonnis 
of eenige andere order daarin geven op gelijke wijze als 
voorzien is b~j de 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26 en 27 der af
deeling van deze regulatien, en ieder vonnis alzoo gegeven, 
zal finaal zijn. 

Appei. 34. De partij tegen wien een finaal vonnis zal zijn gegeven, 
zal, indien hij voornemens is daartegen te appelleren, zulk 
appel doen aanteekenen bij den Griffier binnen 8 dagen na
dat zulk vonnis of uitspraak zal zijn gegeven, de Griffier zal 
zulk appel in de notulen registreeren, en de appellant zal 
dadelijk in zijne handen deponeren tot securiteit der kosten 
van appel, als bepaald in art. 153 der Grondwet. 1) 

1) Zie ante bl. 53. 
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35. W anneer appel in eenige zaak zal zijn aangeteekend, Executie, niettegen
·zal in geval het bedragen van het vonnis buiten de kosten, de staande appel. 
.som van £15 te boven gaat, de appellant gehouden zijn, ten 
genoege van den Landdrost, securiteit te geven tot de betaling 
-der schuld, met de kosten, wanneer het vonnis zal zijn ge-
confirmeerd, hetzij geheellijk of ten deele; doch nalatig zijnde 
zulke securiteit te geven binnen den tijd van 48 uren na 
aanteekening van het appel, of wanneer het bedragen van 
het vonnis buiten de kosten geene £15 zal te boven gaan, 
zal de Landdrost executie van het vonnis toestaan, doch zal, 
in zulk geval door de partij ten wiens voordeele zulke exe-
cutie zal z~jn uitgenomen, met nog een ander persoon, door 
den Landdrost geapprobeerd, securiteit worden verleend tot 
restitutie van het bedrag dat in executie mogt worden ver-
haald in geval zulk vonnis in appel mogt worden vernietigd 
of veranderd, alsmede van de voldoening van zulk verder 
vonnis, order of dekreet, als belangende zulk appel mogt 
worden verleend. De akte van securiteit zal in het laatst-
gemelde geval zoo na doenlijk overeenkomstig den hieronder 
geplaatsten vorm zijn: 

Pretoria, den ....................... . 

A. B., van ........................... , Eischer. 
C. D., van ........................... , Verweerder. 

Nademaal de gezegde A. B. op den ........................... Vorm van acte van 
dag van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bij vonnis van het Hof van den securiteit. 
Landdrost (of Landdrost en Heemraden) van .................... . 
tegen C. D. van ........................... verhaal bekomen heeft 
tot betaling van de so m van £ ............... benevens de ver-
dere so m van £ ............... , voor kosten in zekere zaak voor 
gemeld Hof gediend hebbende, en nademaal het Hof bevolen 
heeft, dat gezegd vonnis, niettegenstaande het appel door den 
gemelden C. D. aangeteekend, ter executie worde gelegd, bij 
het geven van securiteit voor de restitutie: Zoo is het dat 
de gemelde A. B. en L. M., van ........................... vee-
boeren, zich verbinden afzonderlijk en gezamenlijk om resti-
tutie te doen van de differente sommen van £ ............ en 
:£. . . . . . . . . . . . bovengemeld, ingeval het vonnis van het Hof 
mogt worden veranderd of vernietigd, en voorts om aan 
zulke verdere order of dekreet te voldoen, als mogt worden 
gegeven of uitgesproken op of belangende zulk appel. 

Gegeven onder onze naamteekeningen, dezen ...........• 
dag va11 .......................... . 

C. D. 
L. M. 

E. F. Registrateur van het Hof. 
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Wanneer het appel 36. W anneer de appellant het aangeteekende appel niet 
niet wordt voort- volgens Grondwet voortzet bij de eerste of tweede zitting 
gezet. van het Hof van Landdrost en Heemraden zal het appel 

vervallen zijn, en de gedeponeerde kosten aan de kas verbeurd 
zijn, en zal hij tevens gehouden zijn alle kosten die boven dat 
bedrag mogen zijn gemaakt te betalen, zoowel als de kosten 
die ten gevolge van het appel door de andere partij mogten 
zij n gemaakt. 

Tax;1tie van kosten. 37. Alle kosten-rekeningen zullen door den Griffiier 
worden getaxeerd overeenkomstig het tarief. Eenige partij 
tegen de taxatie van den Registrateur objecterende, kan de
zelve in revisie brengen voor den Landdrost. 

Executie. 38. De partij ten wiens faveure eenig vonnis of uitspraak 
zal zijn gegeven, zal bij den Griffi.er van het Hof een last
brief ter executie mogen uitnemen tegen alle roerende goe
deren van den schuldenaar, tenzij appel zal zijn verzocht en 
toegestaan, in welk geval hij zulks niet zal vermogen te 
doen zonder verlof van den Landdrost. 

Executie tegen vaste 39. Wanneer de losse goederen van eenige partij ontoe
goederen. reikende 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 lastbrief ter exe
cutie zal zijn verleend, zal bij den Landdrost aanzoek mogen 
doen, en hij zal geregtigd en gehoudeh 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 schuldenaar, en die 
executie zal alsdan verder worden uitgevoerd volgens wet. 

Executie na twaalf 40. Na verloop van twaalf maanden, gerekend van den 
maanden. dag dat het vonnis zal zijn uitgesproken, zal geen lastbrief 

ter executie mogen worden verleend, maar zal het vonnis 
dan eerst moeten worden vernieuwd op eene nieuwe citatie 
tegen den schuldenaar ten dien einde uitgevaardigd, doch 
zullen alsdan geen nieuwe bewijzen der schuld worden ver
eischt. Lastbrieven ter executie van een vonnis eens uit
gereikt, blijven van kracht en vonnissen kunnen op dezelve 
te eeniger tijd worden geexecuteerd, zonder te worden ver
nieuwd, tot tijd en wijle ten volle aan het vonnis is vol
daan. 

Uityoering van last- 41. Een lastbrief door den Landdrost van een distrikt 
brief in een ander ter executie tegen de goederen van eenig persoon uitgereikt, 
distrikt. kan in een ander distrikt worden uitgevoerd, wanneer eenig 

goed van den schuldenaar aldaar zal gevonden worden, doch 
zal zulk vonnis of lastbrief ter executie vooraf door den 
Landdrost van zulk ander distrikt moeten worden geteekend 
en aan den geregtsbode van dat · distrikt overgemaakt. Der
gelijke lastbrieven zullen door den eenen Landdrost aan den 
anderen ter executie worden toegezonden. 

Executie van vonnis 42. Alle vonnissen of dekreten van eenig hooger ge
in appel. regtshof in appel of revisie uitgesproken, zullen onder last-
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brieven van de mindere geregtshoven worden geexecuteerd, 
even als eenig origineel vonnis of nitspraak door laatstge
noemde geregtshoven gegeven. 

43. De last brief ter executie zal door den Landdrost Last brief door Land
van het hof worden nitgereikt en onderteekend, aan den drost uitgereikt en 

b cl h t h f .. . t l cl l"k l onderteekend. geregts o e van e o ZlJn ger1g , en zoo vee oen ~J vo-
gens den hieronder gegeven vorm worden nitgemaakt: 

Geregtshof van den Landdrost (of van Landdrost en Heem-
raden) van het distrikt .................... . 

Aan E. F., Geregtsbode van het Hof. 

Nademaal in zekere zaak voor dit Hof gediencl heb- Vorm van lastbrief 

b cl · A B · h ter executie. en e, waar1n . ., van ..................... , e1sc er was, en 
C. D., van ........................ , beklaagde (de partijen be-
hoorlijk beschrijvende), de gemelde A. B. op den ........... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . bij uitspraak van dit Hof tegen den gemelden 
C. D. vonnis verkregen heeft tot betaling van de som van 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ponden . . . . . . . . . . . . . . . . . . shillings en ........... . 
pence sterling, met en benevens de som van £ .............. . 
als kosten daarop, door hem gemaakt, en welk vonnis in 
appel geconfirmeerd is op den . .. .. . . . . .. . . .. . . . (indien zulks 
het geval mogt zijn) met de verdere so m van £ ........ ; .. . 
als kosten daarop, zooals blijkt nit de stnkken van het pro
ces voor het Hof: 

Zoo is het clat gij mits dezen gelast wordt, de goederen 
en het vee van den gemelden C. D., die in dit distrikt 
mogen gevonden worden, in beslag te nemen, en nit dezelve 
bij publieke verkooping de opgemelcle verschuldigde som 
(of sommen) met de kosten go eel te maken, benevens n we 
kosten daartoe veroorzaakt. Betaal voorts aan den gemelden 
A. B. de aan hem verschuldigde som en kosten als voor
meld, en relateer het door u verrigte aan den Landdrost 
van dit Hof. 

Daartoe strekke deze u ten lastbrief. 
Gegeven onder mijne hand te ........................... , op 

den ............................. . 

J. L., 
Landdrost van het Hof voormeld. 

44. In alle provisioneele zaken, of regterlijke orders, het Securiteit de resti· 
effect hebbende van een provisioneel vonnis, zal de lastbrieftuendo. 
ter executie mede het bevel moeten bevatten, dat de partij 
ten wiens faveure die zal zijn verleend, securiteit geve voor 
de restitutio in geval zulk provisioneel vonnis bij finale be-
slissing mogt worden vernietigd of veranderd, en de acte van 
zulke securiteit zal zooveel doenlijk worden uitgemaakt, naar 
den vorm bij art. 35 gegeven en gepasseerd voor den griffier 
van het Hof, tenzij de partij, tegen wien het vonnis zal zijn 
nitgesproken, van zulke securiteit mogt afzien. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

Executie van het 
vonnis. 

Copie inventaris. 

Vorm van kennis
geving van beslag. 

552 [1874 

45. Bij ontvangst van een lastbrief ter executie, zal de 
geregtsbode zich zonder verzuim naar de woning of verbljjf
plaats van den beklaagde begeven, en aldaar betaling eischen 
van de schuld of schade, met de kosten, of anders vorderen 
dat zoo veel goederen aangewezen worden als de geregtsbode 
genoegzaam oordeelen zal tot voldoening van den gezegden 
lastbrief; en daaraan voldoende zal de geregtsbode een inven
taris daarvan maken, en dezelve in regterlijk beslag nemen, 
maar in geval van weigering, zal de geregtsbode dadelijk 
onder inventaris beslag leggen op zooveel roerend eigendom 
aan den schuldenaar behoorende als hij vinden mogt en ge
noegzaam achten zal, doch ingeval de lastbrief eenig bijzonder 
goed ter executie mogt aanwijzen, zal hij dat eerst in be-
slag nemon. · 

46. De geregtsbode zal een afschrift van gezegden in
ventaris door hem geteekend, aan den schuldenaar afgeven, 
doch weigerende dezelve aan te nemen, zal hij dezelve aan 
het huis of op den grond laten, en aan den gezegden inven
taris zal eene kennisgeving geannexeerd moeten zij n van den 
volgenden inhoud :-

Kennisgeving van beslag ......... den ......... 187 ... C. D. 
neem kennis, dat ik op heden in regterlijk beslag genomen 
heb, de artikelen in bovenstaanden inventaris gespecificeerd, 
daartoe bevolen zijnde bij lastbrief aan mij gerigt onder de 
hand van ............ van ............ en gedateerd .......... .. 
187 ... tot verhaal van zeker vonnis ten bedrage van£ ........ . 
met en benevens de so m van £ ......... als kosten door ........ . 
als klager tegen u als verweerder voor het Geregtshof van 
den Landdrost, (of Landdrost en Heemraden) van ........ . 
bekomen, (naar het geval zijn mogt) en ook tot goedmaking 
mijner kosten dien ten gevolge. 

J. R., 
Geregtsbode van het Hof. 

'Vanneer goederen 4 7. W anneer de persoon, wiens goederen in beslag ge-
niet te worden ver-nomen zullen ziJ'n geneaen ziJ'n mogt securiteit te geven 
voerd ' 0 

' · dat dezelve op den dag der verkooping zullen worden ge-

Vorm van acte van 
:Securiteit. 

produceerd, zal zulke securiteit (voldoende zijnde) worden 
aangenomen, en in zulk geval zal de geregtsbode de gemelde 
goederen niet vervoeren. De acte van securiteit zal zooveel 
doenlijk naar den hieronder volgenden vorm worden ge
passeerd :-

Vorn1 van acto van securitoit ...... den ...... 187 ... A. B. 
van ...... klager, N??'S~Is C. D. van ...... verweerder of be-
klaagde. N ademaal de gemelde A. B. op den . . . . . . vonnis 
verkregen heeft in het Geregtshof van den Landdrost (of 
Landdrost en Heemraden) te . . . . . . . . . tegen den gemelden 
C. D. voor de som van £ ......... benevens de verdere som 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1874] 553 

van £. . . . . . . . . voor kosten; en nademaal onder een last brief, 
gedateerd .......... ~. onder de band van .. .. .. .. .. .. en aan den 
geregtsbode van het Geregshof gerigt, handelende h~j, de 
gezegde geregtsbode, de hieronder genoemde losse goederen 
in regterlijk beslag genomen heeft; namelijk :- ........... . 
paarden, .. .. . .. . .. . . ossen, . . .. .. .. .. . . stoelen, .. . . . .. . tafels, enz. 
Zoo is het dat de gemelde C. D. en L. M. van .......... .. 
lanclbouwer, als zijn borg, zich bij, aan en ten faveure van 
den gemelden ............ de geregtsbode voormeld, verbinden 
en beloven de gemelde C. D. dat de gezegde goederen niet 
zullen worden weggemaakt, of van de hand gezet, maar in 
het bezit van den gemelden C. D. verblijven, uit kracht van 
gemeld beslag en dat dezelve aan den geregtsbode voormeld 
zullen worden vertoond en afgeleverd op den ...... aanstaande 
(zijnde de dag voor de verkooping bepaald), of op eenigen 
anderen dag, wanneer dezelve zullen worden opgeeischt, ten 
einde publiek te worden verkocht, in executie van het 
vonnis voormeld, en de kosten wanneer die niet vroeger 
'Znllen zijn betaald, anderzins zoo verbindt zich de gemelde 
L. M. om voor en in de plaats van den gemelden C. D. 
het bedrag van het vonnis en alle kosten en schaden daarop 
te betalen en goed te maken. 

Door den gemelden C. D. en L. l\:L aangegaan en eigen
handig ondertcekend op datum als boven. 

(Geteekend) C. D. 
L. M. 

E. F., Geregtsbode van het 
Geregtshof als gezegd. 

48. vVanneer de schuldenaar geen voldoende securiteit Goederen wanneer 
als in het vorige artikel vermeld zal geven, zal de geregtsbode te vervoeren. 
de in beslag genomen goederen naar eenige geschikte plaats 
mogen vervoeren ter beveiliging, of indien het vee is of 
zulke goederen die niet geriefelijk kunnen worden vervoerd, 
zal hij die op de plaats waar zij zijn mogen laten tot den 
dag van verkooping, onder bescherming en opzigt van eenig 
persoon of personen, door hem daartoe benoemd. 

49. Wanneer iemand eenig in beslag genomen goed als Frauduleuze ver
bovengemeld op eene frauduleuze wijze zal hebben vervoerd vreemding van goe
of van de hand gezet, zal hij onder lastbrief van den Land- deren. 
<lrost, of eenigen vrederegter, in het gevangenhuis mogen 
worden geplaatst, en volgens de wet vervolgd. 

50. De verkooping van eenig in beslag genomen goed Verkooping van in 
als voormeld, zal door den geregtsbode of zijnen geappro- beslag genomen goe
beerden adjunct moeten ten uitvoer worden gebragt bij pu- deren. 
hlieke veiling en aan den hoogsten bieder worden toege-
wezen tegen kontante betaling. Zulk een verkooping zal 
gehouden worden op, of na aan de plaats waar de goederen 
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in beslag zullen genomen zijn, zooals best zal kunnen ge
schieden, en de geregtsbode zal eene kennisgeving van de 
te houden verkooping in de Staat.~courant publiceren en aan 
de kantoordeur, aan de deur van het huis, of andere open
bare plaats nabij het huis, of de plaats waar de verkooping 
zal gehouden worden, aanplakken ten minste tien dagen 
v66r de verkooping wanneer het vonnis de som van £15 
niet te boven gaat (buiten de kosten), en ten minste drie 
weken wanneer het die som te boven gaat, en de dag der 
verkooping zal in het eerste geval niet binnen 14 dagen 
worden bepaald, en in het laatste niet binnen drie weken, 
gerekend van den dag af, dat de goederen in beslag zullen 
genom en zijn. 1) Eenig ambtenaar een vonnis executerende 
za1 noch direct noch indirect kooper van zoodanige goederen 
mogen zijn. 

lngeval vanexecutie 51. Eenig persoon die een vonnis in executie tegen zich 
ma.g geen goed ver- heeft, zal niet geregtigd zijn eenig goed te verkoopen, te 
vreemd of bezwaard transporteren, te vervreemden of te bezwaren, zoolang de 
worden door schul- t' . l .. b t ld f d 11 d · denaar. execu 1e n1et za ZlJn e aa o versecureer ; a e zoo amge 

Overzending der 
stukken in appel
zaken. 

handelingen door hem gedaan zullen nietig zijn; zoodra het 
vonnis uitgesproken is, zal daarvan aan den Registrateur van 
Acten door den Voorzitter van het Hof worden kennis ge-
geven. 

52. Wanneer appel in eene zaak zal zijn aangeteekend 
·en toegelaten en aan de vereischten te dien opzigte zal zijn 
voldaan, zal de Griffier van het Geregtshof onverwijld daarna 
de afschriften van de stukken der zaak aan den Griffier van 
het Hof van appel toezenden met een certifikaat door hem 
onderteekend, daaraan geannexeerd van den volgenden in
houd:-

.................. den .................. 187 .. . 

Vorm v. certifikaat. Ik L. M., Griffier van het Geregtshof van den Landdrost 
(of van Landdrost en Heemraden) van het distrikt ........... . 
der Zuid-Afrikaansche Republiek, certificeer en verklaar bij 
deze dat de bovenstaande ware afschriften zijn van al de 
stukken van het proces in de zaak van A. B. tegen C. D. 
en dat zij ook ware aanteekeningen behelzen van al de ge
tuigenissen door het gezegde Hof aangenomen, waartegen 
geobjecteerd werd, of die door den een of ander der partijen 
aangeboden en door het Hof bij verhoor van de hand wer
den gewezen. 

(Geteekend) L. M., 
Griffier van het Hof. 

1) In verband hiermede zie verkoopingen van goederen bij order 
van Hoog Geregtshof, veranderde Regelen van bet Hoog Geregtsbof XLV 
tot I~XII gepubliceerd bij Proclamatie, Staatscourant 6 Maart 1884. 
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53. Alle boete en leges of kantoorpenningen zullen door Boeten en Leges. 
den Landdrost ontvangen en maandelijks worden verantwoord. 

54. De Griffier zal toezien en zorgen dat geene doku- Alle documenten 
menten die onderhevig zijn aan de betaling van zegelregt onderhevig aan ze-

' 'gelregt door het Hof worden aangenomen, wanneer aan de ver- · 
eischten der wet in dit opzigt niet is of dadelijk wordt vol-
daan. 1) 

55. Op aanzoek van een' crediteur vergezeld van eene Landdrost geregtigd 
beeedigde verklaring van dezen inhoudende dat zijn debiteur a:resten of inter. 
d .. h d 1' d b 1' d d't d tdwten te leggen. oor ZlJne an e 1ngen e e angen van en ere 1 eur oe 
gevaar loopen, zal de Landdrost in zijn distrikt het regt 
hebben voor rekening en verantwoording van den verzoeker, 
arresten of interdicten op personen of goederen te leggen, te 
confirmeren te ontheffen, voor eenigerlei vordering of schuld 
binnen zijne jurisdictie, en zal zulke arresten of interdicten 
door den Baljuw van het distrikt doen uitvoeren. 2) 

56. W anneer bevonden zal worden, dat in eenig opzigt Ho8 te handPlen 
niet door regulatien zal zijn voorzien, zal het Hof van alle wanneer regulatiP.n 

d . b k f' . ht d d l''k d R . ontbreken. zoo amge ge re en o vere1sc en a e lJ aan e \,egenng 
rapport doen om volgens wet daarin te kunnen voorzien. 

IN CRIMINEELE ZAKEN. 

ART. 1. De Geregtshoven van Landdrost, ofvan LanddrostJurisdictie. 
en Heemraden, hebben jurisdictie in criminele zaken volgens 
wetsbepalingen onder de Grondwet en de Ordonnantie rege-
lende Crimineele Procedure. 3) 

2. Wanneer de Staatsprokureur of Publieke Aanklager, Publieke aanklager, 
uit kracht van zijn ambt, zal besluiten om iemand crimineel opgaaf van ldagte. 
te vervolgen over eenigerlei misdaad of overtreding, binnen 
de jurisdictie van het Geregtshof van den Landdrost, of van 
Landdrost en Heemraden, van eenig distrikt in deze Repu-
bliek begaan, zal hij bij den Griffier van het Hof eene ge-
schrevene klagt tegen den beschuldigde inleveren, hem bij 
zijnen naam en toenaam, woonplaats en beroep, zooveel hem 
doenlijk zal zijn, beschrijvende, en kort maar duidelijk den 
aard van de misdaad of overtreding waarmede hij beschul-
digd is, en den tijd en de plaats waar dezelve bedreven is, 
vermeldende. 4) 

3. Indien een private partij vervolgt 5) zal hij insgelijks Private partij ver
eene geschreven klagt door hem onderteekend moeten in- volgende. 
dienen, of anders zal de Griffier aanteekening daarvan maken 

1) Zie V.R.B. 24 Mei 1875, art, 116. 
2) Zie art. 167 der Grondwet, ante bl. 60. 
3) Wet No. 5, 1864. Zie ante bl. 271. 
4) Zie Crim. Procedure 1866, art. 24. ante bl. 275. 
5) Zie Crim. Procedure 1866, art. 18, ante bl. 274. 
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in zijne tegenwoordigheid, uitgenomen kleine zaken op aan
klagt van de politie of van een dienstheer tegen zijnen 
huurling, of dergelijke zaken, waartoe geene geregelde dag
vaarding zal behoeven te worden uitgenomen. 

4. De Griffier van het Hof zal twee notulenboeken 
houden-het eene voor crimineele zaken die voor den Land
drost alleen zullen worden gebragt, en het andere van al 
zulke zaken als voor den Landdrost en Heemraden zullen 
dienen,-en hij zal elken regtsdag die boeken ter onder
teekening aan den Landdrost moeten voorleggen, alle pro
cedures daarin genotuleerd zijnde tot bij den afl.oop der 
bezigheden van den laatst voorgaanden regtsdag. 

5. De teregtstelling van een beschuldigde zal, indien 
mogelijk, altoos op den eerstvolgenden regtsdag na zijne 
gevangenzetting, of na het inzenden der beschuldiging plaats 
vinden, doch wanneer het aan het Hof zal blijken dat de 
teregtstelling op den bepaalden dag niet kan doorgaan zonder 
gevaar van aan de vereischten van het regt te kort te doen, 
zal het verhoor tot eenigen volgenden regtsdag mogen worden 
uitgesteld, en zulk besluit zal in de notulen moeten worden 
genotuleerd. 1) 

6. De dagvaarding tegen den beschuldigde en aan de 
getuigen zullen door den Staatsprocureur of zijn vertegen
woordiger worden uitgemaakt en onderteekend, alsmede een 
copie voor elken gedagvaarden persoon en door den geregts
bode worden geexploiteerd. 

De dagvaarding tegen eenen beschuldigde zal zoo veel 
doenlijk volgens den hie!onder volgenden vorm worden uit
gemaakt: 

" Geregtshof van den Landdrost (of van Landdrost en Heem-
raden) van het distrikt ..................... der Zuid-Afri-
kaansche Republiek. 

"Aan den Geregtsbode J. P. 

Vorm van dagvaar- "Dagvaar C. D. van ............... (hem naauwkeuriglijk 
ding. beschrijvende) dat hij persoonlijk verschijne voor het Ge-

regtshof van den Landdrost te ............ op den .............. . 
dag van ............... 187 , ten 9 ure in den voormiddag, 
en daar vertoeve totdat hij zal worden opgeroepen om dan 
en daar zich te verantwoorden tegen de aanklagt en infor
matie van E. F., Staatsprocureur, of z~in vertegenwoordiger, 
namens het Gouvernement der Zuid-Afrikaansche Republiek 
agerende (of van G. H. van .................. enz., hem naauw-
keuriglijk besehrijvende) dat de gemelde C. D. op of omtrent 
den ............ dag van ............... laatstleden, den gemelden 

1) Zie Crim. Procedure 1866, art. 70, ante bl. 284. 
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G. H. gewelddadiglijk 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. 

"Geef copie dezes aan den beschuldigde, en relateer uw 
wedervaren aan dit Geregtshof op den dag der zitting voor
meld. 

"Gegeven onder mijne hand, dezen ............... dag van 

·················· 187 
J. 1\L, 

"Staatsprocureur, of zijn vertegenwoordiger." 

7. Elke partij die begeerig zijn mogt eenig getuige op Subpomas op ge
te roepen om gotuigenis in eenige crimineele zaak af te tuigen. 
leggen, zal eene dagvaarding of subpcena bij den Landdrost 
moeten uitnemen; en wanneer de beschuldigde persoon on-
vermogend is om de kosten voor het dagvaarden van zijne 
getuigen te betalen, en de Staatsprocureur of zijn vertegen-
woordiger zal vinden dat zulke getuigen belangrijk en noodig 
zijn voor zijne defensie, zal de Staatsprocureur of zijn ver
tegenwoordiger op publieke kosten ook dagvaarding tegen 
zulke getuigen uitmaken, en doen exploiteren, en zulke dag-
vaarding zal zoo veel doenlijk volgens den hieronder vol-
genden vorm worden uitgemaakt: 

" Geregtshof van den Landdrost (of van Landdrost en Heem
raden) van het district . .. . . . .. .. .. .. . .. . . . . . . . der Zuid
Afrikaansche Republiek. 

"Aan den Geregtsbode J. P. 

"Dagvaar A. B. van .................. C. D. van ............... Vorm van subpoona 
en E. F. van .................. (hen naauwkeurig beschrijvende), op getuigen. 
dat zij en ieder hunner porsoonlijk compareeren voor het 
Geregtshof van den Landdrost (of van Landdrost en Heem-
raden) te ................. , op den ............ dag van .......... .. 
18 7 ... , ten 9 ure des voormiddags, (en aldaar te vertoeven 
tot dat zij r.ullon worden opgoroepen of ontslagen) ten einde 
getuigenis der waarheid af te geven van al hetgeen hun be
kend is aangaande zekere beschuldiging door den Staatspro
cureur of r.ijn vertegenwoordiger ingebragt tegen J. A., 
van ..................... , (hem beschrij vende) wegens de misdaad 
van ......................................... . 

"Geef aan elk hunner, de gezegde A. B. enz., een copie 
van deze dagvaarding, relateer uw wedervaren aan het Hof 
op den dag der zitting voormeld. 

"Gegeven onder mijne hand, te ............... dezen ........ . 
dag van ..................... 187.... · 

" (Geteekend) L. M. 
" Landdrost." 
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Wanneer de be- 8. W anneer de beschuldigde op den bepaalden dag niet 
schuldigde nietcom- compareert, en hij niet door ziekte of andere onvermijdelijke 
pareert. en ernstige omstandigheden, door het Hof te beoordeelen, is 

verhinderd, behoorlijk gedagvaard zijnde, zal de Landdrost op 
verzoek van den aanklager een lastbrief tot zijne gevangen
neming uitvaardigen, en zal ook, zoo hij zulks mogt goed
vinden, hem wegens zijne non-comparatie mogen beboeten 
met eene so m, niet te bovengaande vijf pond en sterling. 1) 

Wanneer de aankla- 9. Wanneer de aanklager niet verschijnt op den bepaal
ger niet verschijnt. den dag der zitting, zal zijne klagt van de hand gewezen 

worden; en een privaat persoon zijnde, zal het Hof aan den 
beklaagde ( op zijn verzoek) zoodanige kostcn tegen den aan
klager mogcn toestaan, indien deze. niet eonige der in het 
voorgaande artikel genocmcle verschooningon l1eeft, als het 
zal good vinclen. 2) 

Wanneereen getnige 10. Iemand behoorlijk gedagvaard zijnde om getuigenis 
niet verschijnt. af te geven in eenige crimineele zaak en niet verschijnende, 

zal, zoo hij geene wettige, door het Hof goedgekourde ver
schooning heeft, mogen beboet worden op dezelfde wijze als 
voorzien is in dergelijke gevallen in civiele zaken 3) en zal het 
Hof onder beeedigde verklaring van den Staatsprocureur of 
zijn vertegenwoordiger of den beklaagde of zijn agent, dat 
deze een belangrijke getuige in de zaak is, de zaak mogen 
uitstellen overeenkomstig art. 21 van de Civiele Procedure. 4) 

Bij consent geene 11. Op verzoek of met consent van partijen, zal het Hof 
dag,·aarding. eene zaak dadelijk mogen onderzoeken zonder de uitvaardi

ging van eene dagvaarcling. 
Verhoor. 12. Op den dag dat de zaak in onderzoek voor het Hof 

komt, zal de Griffier de aanklagt oplezen-daarna den be
schulcligde vragen wat hij daarop te zeggen heeft, en zoo hij 
de bcschuldigde ontkont, of eene defensie maakt, zal het Hof 
met het onderzoek en verhoor voortgaan; eerst met het 
onderzoek van de getuigen en bewijzen van den aanklager, 
en daarna met die van den beschuldigde, en de Landdrost 
zal zelf aanteekeningen daarvan maken in een boek, te dien 
einde door hem te worden gehouden. 5) 

Uitspraak. 13. N a het afloopen van het onderzoek zal het Hof in 
het openbaar vonnis uitspreken, en de Griffier zal zulks da
delijk notuleeren ; 6) en in geval het Hof door eenige speciale 
wetsbepalingen in hot geven van vonnis jurisdictie zal hob
ben bekomen boven de gewone jurisdictie in het algemeen 

1) Zie Crim. Procedure 1866, mt. 92. ante bl. 288, en art. 103, ante 
bl. 290. 

2) Zie Crim. Procedure 1866, art. 102, ante bl. 290. 
3) Ante bl. 546, art 20, en Crim. Procedure 1866, art. 93, ante bl. 

288, en art. 104, ante bl. 290. 
4) Ante bl. 546, en Crim. Procedure 1866, art. 95, ante bl. 289. 
5) Zie Crim. Procenure 1866, artt. 74-83, ante bl. 285-286. 
6) Zie Crim. Procedure 1866, artt. 85-86, ante bl. 287. 
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aan zulk Hof toegestaan, zal de Griffier in de notulen aan
teekening doen, die zulke speciale wetsbepaling vermeldt, en 
ook van de algemeene gronden en redenen van het vonnis. 

14. Het verhoor en onderzoek der getuigen zal op de- Onderzoek van ge
zelfde wijze geschieden als voorzien is in dat opzigt in de tuigen. 
regulatien voor civiele zaken. 1) 

15. Wanneer een beschuldigde zal worden vrijgesproken Vrijschelding. 
van de misdaad of overtreding hem ten laste gelegd, of dat 
de zaak wegens het niet verschijnen van den aanklager van 
de hand gewezen zal zijn, zal de beschuldigde dadelijk uit 
zijne gevangenis worden ontslagen. 2) 

16. Elk persoon die door het Geregtshof gecondemneerd Crimineele last brief 
zal z~jn tot gevangenis of lichaamsstraf, zal in hechtenis tot strafuitoefening. 

worden genomen onder eenen lastbrief, door den Landdrost 
onderteekend, zoo na mogelijk volgens den hieronder ge-
geven vorm: 

Geregtshof van den Landdrost, (of van Landdrost en Heem-
raden) voor het distrikt van ..................... , Zuid 
Afrikaansche Republiek. 

Aan den cipier of bewaarder van het gevangenhuis te Vorm van lastbrief. 

N ademaal de hieronder gemelde gevangenen op heden 
respectievelijk voor dit Geregtshof schuldig verklaard zijn 
geworden aan de onderscheidene overtredingen hieronder 
vermeld, en door het Hof zijn gecondemneerd tot het onder
gaan der straffen tegenover de naam 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 an
ders wettiglijk worden ontslagen en daarvan vrijgesteld :-

1) Ante b1. 545. 
2) Zie Crim. Procedure 1866, art. 85, ante bl. 287. 
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d 
I 

Aan welke misdaad schul-1 
er gevangenen. d' b d 1g evon en. Vonnis. Namen 

T. F. I Diefstal. I 

C. D. I Aanranding. I 

----

E. F. I Dronkenschap, enz. I 

Gegeven onder mijne hand te .................. dezen ..... . 
dag van ........................ 187. 

T. L., 
I .~anddrost. 

1\f. L., 
Griffier van het Hof. 

Revisie of appel. 17. In alle zaken van misdaden of ovortredingen, die 
volgens de wet in revisie of appel1) zullen mogen worden 
gebragt, verzocht en toegestaan wordende, zal de Griffier van 
het Geregtshof, ten koste der partij die de zaak in revisie
of appel brengt (tenzij hij zal toegelaten worden p1·o deo te 
procederen), afschriften der processtukken gecertificeerd aan 
den Griffier van dat hooger Hof toezenden, op dezelfde wijze 
als voorzien is bij de regulatien in civiele zaken, zullende 
de appellant of applikant in revisie met betrekking tot tijds
bepaling en in andere opzigten ook gehouden z~jn aan de 
regulatien te dien opzigte in civiele zaken bestaande. 2) 

Exploit van dag- 18. Alle dagvaardingen in criminee1e zaken zu1len door 
vaarding. den bode van het Hof of zijnen wettigen adjunct worden ge-· 

exploiteerd op dezelfde wijze als voorzien is in dat opzigt 
door de regulatien in civiele zaken. 3) 

Hoe te handelen 19. W anneer bevonden zal worden, dat in eenig opzigt 
waar geene regula- niet door regulatien zal zijn voorzien, zal het Hof van alle 
tien zijn. . 

zoodanige gebreken of vereischten dadelijk aan de Regermg 
rapport doen om volgens wet daarin te kunnen voorzien. 

~errOPping v. strij- 20. Alle wetten en bepalingen hiermede in strijd zijn 
dige wetten~ enz. hiermede herroepen en voor nul en geene waarde verklaard. 

1) Zie Crim. Procedure 1866, art. 106 en seq., ante bl. 290. 
2) Ant<J bl. 548. 
3) Ante bl. 546. 
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21. Deze bovenstaande regulatien, zoo in civiele als in In werking treden 
crimineele zaken, zullen in werking komen en kracht van der wet. 
wet hebben van af derzelver publikatie, volgens artikel 69 
van de Grond wet. 

Op lasG, 

Gou vernementskantoor, 

THOS. BURGERS, 
Staatspresident, 

SW ART, 
S taa tssecretaris. 

Pretoria, 12 December 187 4. 

WET No. 2, 1874. 
TER REGELING VAN MATEN EN GEWIGTEN IN DE 

ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Vastgesteld bij Volksraadsbesluiten, Artt. 123-128, 
dd. 14 October 1874. 

N ADEMAAL het voor de bescherming van de belangen Inleiding. 
der burgers van de Z. A. Republiek, voor de betere regeling 
van den handel en voor het algemeen welzij n en belang 
noodig is, dat er standaard gewigten en maten in de Zuid
Afrikaansche Republiek zijn, gel\jkvormig met die welke thans 
in de Kolonie de Kaap de Goede Hoop en in den Oranje 
Vrijstaat bestaan, zoo heeft de HEd. Achtb. Volksraad goed
gevonden te bepalen en vast te stellen, gelijk hij doet 
bij deze :-

ART. 1. Alle wetten en gewoonten in strijd met de be- Vroegere wetten 
palingen van deze Wet worden bij deze herroepen. herroepen. 

2. Het wordt aan den Staatspresident opgedragen om zoo Modellen van stan
spoedig mogelijk na het passeren van deze Wet, eene copie dard gewigten en 

f d 1 t b. d h d · · maten zullen door o mo e e ont 1e en van et standaard pon , yewtgf avmr den Staatspresident 
d'l.tpoids, gemaakt van zoodanig metaal of zoodanige mate- verkregen worden. 
rialen als best bestand zullen zijn tegen den invloed van de 
lucht en verslijting ;-van de standaard yard, de standaard 
gallon, de standaard bushel, de standaard emmer en de 
standaard van zulke onderdeelen derzelve als thans in de 

36 
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Kolonie de Goede Hoop en in den Oranje Vrijstaat bij Or
donnantie No. 1, 1869, ten kantore van don Thesaurier
Genoraal, of den ambtenaar daarmede belast, bewaard 
worden. 

Modellen zullen ten 3. De cop1een of modellen in het vorig artikel vermeld 
kantore van den zullen ten kantore van den Thesaurier Generaal gedeponeerd 
Thesaurier-Generaal · Id' b d d · k' t gedeponeerd en be- en zorgvu 1g ewaar wor en m eene lS , waaraan twee 
waard worden. sloten zulled zijn, met afzonderlijke sleutels, waarvan de eene 

bij den Staatssecretaris en de andere bij den Thesaurier 
Generaal zal berusten, en deze copieen of modellen zullen 
zijn, en worden mits deze verklaard te wezen de origineele 
en echte standaard van alle maten en gewigten door deze 

"'rhesaurier-Generaal Wet ingevoerd. En de Thesaurier Generaal zal op schrifte
zal maten en,gewdig- telijk verzoek van eenen der Landdrosten, met toestemming 
ten op aanzoek er d S t 'd t b h 1· 'k k · · Landdrosten ver- van en taa spres1 en , na e oor IJ e enmsgev1ng en op 
toonen. redelijke tijden een of meer der gezegde maten en gewigten 

vertoonen, ten einde de juistheid van zoodanige maat of 
gewigt te beproeven en te onderzoeken. 

Landdrosten zullen 4. Er zal van de copieen en modellen in art. 2 van deze 
ll_let modellen voor- wet vermeld eene voldoende hoeveelheid van de standaard 
zten worden. ' · d maten en gew1gten gemaakt worden, zoo at er een genoeg-

zaam getal zij, om ieder der Landdrosten van de verschil
lende distrikten daarmede te voorzien. 

Landdrosten zullen 5. Iedere Landdrost zal verpligt en gehouden zijn, zoo
n;todellen in bewa- danige modellen in goede bewaring te houden, en ten alien 
rmg houden en op d 1' 'k t''d b h l''k h 'ft l''k k . aanzoek vertoonen. en re e lJ en lJ e, en na e oor lJ e se r1 e IJ e enniS-

geving van eenig persoon daarom verzoekende , zoodanig 
model of modellen ter onderzoek en ter beproeving van de 
juistheid van eenige maat of gewigt te verleenen tegen be
taling van een shilling sterling. 

Oude maten e::1 ge- 6. Na het in working komen van deze Wet zullen de 
wigten afgeschaft en maten en gewigten tot hiertoe in gebruik worden afgeschaft; 
mogen op straffevan · d' · d h t · k' t d d W t boete niet verder ge- ~n 1n 1en Ieman na e 1n wer 1ng re en van eze . e , 
bruikt worden. 1ets verkoopen zal, anders dan volgens de standaard, maten 

Landdrost, Vrede-

en gewigten, ten kantore van den Thesaurier Generaal ge
deponeerd, zal hij onderhevig zijn aan eene boete, geene 40 
shillings te bovengaande, met dien verstande nogtans, dat 
alle overeenkomsten van koop of andere kontrakten ter 
goeder trouw ingegaan v66r het in working komon van deze 
Wet, zullen ten uitvoer gebragt en beslist word en, alsof deze 
vVet niet ware gepasseerd, en ook dat zulks niet op den 
verkoop van land zal toepasselijk zijn, noch ook in den 
verkoop van goud, zilver, edelgesteenten of van medi
camenten bij de kleine maat, waarvoor bijzondere ge
wigten zijn. 
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Landdrost, Vrederegter of Hoofdconstabel het regt hebben, regter of lioofdcon
op alle redelijke tijden eenige plaats binnen de limieten van sta~el ge~egtigd 
. . d' t . t d t k d h d f eemge wmkel, en:z:., ZIJn IS ri? waar goe er~~ er ver oop ":or en ge ou en, o binnen te gaan om 

waar eenigen handel biJ maat of gewigt wordt gedreven, maten en gewigten 
binnen te gaan, en daar alle maten, gewigten, weegschalen, i~ gebruik te verge
stalen yards of and ere weegmachines die daar zijn, te onder- hJkdenllmet .standard 

l"k b d d dmo e en. zoeken, te verge IJ en en te eproeven met e stan aar 
modelmaten en gewigten, die door den Thesaurier Generaal 
of de verschillende Landdrosten, zooals in art. 3 en 4 be-
paald, gehouden worden. 

8. Indien na in het vorig artikel vermelde onderzoek Beslagneming bij 
blijken mogt, dat eenige maat of eenig gewigt niet overeen- ver~chil en strafbe
komstig met de standaard maten en gewigten bij deze akte p~lmg voor overtre
vastgesteld, zullen zijn, of te ligt bevonden worden, of ander- dmg. 
zins onregtmatig bevonden worden, zullen dezelve in be-
slag genomen kunnen worden, en de persoon of personen 
in wier bezit dezelve mogten gevonden worden, zullen 
na overtuiging, dezelve verbeuren, en daarenboven straf-
baar zijn met eene boete, de som van £5 niet te boven-
gaande. 

9. Eenig persoon die eenige weegschaal, stalen yard ofstrafbepaling bij 
andere weegmachine in zijn bezit heeft, welke, na zoodanig weigeri~1g om maten 

d k 1 · t 7 ld bl"k 1 · · t f en gew1gten voor te on erzoe a s In ar . verme , IJ en za OllJUIS o on- bre en en oor het 
regtmatig te zijn, of die, daartoe gevraagd, weigeren zal alle b~l~!merenvvan on
maten, gewigten, stalen yards of andere weegmachines, die derzoek. 
in zijn bezit zijn, voor te brengen, of anderzins zoodanig 
onderzoek zal verhinderen of belemmeren, zal, indien zoo-
danige weegmachine, etc., als onjuist of onregtmatig be-
vonden wordt of die hij geweigerd of nagelaten heeft tot 
onderzoek te produceren, of wanneer hij · het onderzoek 
verhinderd of belemmerd heeft, die verbeuren, en daar-
enboven strafbaar zijn met een boete, niet te boven-
gaande £5. 

10. Niets hierin vervat zal beletten dat iemand onder Vervolging voor 
den gewonen loop des regts vervolgd kan worden voor bedrog. 
bedrog of eenige andere misdaad, begaan door middel van 
valsche maten, gewigten en weegschalen. 

11. Alle boeten en verbeurtverklaringen, door deze Wet Jurisdictie v. Land
·opgelegd, kunnen verklaard worden voor het Landdrosthof, droethof in het be-
b. lk · · d' t' d · h d l' f · · palen van boete en . 1nnen we s JUris IC 1e zoo an1ge an e 1ng o wmger1ng, verdeeling derzelve 
welke zoodanige boete of verbeurtverklaring tengevolge heeft, en strafbepaling ' 
en kunnen verhaald worden door eenig persoon die daarom voor overtreders. 
eene vordering brengt, en de eene helft van zoodanige boete 
of verbeurtverklaring zal gaan naar den persoon die daarvan 
eene actie brengt met zijne kosten, als hierna vermeld, en 
de andere helft aan het Gouvernement ;-en indien de over-
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treder niet dadelijk de boete met de redelijke kosten van 
den persoon die de actie aanbrengt voldoet, of genoegzame 
zekerheid ten genoege van den Landdrost voor de betaling 
daarvan geeft, :zal de Landdrost de magt hebben zoodanigen 
overtreder te straffen met gevangenisstraf voor niet meer 
dan eene maand. 

V erbeurd verklaarde 12. Eenige maat, gewigt, schaal, stalen yard of weeg
maten en gewigten machines welke onder de bepalingen van deze Wet ver-
kunnen gebroken ofb d 'kl d d 11· · t kk b k d verkocht worden. eur ver aar wor en, zu en In s u en ge ro en wor en, 

of indien dezelve voor andere doeleinden verkoopbaar zijn, 
zullen dezelve verkocht warden, en de helft der opbrengst 
daarvan aan den persoon die den eisch van verbeurtver
klaring heeft ingesteld, en de andere helft in 's lands schat
kist betaald warden. 

Getal ponden en 13. Boven op elk gewigt en elke maat zal onder de be
len.gte .:van maat zal palingen van deze 'Vet in gebruik duidelijke lees bare cijfers 
dmdehJk aange- ld f .. h 1 d f toond worden. gestempe o gegoten moeten ZIJn, et geta pon en o 

lengte van maat, of onderdeelen van het pond of der lengte
maat, welke het voorstelt, aanduidende. 

Gebruik v. gewigten 14. Het zal niet geoorloofd zijn gewigten te gebruiken, 
van lood of tin ge- die van lood of tin gemaakt zijn, met dien verstande nog
maakt belet, m~ar thans dat men een looden of tinnen prop zal kunnen in-lood mag gebrmkt ' . . . 
worden tot regeling. zetten In een gewigt, om hetzelve bona fide te regelen, mits 

dat hetzelve niet in eene grootere hoeveelheid gebruikt wordt 
voor het regelen daarvan als volgt :-V oor gewigtcn van 10 
-50 lbs. tot een tweehonderdste gedeelte van zoodanig ge-

Strafbepaling. wigt, dat geregeld moet warden. Een ieder die dit artikel 
overtreedt, zal strafbaar zijn met eene boete van £5 niet te 
bovengaande. 

Bepaling v. standard 15. Het is bepaald dat de standaard yard zal zijn 3 
maten en gewigten. voet, het standaard mud 3 bushels of negen emmers, het 

standaard bushel 3 emmers, het gemiddeld gewigt van een 
mud koren zal zijn 200 lbs. 

Termijn van gevan- 16. In eenjg vonnis krachtens deze wet geveld, zal de 
genisstraf in vonnis termijn van gevangenisstraf warden genoemd, te warden 
genoemd. ondergaan indien de opgelegde boete niet onmiddelijk wordt 
Jurisdictie v. Land· betaald, zullende het Hof van den Landdrost jurisdictie 
urosthof. hebben in alle zaken in deze Wet genoemd. 

Afkondiging der wet 17. Zoodra de standaard m a ten en gewigten, die onder 
bij p~oclamat~e en deze Wet ontboden moeten word en te Pretoria zullen zijn 
bepalmg van m wer- k 1 d S · ' · 1 1 king treden. aange omen, za e taatspresident hwrvan, zoowe a s van 

de verschillende beschrijvingen derzelve, door eene procla
matie in de 8taaf.<;courant kennis geven, en tevens den dag 
bepalen wanneer deze wet in werking zal treden; welke dag 
niet vroeger dan zes maanden en niet later dan twaalf maan 
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,den van den dag der proclamatie zal moeten wezen, en deze 
Ordonantie zal kracht van Wet hebben en in werking komen 
van af den dag aldus bepaald. 1) 

THOS. BURGERS, 
Staatspresident. 

Op last, 

SW ART, 
S taa tssecretaris. 

Gou vernemen tskan to or, 
Pretoria, 14 December 1874. 

WET No. 3, 1874, 
Om te bepalen de toelating van personen om Transporten 

en Acten van Verband uit te werken in de Zuid
Afrikaansche Republiek. 

Vastgesteld bij Volksraadsbesluiten, dd. 17-21 October 187 4, 
Artt. 135, 136, 137, 143, 146, 147 en 148. 

NADEMAAL de pligten der ambtenaren en anderen 
naauwkettriger bepaald moeten worden, ten opzigte van het 
uitmaken van acten van verband en transporten, 

Zoo wordt bij deze vastgesteld :-
ART. 1. Elk burger zal geregtigd zijn, transporten ofBurgers geregtigd 

verband-acten voor zichzelven uit te maken en zullen van t;ransportacten voor 
n': voortaan geene ambtenaren geregtigd zijn: in ka~tooruren :<!~~~~~~\te!:ren 
priVaat werk te doen, en wanneer iemand zoodamge prak- belet. Tarief. 
tijk wil uitoefenen, zal hij behoorlijk licentie moeten uitnemen, 
en dat het tarief niet meer zal zijn da:ri 21 shillings. 

2. Eenig persoon door de Regering vertrouwd en ge- Licentie voor uitma
examineerd voor het uitmaken van Transporten en V er band- ken van transport-

t t . .. 1. t' t V"f p d en verbandacten. ac en moe voorz1en ZIJn van eene ICen 1e groo IJ on en 
Sterling, met uitzondering van personen voor zichzelven 
Transporten en Verband-Acten uitmakende zullen geen li-
centie behoeven. 

3. Het examen genoemd in het voorgaand artikel zal Commissie van exa-. 
worden afgenomen door de Commissie van Examinatoren, minatoren. 
zullende door den applicant daarvoor moeten worden be-

l) Deze afkondiging is nog niet gebeurd, ofschoon de Volksraad bij 
beslUit van 15 Junij 1883, art. 345, de afkondiging dezer wet op nieuw 
heeft goedgekeurd. 
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Fooi voor toelating. taald £10, 1) waarvan de helft zal gaan in de Gouvernements 
kas, en de andere helft verdeeld worden tusschen de leden 

Herroeping van 
vreegere wet ten. 

In werking treden 
der wet. 

Inleiding. 

der Commissie van Examinatoren in de Regtsgeleerdheid. 2) 
4. Alle wetten en bepalingen met het bovenstaande in 

strijd worden hierbij teruggetrokken. 
5. Deze wet zal in werking komen, drie maanden na de 

afkondiging derzelve, volgens Art. 69 der Grondwet. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 3 November 1874. 

THOS. BURGERS, 
Staa tspresiden t. 

SW ART, 
Staatss ecretaris. 

WET No. 4, 1874. 3) 

REGELENDE :HET ONDERWIJS IN DE ZUID-AFRI
KAANSCHE REPUBLIEK. 

Vastgesteld bij Volksraadsbesluit, Art. 155, d.d. 
23 October 187 4. 

NADEMAAL het noodig bevonden is, dat de inrigting 
van het openbaar onderwijs, met eerbiediging van ieders 
godsdienstige begrippen, door de wet worde geregeld, gelijk 
dezelve van Staatswege geldelijke ondersteuning vindt, en 
nademaal het noodig is dat overal in het land en zooverre 
het mogelijk is van Regeringswege voorziening worde ge
maakt voor voldoend openbaar onderwijs, en dat het onder
wijs zoo · veel mogelijk vrij zal zijn, behoudens het toezigt 
der Regering en behoudens het onderzoek naar de bekwaam
heid en zedelijkheid der onderwijzer en onderwijzeressen: 

1) Dit bedrag is vermindetd op £,7 10s. door V. R. B. 22 Mei 1875, 
Art. 114, maar later verhoogd op £12 b~f Gouvernements Kennisgeving 
No. 36, Staatscou'fant 1 Maart 1883, No. 107. 

2) Zie bepalingen der Commissie van Examinatoren, Staatscowran t 
1 Maart 1883, No. 107. 

3) Deze Wet werd op verzoek van den waarn. Staatspresident uit
gesteld bij V.R.B. 28 Mei 1875, art. 164, in werking gesteld bij G. K. 
BtMtsceurant 23 Febr. 1876, No. 621, en herropen bij Wet No.10, 1B80; 
en zie Wet No.1, 1882. Zie verder V.R.B. 3 Oct. 1884, art. 749, 13 Junij 1885, 
art. 401, 15 Junij 1885, art. 405 en 407, 8 Julij 1885, art. 735, 4 Aug. 
1885, art. 1136 en 1138 en 2 iunij 1886, art. 411. 
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Zoo is het dat Ik, Thomas Fran<;ois Burgers, Staats
president der Z. A. Republiek, met toestemming van den 
Hoog-Ed. Achtbaren Volksraad, heb goedgevonden vast te 
~tellen, gelijk ik bij deze goedvindt vast te stellen :-

I. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

ART. 1. Het onderwijs wordt onderscheiden 111 lager en Onderwijs verdeelt 
hooger onderwijs. in lager en hooger. 

2. Het lager onderwijs wordt onderscheiden in gewoon Lager onderw. verd. 
en meer uitgebreid onderwijs. in gew. en m. uitgebr. 

3. Het gewoon lager onderwijs omvat het onderwijs in:- Omvatting van gew •. 

h t I lager onderwijs. 
a- e ezen, 
b-het schrij ven, 
c-het rekenen, 
d-de beginselen der Vormleer, indien mogelijk, 
e-die der N ederduitsche Taal, 
f-die der Aardrijkskunde, 
g-die der Geschiedenis, 
h-het zingen, 

4. Tot het meer uitgebreid lager onderwijs wordt, be- Omvatting van meer 
halve het bepaalde in het voorgaand artikel, gerekend het uitgebreid onderwij• 

onderwijs in:-
i-die der kennis van de Natuur, 
k-de beginselen der kennis van de levende talen, 

vooral de Engelsche taal, 
Z-die der Wiskunde, 

m-die der Landbouwkunde, 
n-de Gymnastiek, indien door de ouders of voogden 

verlangd, en de oefening in het gebruik van sabel 
en geweer, alsook in het drillen, 

o-het Teekenen, ' 
p-Handwerken voor meisjes, 
q-de oefening in de Muzijk, zoowel theoretisch als 

praktisch. 
5. Tot het hooger onderwijs wordt gerekend het onder- Omvatting v. hooger 

wijs in:- onderwijs. 

a-Hoogere Nederduitsche en Engelsche Taalkunde, 
b-de Fransche en Hoogduitsche talen, 
c-de Latijnsche en Grieksche talen, 
d-Hoogere Reken- en Meetkunde, 
e-Algebra, 
f-Scheikunde, ook die van den Landbouw, 
g-Natuurlijke Historie, 
h-Physiologie der dieren, 
i-Geologie en Mineralogie, 
k-Technologie, 
l-Aardrijkskunde, zoowel Politieke als Physieke. 
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m-Algemeene geschiedenis en geschiedenis der Letter
kunde, 

n-Sterrekunde, 
o-Logica, 
p-Muzijk en Teekenkunst. 

6. De scholen worden onderscheiden in drie klassen :-

1. Voor het gewoon lager onderwijs, en dragen den 
naam van \Vijkscholen, waarvan er minstens een 
in elk V eldcornetschap zal bestaan. 

2. Voor het meer uitgebreid lager onderwijs, en dragen 
den naam van Distriktsscholen, waarvan op iedere 
hoofdplaats van een distrikt een zal bestaan. 

3. Voor het hooger onderwijs, en dragen den naam 
van Gymnasium, dat vooreerst een Gymnasium 
wordt opgerigt te Pretoria, en dan, zoodra zulks 
mogeiijk is, te Potchefstroom, en daarna, indien 
doeniijk, ook in andere steden of dorpen. 

Scbaal van toelage 7. AI deze schoien ontvangen van het Gouvernement 
door het Gouverne- eene toeiage op de voigende voege : 
ment gegeven. 

Voor de eerste: De som van £25 jaariijks, indien er 
het getai van twaaif kinderen geregeid onderwijs 
in ontvangen; £50 ais het getai komt tot 25 
kinderen, en voor eike tien kinderen dat getal te 
bovengaande eene vermeerdering van £20. 

Voor de tweede: De som van £300 per jaar, en in 
gevai er meer dan honderd kinderen onderwijs 
geregeld in ontvangen, eene vermeerdering van 
£100 voor huiponderwijs. 

Voor de derde: De som van £500 per jaar. 

Verdeeling van on- 8. De onderwijzers worden onderscheiden in drie kiassen 
derwijzers in drie en eike kias in twee rangen, op de voigende wijze : 
klassen en elk in 
twee rangen. 1. Onderwijzer eerste kiasse, lste rang. 

2. do. do. 2de do. 
3. do. tweede kiasse lste do. 
4. do. do. 2de do. 
5. do. derde kiasse lste do. 
6. do. do. 2de do. 

Regering zorgt voor 9. De Regering draagt zorg voor een hoofd-depot voor 
hoofd- en takdepot, schooibehoeften,. modellen van schooimeubeiement en wat tot 
voor schoolbehoef- h t d .. b d' d · d I I ten modellen enz e on erWIJ s enoo 1g Is, op e zete p aats ; en voor een 

' ' · takdepot te Potchefstroom, waarvan het eerste onder onmid-
deiijk toezigt en het Iaatste onder oppertoezigt van den 
Superintendent Generaai van Opvoeding, en waarvoor deze 
verantwoordeiijk is aan de Regering. 
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10. De verschillende SchoolcommissHin in iedere wijk en Schoolcomm. zorgen 
district zorgen voor een behoorlijk schoolgebouw en zijn voor ~c~oolgebouw, 
meubilair en verdere toebehooren. meubllau, enz. 

Als er geen geschikte Gouvernementsgrond of andere Aankoop van grond. 
open grond te vinden is tot het bouwen van een wijkschool 
zal de Schoolcommissie daartoe zulk een stuk grond aan-
koopen of op eene andere wijze trachten te verkrijgen, als 
zij best rekent. Ook zal zoodanig gebouw tot geen ander Gebruik v. gebouw. 
einde gebruikt worden. Alleen zal het nog gebezigd mogen 
worden tot de uitoefening van openbare Godsdienst, indien 
vereischt. 

11. De tegenwoordige schoolgebouwen, het Gouverne-TransportvanGouv. 
ment toebehoorende, zullen kosteloos door de Regering op schoolgebou;ve~. op 
d h 'll d S h 1 · ··· t 1 t .. .. schoolcommiSSien e verse 1 en e c oo commissien, er p aa se waar ZlJ ZIJn, die dezelve mogen 
worden getransporteerd, die het regt zullen hebben onder verkoopen. 
voorkennis der Regering dezelve zoo noodig te verkoopen en 
de opbrengst daarvan aan te wenden tot bouw of aankoop 
van meer geschikte localen. 

12. Geene school zal aanspraak hebben op geldelijke Geene geldelijke on
ondersteuning van de Regering tenzij het vereischte getal derst. zonder ver
leerlingen hebbende, volgens art. 24. eischte g;tal leerl. 

13. De Superintendent Generaal van Opvoeding heeft Toezigt over school
toezigt over al de schoolgebouwen. Geen schoolonderwijs zal gebouwen d?or Sup. 

d . l l d' d h f . . van opvoedmg. gegeven wor en 1n oca en 1e oor em o ZIJn vertegen-
woordiger verklaard zullen zijn, wegens gebrek aan ruimte 
of anderzins, schadelijk te wezen voor de gezondheid der 
kinderen. 

14. Indien in zijne uitspraak niet wordt berust, beslist ~eslissi~g der Rege
de Regering, na ingesteld onderzoek. In afwachting der eind- rmg na mgesield on-
b l . . k h d .. . h f: k d l 1 d derzoek. es 1ss1ng an et on erWIJS 1n et age eur e ocaa wor en 
voortgezet. 

15. Eenige ouder of voogd van schoolgaande kinderen ~~agten over localen 
kan zijne klagte over de ongeschiktheid der schoollocalen ofblJ d~~ 8.0 P· va_n On-
h t d b .. b h d b" d · d G l dtrWIJS m te d~enen. e aar IJ e ooren e, IJ en Supennten ent eneraa van 
Opvoeding of zijn vertegenwoordiger indienen. 

16. Voor de Goudvelden of andere plaatsen, waar mijn- Speciale regulatien 
werken op groote schaal worden uitgevoerd en vele kinde- voor de goudvelden. 
ren zijn, worden speciale regulatien gevolgd, in overeenstem-
ming met den geest van deze wet, door den Superintendent 
Generaal van Opvoeding voorgeschreven. 

17. Het onderw~js wordt gegeven door hoofd- en hulp- Pers~~eel van on
onderwijzers en kweekelingen, zoo wel mannelijke als vrou- derwiJzers. 
welijke. 

18. Niemand zal in eenige school, die Gouvernements- Geen onderwijs als 
toelage ontvangt, onderwijs mogen geven, tenzij hij daartoe door be]lOorl. ll;~ngc-

R . .. l . f stelde onderWIJzers. van egermgswege ZIJne aanste hng hee t. 
19. Zulke aanstelling geschiedt alleen wanneer de applicant Geene aanst. ten~ij 

of gekozene behoorlijk voorzien is van een diploma. v. diploma voorZien. 
20. Dit ziet echter niet op kweekelingen, of op militaire Kweekelingen, enz., 

onderwij zers. ui tgesloten. 
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II. 

BIJZONDERE BEPALINGEN VAN DE SCHOLEN. 

Scholen direct on- 21. Iedere Wijk-, Distrikts- of Hoogere School staat di
der alg. toezi?t van rect onder generaal opzigt van den Superintendent Generaal 
Sup. en spec1aal O d' h t d 'dd l"k t 'gt d toezigt van school- van ~:voe 1ng en e . ':er er onm1 e IJ oez1 van e 
commissien. plaatsehJke schoolcommiSSie. 
Plaatsen van wijk- 22. De Wijkscholen zullen op zoodanige plaatsen en in 
schole~ ~~or school- zoodanige localen worden gehouden als geschikt zullen ge-
commissien bepaald. . . 

oordeeld worden door de schoolcommiSSie. 
Dictrictsscholen op 23. De Districtsscholen worden gehouden op de hoofd
hoofdpl. v. district. plaats van ieder district en in geschikte gehuurde of eigene 

local en. 
Beperking v. toelage 24. Geene Wijkschool zal aanspraak kunnen maken op 

Gouvernements Toelage tenzij er minstens 12 kinderen ge
regeld onderwijs ontvangen; en geene Distriktsschool tenzij 
er ten minsten 40 kinderen geregeld onderwijs ontvangen. 

Alle blanke kinde- 25. Tot de scholen worden toegelaten alle blanke kin
ren zonder onder- deren zonder onderscheid van Godsdienst echter met goed-
scheid v. GOdsdienst k ·' d d' t' d lk ' d 1 h' toegelaten. eur1ng er Irec 1e en on er zu e voorwaar en a s 1erna 

bepaald zullen worden. 
Geen Godsdienst- 26. Geen Godsdienst-onderwijs wordt in de schooluren 
onderwije~ binnen gegeven; echter zullen de schoollocalen buiten de schooluren 
schooluren, maar t d · d d h 1 · · d t b h'kb localen beschikbaar me goe v1n en er se oo commiSSien, aar oe esc 1 aar 
ten dien einde. zijn voor Godsdienstleeraars of onderwijzers, zullende verder 

in iedere school in den Bijbel gelezen en in de Bijbelge
schiedenis onderwezen worden. 

Schooluren gedu- 27. De schooluren zijn gedurende den wintertijd, d. i., 
rende den winter en van 1 April tot 1 October van 9 tot 12 uur a.m. en van 
zomer ' ' · 2 tot 4 uur p.m., en gedurende den zomer, d. i., van 1 

Schoolgelden. 
Wijkscholen. 

Districtsscholen. 

Hoogere Scholen. 

October tot 1 April, van 8 tot 11 uur a.m., en van 3 tot 
5 uur p.m. 

28. De schoolgelden zullen zijn :-Voor de Wijkscholen :-

1. Voor kinderen beneden 7 jaar, 4s. 6d. per maand. 
2. Voor kinderen boven 7 jaar, Ss. per maand. 

V oor de Distriktsscholen :-

1. Voor kinderen beneden 7 jaar, 6s. per maand. 
2. Voor kinderen boven 7 jaar, 10s. per maand. 

Voor de Hooge Scholen :-

1. Voor kinderen beneden 14 jaar, 20s. per maand. 
2. Voor kinderen boven 14 jaar, 30s. per maand. 

Schoolgelden maan- 29. De schoolgelden zijn maandelijks betaalbaar aan den 
delijks betaalbaar. Tresaurier der Schoolcommissie. 
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30. De Regering heeft regt, op aanbeveling der School~ Regering gemagtigd 
commissie aan arme kinderen ten deele of geheel het school- gratis onderwijs toe 

' te staan. geld te schenken. 

31. Er zullen drie vacantien zijn :- Vacantien. 
1. Van 25 September tot 5 October. 
2. Van 20 December tot 20 Januarij. 
3. Van eene week v66r tot eene week na Paschen. 

Tevens zal er geene school gehouden worden op 
Zaturdagen, Zon- en Feestdagen. 

32. Het onderwijs wordt aan meisjes en jongens, zoo Onderw. voor beide 
veel doenlijk is, te zamen gegeven, hoewel zij afzonderlijke geslagten ~e zamen, 
't 1 t h bb maar afz. z1tplaatsen z1 p aa sen e en. 

33. W aar eene onderwijzeres aan eene school verbonden Meisjes onder be
is, zijn de meisjes, indien verlangd wordende door de ouders stuur .van on.derwij
of voogden, in den namiddag uitsluitend onder haar bestuur zeres m namiddag. 
in een afzonderlijk locaal voor het 1leeren van handwerken, 
schrijven, teekenen, enz. 

34. Het toelaten van kinderen tot, of uitzetten tt'it de Toelating en uitzet
school, geschiedt niet dan met toestemming der School- ting ni~t zonder toe-
commissie. stemmmg. 

35. J aarlijks wordt een exam en van de leerlingen ge- Tijd van examen. 
kouden, in de maand December, tenzij om gewigtige redenen, 
door den Sup. Gen. van Opvoeding vooruit anders bepaald. 
V66r elke van de twee andere vacantien wordt een examen 
in tegenwoordigheid der Schoolcommissie gehouden. 

36. Iederen ouder of voogd staat het vrij, naar verkie- Over hetgebruikder 
zing zijne kinderen in de Nederduitsche of Engelsche taalNederduitsche en 
t d' d · · H t d · · dt · d Engelsche tal en in e oen on erWlJzen. e on erwiJS wor gegeven 1n e de school na verkie-
N ederduitsche taal, doch staat het den onderwijzer vrij zich zing van ouders. 
bij afwisseling ook van het Engelsch te bedienen. W aar 
twee onderwijzers zijn, een voor het N ederduitsch en een 
voor het Engelsch, gebruikt ieder de taal waarin hij onder-
wijs geeft. 

37. Het staat iederen burger vrij, de scholen te bezoeken: Bezoek der scholen 
doch zonder zich met de werkzaamheden der school in te voor elk burger vrij. 
laten of die te hinderen. 

38. In de Distriktsscholen kan ook hooger onderwijs Hooger onderwijs 
gegeven worden dan in art. 4 bepaald, doch in zulke gevallen kan ook in districts
betalen de leerlingen de helft meer dan het schoolgeld in Elcholen gegeven 
art. 28 bepaald. Dit geschiedt niet zonder voorkennis van worden. 
den Superintendent Generaal van Opvoeding. 

Ill. 

V AN DE ONDERWIJZERS EN ONDERWIJZERESSEN. 

39. De onderwijzers en onderwijzeressen worden gekozen Kiezingen voordragt 
door de verschillende plaatselijke Schoolcommissien, die de van onderwijzere en 
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~nderwijzeressen gekozenen ter approbatie en ter verkrijging der aanstelling, 
door schoolcomm. door middel van den Superintendent Generaal van Opvoe-

ding, aan de Regering voorgedragen. 
Wie verkiesbaar zijn 40. Voor de betrekking van hoofd-onderwijzer in de 
voor betrekk~~ van Hoogere Scholen zijn alleen verkiesbaar: 
hoofdonderwiJzers 
in hoogere scholen. 1. Onderwijzers van de eerste klasse, eersten rang. 

Voor hulponderwij-
zers. 

2. Doctoren in de Letteren, Godgeleerdheid, Philosophie 
en Regtsgeleerdheid. 

3. Kandidaten in de Letteren en die den graad van 
Master of Arts, of Bachelor of Arts, aan eenige 
Universiteit ontvangen hebben. 

V oor de betrekking van hulponderwijzer in de Hoogere 
School: 

1. Behalve de bovengenoemden, onderwijzers van de 
eerste klasse, tweden rang. 

2. Kandidaten in de· Theologie en Philosophie. 
3. Personen die aan "de hoogescholen alhier het eerste 

klasse certificaat ~ebben ontvangen. 

V~or ho?fdo~de.r- Voor de betrekking van hoofdonderwijzer in de Dis-
W1Jzers m d1stncts- triktsscholen : 
scholen. 

1. Behalve voornoemden, onderwijzers tweede klasse, 
eersten rang. 

2. Personen die in Holland het certificaat hebben 
ontvangen van onderwijzer tweeden rang. 

3. Personen die goede getuigschriften uit het buiten
land hebben van bekwaamheid, welke door den 
Superintendent Generaal van Opvoeding zijn goed
gekeurd. 

Voor hulponder- Voor de betrekking van hulponderwijzer. in de Distrikts-
wijzers in districts- scholen : 
scholen. 

Voor hoofdonder
wijzers in wijk
scholen. 

1. Behalve voornoemden, onderwijzers tweede klasse, 
tweeden rang. 

2. Personen die aan een hoogeschool alhier het 2de 
klasse certificaat hebben ontvangen en goedge
vorderde kweekelingen der school, met goed
keuring van den Superintendent Generaal. 

3. Onderwijzer derde klasse, eersten rang, en zulke 
geschikte personen als de Superintendent Gene
raal goedkeurt. 

Voor de betrekking van hoofdonderwijzer in eene Wijk
school: 

1. Onderwijzers derde klasse, eersten rang: voor hulp
onderwijzer alle onderwijzers derde klasse of ge
vorderde leerlingen. 
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41. Behalve de bovengenoemde vereischten, wordt van Verdere kwalifica
elk onderwijzer gevorderd, dat hij van goed zedelijk gedrag Win. 
zij en lidmaat eener Protestantsche Kerk. Behoorlijke certi-
ficaten zullen hieromtrent van onbekende personen worden 
gevorderd. 

4·2 .. Voor de vereischten van onderwijzers tot verkrijgen Vereischten tot ver
van diplomas, zie onder hoofdexamens de artikels in deze krijging v. diplomas. 

wet voorkomende. 
43. De jaarwedden van de onderwijzers zullen niet min- Salarissen voor on-

der zijn dan,- derwijzers. 

V oor Hoofdonderwijzer

Hoogere school 
Distriktsschool 
Wijkschool 

Voor hulponderwijzers

Hoogere school 
Distriktsschool 
Wijkschool 

£400 
£200 
£100 

£250 
£125 
£ 30 

44. Onderwijzeressen krijgen respectievelijk dezelfde jaar- Salarissen voor on-
wedden. derwijzeressen. 

45. Daar de behoefte aan hulponderwijzers afhangt Aanstelling v. hulp
van omstandigheden wordt in de al of niet noodzakelijke onderwijzer overge-

t 11. 'h 1 d .. 1 d b laten aan Sup. van aans e 1ng van een upon erwiJzer overge a ten aan e e- Opvoeding. 
oordeeling van den Superintendent Generaal van Opvoeding. 

46. Ieder onderwijzer of onderwijzeres zal, in geval van Schorsing v. onder
wangedrag door de schoolcommissie kunnen worden ge- wijzer .of onderwij-

h ' · · · d zeres m geval van se orst, en kenn1s zal . h1ervan b1nnen 14 agen gege_ven wangedrag door 
worden aan den Supermtendent Generaal van Opvoed1ng, schoolcommissie. 
die de zaak zal onderzoeken, en de schorsing bevestigen of 
opheffen. 

In geval van ontevredenheid van een der partijen, valt Beroep op Uitv. 
beroep op den H. E. Uitvoerenden Raad. Doch dit moet Raad. 
geschieden binnen eene maand na de ontvangst der beslis-
sing van den Superintendent Generaal van Opvoeding. Op 
de finale beslissing der Regering volgt onmiddelijk ontslag 
uit de dienst of opheffing der schorsing. 

4 7. Eervol ontslag wordt, na eene kennisgeving van Ontslag door Rege
drie maanden, door de Regering op verzoek van den appli- ring. 
kant gegeven, doch niet zonder voorkennis van de school-
commissie en den Superintendent Generaal van Opvoeding. 

48. Behalve in gevallen, zoo als van insubordinatie na- Bevoegdheid tot h.~t 
latigheid in dienst dronkenschap en onbevoegdheid wegens geven v::n onderwiJS 

f d ' . vervalt m zekere ge-
een o an ere reden, vervalt de bevoegdhe1d tot het geven vallen. 
van onderwijs in de scholen voor hen die bij een vonnis 
veroordeeld zijn wegens opligterij, meineed, misbruik van 
vertrouwen of aantasting der zeden. 
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Bevoegdheid nie~ 49. Die de bevoegdheid tot het geven van onderwijs 
zonder toe~temnung verloren heeft, om redenen in het voorgaande artikel ge-
van Regermg terug d k h · t t k .. d t t · te krijgen. noem , an aar me erug riJgen, zon er oes emmmg van 

den HEd. Uitvoerenden Raad. 
P~~gten van ond~:- 50. De ondenvijzers en onderwijzeressen hebben te letten 
WIJzers en onderwlJ- zoowel op de karaktervorming der leerlingen als op hunne 
zeressen betreffende d 'kk l' d . k . z·· 
karaktervorming, verstan sontw1 e mg en vermeer ~rm~ van .enms. IJ 
reinheid v.ligchaam hebben tevens te letten op de remhmd van hgchaam en 
en g.eest, enz., der geest op het gedrag en de gezondheid der leerlingen en 
leerlmgen ' ' · zullen daartoe buiten de gewone schooluren zoo veel moge-

lijk zich op vriendschappelijken voet met de leerlingen in 
aanraking stellen en hen bij de ligchaamsoefeningen onder
rigten. 

Verdere pligten van 51. De onderwijzers of onderwijzeressen zullen zich ont
onde:.wijzers m on- houden van iets te leeren, te doen of te la ten wat striJ' dig 
derwiJzeressen om- . 
trent Godsdienstige 1s met den eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige be-
begrippen, enz. grippen van andersdenkenden, van het geven van onderwijs 

in de Godsdienst gedurende de schooluren, en zich zelfs 
buiten de schooluren er niet mede inlaten, tenzij op uit
drukkelijk verzoek van de ouders of voogden der kinderen. 

Onde.:wijzers en on- 52. De onderwijzers of onderwijzeressen mogen geene 
derwiJzeressen mo- ambten of bediening bekleeden dan met goedkeuring der 
gen geene ambten R . Z" h d 1 d .. · d 
bekleeden, handel eger1ng. lJ mogen geen an e rlJVen, geen nermg oen, 
drijvtm noch beroep nog eenig beroep uitoefenen. Dit verbod is mede toepasse
uitoefenen. lijk op de leden van het gezin der onderwijzers en onder-

wijzeressen, voor zoo verre het verbodene ten huize van deze 
zou geschieden. 

Hoofdonderwijzer 53. De hoofdonderwijzer van elke school zal zorg dragen 
zal.zorg dragen voor voor de registers der school dezelve bijhouden en maandelijks 
registers der school- .. ' · d 
en maandclijksche ZlJne rapporten, volgens schema 1n art. 141 vervat, opzen en 
rapporten. naar den Superintendent Generaal van Opvoeding. Hij is 

tevens belast met den verkoop van boeken en andere school
behoeften. 

IV. 

V AN DE SCHOOLCOMMISSIEN. 

Zamenstelling der 54. Iedere school zal staan onder het onmiddel~jk toe-
schoolcommissie zigt van eene commissie, bestaande uit zes leden, gekozen 
door burgers gekoz. d d b lk . 'k d w· '1 h l - d Veldk. Voo~·zitter v. oor e urgers van e e WlJ , voor e lJ rsc o en, en e 
wijkscholen en Land- burgers van elk dorp of elke stad voor de Distriktsscholen. 
d:os~ ex-officio van Behalve deze leden zal de Veldcornet r'x-officio Voorzitter zijn 
dAistrbitctt~~dcholen. der Wijkschool-commissie, en de Landdrost van het district 

m s lJ . .n: . V . d . l . . D ex-l?v"cw oorz1tter van e Distnktsschoo comm1Ss1e. e 
leden warden gekozen voor den tijd van drie jaren; doch 
kunnen; zulks begeerende, te eenigen tijd aftreden. 

Secretaris zal The- 55. Uit de Schoolcommissie wordt een Secretaris geko-
saurier zijn. zen, die tevens ook Tresaurier zal zijn. 
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56. De hoofdonderwijzer van elke school heeft zitting en Hoofd?n~erwijzer 
regt van stemmen in de vergadering der Schoolcommissie heeft zittmg en stem 

f 
' behal ve persoonlijke 

behalve in gevallen die hem of zijn hulponderwijzer o on- gevallen. 
denv~jzers persoonlijk gelden. 

57. De directie der Hoogere Scholen is in handen van Zamenstelling van 
eene commissie, bestaande uit zes leden, gekozen door de commissie voor hoo
burgers van de stad waarin zij gevestigd zijn, en op de zetel- gero scholen. 

plaats bovendien uit twee leden van den Uitv. Raad en den 
Superintendent Generaal van Opvoeding. 

58. De Schoolcommissie zorgt voor een geschikt school- Pligten van school
gehouw en toebehooren, voor het meublement der school, commissie. 

de behoorlijke uitbetaling der jaarwedden aan de onderwij-
zers en voor een geregeld driemaandelijksch verslag van de 
werkzaamheden der commissie aan den Superintendent Ge-
neraal van Opvoeding, door middel van haren Secretaris op-
gezonden. 

59. De leden der Schoolcommissie zijn gehouden, de Bezoek der scholen 
school geregeld te bezoeken acht te slaan op de werkzaam- door leden der com-

d ' d 1 1 d miRsie en daarmede heden derzelve, en staat van e oca en en ver ere toe be- verbondene verplig-
hooren waar te nemen en toe te zien dat alles behoorlijk in tingen. 
orde is, en de onderwijzers zijn verpligt hun de noodige 
inlichting te geven. De commissie heeft echter geen regt 
om zich met de werkzaamheden van de school in te laten, 
noch met de wijze waarop het onderwijs wordt gegeven, be-
hoorende dit tot de pligten van den Superintendent Gene-
raal. Indien zij echter bezwaren hebben tegen de wijze van 
onderrigt geven of iets daarmede in betrekking, kunnen zij 
zich wenden tot den Superintendent Generaal van Opvoe-
ding. Iedere onderwijzer of onderwijzeres zal in geval van 
wangedrag, enz., (zie art. 4o). 

60. De Schoolcommissie bepaalt den dag voor het publieke Dag van publiek 
examen en regelt de werkzaamheden in overleg met de on- exame.n ~oo1 school-
cl .. z·-· . t l" t l l""k h COIDIDlSSle bepaald erwiJzers. lJ IS voor s verp 1g , zoovee moge IJ aren engelden collecteerd 
zedelijken invloed te gebruiken tot bevordering van het voor prijzen. 
onderwijs. Daartoe doet zij kollekten voor prijzen, leer- en 
speelbehoeften voor de leerlingen. 

61. De Secretaris en Thesaurier der Schoolcommissie Pligten v. Secretaris 
zorgt voor de geregelde invordering der schoolgelden en uit- en Thesaurier. 

betaling van de jaarwedden der onderwijzers. Hij doet er 
maandelijks verslag van bij den Superintendent Generaal van 
Opvoeding. 

62. De Schoolcomm1ssie houdt maandelijks eene gere- Vergadering~n .der 
gelde vergadering en bovendien zoo dikwijls als de werk- schoolcommissie. 

zaamheden zulks vorderen. 
63. Ingeval van eene vacature in de commissie worden Stappen in geval van 

dadelijk stappen genomen om een ander te laten kiezen, vacature. 
volgens art. 62. 

64. De commissie heeft het regt huishoudelijke bepa- Comm. regt huish. 
lingen te makWI-, die echter niet in strijd mogen zijn met bepalingen te maken 
deze wet. 
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OfficHie] bezoek der 65. Minstens iedere drie maanden bezoekt de commissie 
school door eo mm. of eenige afgevaardigden uit haar midden de school officieel. 

V. 

VAN DEN SUPERINTENDENT GENERAAL VAN OPVOEDING. 

Superintendent-Ge- 66. Er zal een Superintendent Generaal van Opvoeding 
neraal v. OJ?voeding zijn, aangesteld door de Regering, die zijn verblijf zal hebben 
:~~~l~~:~~~;cl~:~. op de zete~plaats. Hij m~et iema?d zijn van erkende we-

tenschappehjke bekwaamhe1d en hdmaat van eene Protes
tantsche kerk. 

Ambtstijd. 67. Hij wordt aangesteld voor den tijd van zevenjaren, 
doch kan wegens nalatigheid of wangedrag en onbekwaamheid 
te eeniger tijd door de Regering uit zijn dienst ontzet worden. 

Salaris. 68. Hij geniet eene jaarwedde van £600, 1) behalve 
reiskosten volgens tarief voor het bezoeken der scholen. 

Pligten van Super- 69. Hij is belast met het oppertoezigt over de scholen1 

intendent van Op- met de regeling van het onderwijs, met de geldelijke en 
voeding. algemeene administratie van de depOts; zorgt voor de ge-

regelde opzending van de maandstaten en copie-registers: 
der scholen. 

Verdere pligten om- 70. Hij bezoekt ten minste eenmaal in het jaar in persoon 
trent bezoek van alle Hoogescholen en Distriksscholen en zooveel mogelijk de 
scholen. Wijksccholen. 
Beslissing ter eerste 71. Hij beslist ter eerster instantie over geschillen, tus
instantie over ge- schen onderwijzers en Schoolcommissie ontstaan, alsook over 
schillen. 

de geschiktheid der school-localen. 
Jaarlijksch verslag 72. Hij doet jaarlijks in de maand Maart verslag aan 
aan de Regering. de Regering van den algemeenen staat van het onderwijs" 

welk verslag in de Staatscou1·ant wordt gepubliceerd. 

Vereischten voor 
onderwijzers derde 
klasse. 

Beoordeeling. 

VI. 

VAN DJ~ EXAl\U.:NS. 2) 

A. 

De vereischten voJr onderwijzers denle klas8e zijn : 

73. Naauwkeurig en natuurlijk lezen met een beschaafde 
uitspraak. De lezers moeten daarbij blijken geven dat zij 
het gelezene verstaan. 

7 4. Het vervaardigen van een schoonschrift-groot, mid
delsoort en klein-het laatste zoowel met een loopende als 
staande hand. Bij het beoordeelen van het schrift wordt ook 
op dat der opstellen gelet. 

1) Zie Volksraadsbesluit, art, 22, dd. 12 November 1874. 
2) Zie Regulatien voor het Examen van Onderwiizers, vasto:esteld 

bij besluit van den Uitv. Raad, gepubliceerd in Staatscourant, 17 Mei 
1876, No. 633. 
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7 5. Voldoende kennis van de rededeelen, van de woord
vorming en vormverandering; bedrevenheid in het taal- en 
redekundig ontleden, bekendheid :met de regels voor het 
plaatsen van de leesteekens en met die van de gebruikelijke 
spelling, alsmede bcdrevenheid in de toepassing van beiden. 

76. Vaardigheid om zich zoowel mondeling als schrifte-
lijk juist en gemakkelijk uit te drukken. Zij wordt beoor- Beoordeeling. 
deeld: 

77. N aar de wijze, waarop de vragen, in den loop van 
het examen gedaan, zijn beantwoord. 

7 8. Naar een of twee opstellen over onderwerpen, die 
verondersteld mogen worden aan de vervaardigers bekend 
te zijn. 

79. Grondige bedrevenheid in de vier hoofdbewerkingen Bedrevenheid in de 
der rekenkunst zoowel met gewone en tiendeelige breuken vier hoofdbewerkin-

' . . . 'gen der rekenkunst 
als met geheele getallen, en daarenboven vaard1ghmd 1n de enz. r 

toepassing der hoofdregels bij de schriftelijke oplossing van 
vraagstukken en bij het rekenen uit het hoofd. Naauwkeurige 
bekendkeid met het tegenwoordige stelsel van munten, maten 
en gewigten, en met die maten en gewigten zelve. 

80. De hulponderwijzers moeten tevens kennis hebben Leer der evenredig
van de leer der evenredigheden en in staat zijn om een- heden en oplossen 

d. 1 d ' d' 1 van vraagstukken. vou 1ge vraagstuk {en, steunen e op 1e eer, vlug en naauw-
keurig op te lossen. 

81. Algememeene kennis van de oppervlakte der aarde Kennisderaardrijks
en van de staatkundige aardrijksbeschrijving een en ander kund~. en staatk.':nd. 

. ' aardnJksbeschriJV. 
verkregen ook door het gebrmk van globe en landkaarten. · 

82. Bekendheid met de hoofdpunten der geschiedenis Kennis der hoofd-
in 't algemeen. punten der gesch. 

83. Eenige bekendheid met dieren, planten en delf- B.ekendheid met 
stoffen, en met de algemeene natuurkundige eigenschappen dieren, planten en 
d I. h delfstoffen. er 1gc amen. 

84. Kennis van het notenschrift en de toonschalen, voor Kennis v. notenschr. 
zoo ver die noodig zijn voor het onderwijs in het zingen. en de toonschalen. 

85. Duidelijke begrippen van de gepaste middelen waar- Duid. begr. v. hand
door de orde en tucht in de school worden gehandhaafrl. hav. v. orde en tucht 

B. 

VOOR ONDERWIJZERS TWEEDE KLASSE. 

86. De vereischten zijn: Naauwkeurig en natuurlijk Vereischten voor 
lezen met eene beschaafde uitspraak. De lezer moet daarhij onderwijzers tweede 

blijken geven dat hij het gelezene verstaat. klasse. 

87. Het vervaardigen van een schoonschrift-groot, mid
delsoort en klein, -het laatste zoowel met eene loopende als 
staande hand. Bij het beoordeelen van het schrift wordt ook 
op dat der opstellen gelet. 

88. Eene grondige kcnnis van de rededeelen, van de 
woordvorming en vormverandering, bedrevenheid in het taal-

3'i 
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en rcdckundig ontleden; bekendheid met de regels voor het 
plaatscn van de leesteekens en met die van de gebruikelijke 
spelling, alsmede bedrevenheid in de toepassing van beide; 
bekendheid met de voornaamste re gels der woord voeging 
en met de beteekenis en kracht der woorden; eenige bekend
heid met de voornaamste voortbrengselen der letterkunde. 

89. Vaardigheid om zich zoowel mondeling als schriftelijk 
juist en gemakkelijk uit te drukken. 

90. Zij wordt beoordeeld :-

Naar de wijze waarop de vragen, in den loop van het 
examen gedaan, zijn beantwoord. 

91. N aar een of twee opstellen over de opgegeven onder
werpen. 

Kennismeetkundige 92. Kennis van de meetkundige ligchamen, en van de 
igchamen. regtlijnige figuren, gepaard met bedrevenheid in het mede-

deelen van die kennis aan kinderen. 
Grondige kennis der 93. Grondige kennis van de leer der evenredigheden!. 
leer der evenredig- vaardigheid in hare toepassing op vraagstukken uit het dage
hedentenkokplosseennz"·lijksch levon; grondige bekendheid met trekken van den 
vraags u en, . . k b" 1 · k v1erkants- en u wkworte mt geheele en gebro en ge-

tallen ; kennis van de eigenschappen der reken- en meet
kundige reeksen. 

Grondige kennis 94. Grondige kennis zoowel van de hoofdpunten der 
h<?ofdpunten der wis- en natuurkundige aardrijksbeschrijving, als van de 
WIS- en natuurkun- k a· d h"ll d ldd l H t t dige aardrijksbe- staat un 1ge er verse 1 en e were ee en. e moe 
schrijving, enz. blijken dat de onderwijzer die kennis vooral door het gebruik 

der aardglobe en van kaarten heeft verkregen, zoodat het 
beeld van de oppervlakte der aarde en de betrekkelijke lig
ging van landen, zeeen, enz., hem klaar en levendig voor 
oogen staat. In het schetsen van kaarten uit de vrije hand 
mag hij niet onbedreven zijn. 

Bekendheid met al· 95. Bekendheid met de hoofdpunten der algemeene, en 
gem. geschiedenis. vooral der vaderlandsche geschiedenis in hun onderling 

verband. 
Bekendheid met 96. Bekendheid met eenige voorname verschijnselen uit 
versch. der natuur. de bewerktuigde en onbewerktuigde natuur. 
Kennis van noten- 97. Kennis van het notenschrift, de toonschalen, en 
schr. en teekenkunst accoorden, zoover die noodig is om grondig onderwijs in het 

zingen te geven, en de teekenkunst. 
Duidelijke begrip- 98. Duidelijke begrippen van de wijze waarop het school
pen van g~paste en onderwijs, onder het aanleeren van gepaste en nuttige kun-
nutt. kund1gheden. d" h d d" b k d d t "k 1g e en, wnst aar an wor en gemaakt aan e on Wl -

keling van de verstandelijke vermogens der kinderen en aan 
hunne opleiding tot alle maatschappelijke deugden. 

Klassikaal onderwijs 99. Van klassikaal onderwijs. 
Versch. leerwijzen. 100. Van de verschillende leerwijzen in 't algemeen. 
Leerwijze v. elk vak. 101. Van de leerwijze voor elk vak in 't bijzonder. 
Gepaste middelen 102. Van de gepaste middelen waardoor orde en tucht 
voor orde en tucht. in de school warden gehandhaafd. 
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103. Eenige bekendheid met de geschiedenis van de op-Bekendh. metgesch. 
voeding en het onderwijs. v. opv. en onderwijs. 

104. Vervolg voor onderwijzer tweede klasse en onder- Verdere vereischten 
wiizeres eerste klasse in de vakken vermeld onder letters Nederd. en Eugel-
. ~ ' sche talen. 1-p. van art. 4 dezer wet. 

De vereischten zijn: Betrekkelijk de Nederduitsche en 
Engelsche falen : 

105. Een goede uitspraak der taal waarin het examenGoede uitspraak. 
wordt afgelegd. 

106. Vaardigheid in het overzetten uit en in de taal. Vaard.in overzetten 
107. Kennis van de gronden der spraakkunst. Gronden d. spraakk. 
108. Vaardigheid in het spreken dier taal. Vaard. in spreken. 

BETREKKELIJK DE WISKUNDE : 

109. Grondige bedrevenheid in de beginselen der stel- Beginselen der stel
kunst tot en met de leer der vierkants-vergelijkingen, daar-kunst. 
onder begrepen de leer der wortelgrootheden en der gewone 
logarithm en. 

110. V aardigheid in de oplossing van stelkundige vraag- Oplossing van vraag-
stukken. stukken. 

111. Grondige bekendheid met de beginselen der vlakke Beginselen vlakke 
meetkunst tot aan de ligging en snijding der vlakken. meetkunst. 

112. Toepassing van die kennis bij de oplossing van Oplossing van eenv. 
eenvoudige meetkunstige werkstukken. meetk. werkstukkan 

BETREKKELIJK DE LANDBOUWKUNDE: 

113. Kennis van den aard en zamenstelling der gronden. Kennis dergronden. 
114. Van de grondverbetering in het algemeen, alsmedeGrondverbeteringen 

van de meststoffen en hare verzameling, bewaring en ge- meststoffen. 
bruik. 

115. Van de planten- en dierenwereld en van de natuur-Planten- en dieren
verschijnselen, voor zoover zij van invloed zijn op den land- wereld. 
bouw. 

BETREKKELIJK G YMN ASTIEK : 

116. Theoretische kennis. Theo. kennis. 
117. Praktische bedrevenheid, bepaaldelijk in de nuttige Prakt. bedrev~nheid 

ligchaamsoefeningen. 

BETREKKELIJK HET TEEKENEN: 

118. Behendigheid met de verschillende methoden van Versch. methoden 
het onderrigt in het handteekenen. v. handteekenen. 

119. Praktische bedrevenheid in het teekenen naar voor- Teekenen van voor-
beelden en voorwerpen. beelden. 

120. Kennis van de beginselen der perspectief. Begins. perspectief. 
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BETREKKELIJK DE HANDWERKEN VOOR MEISJES: 

Bedrevenheid in 121. Bedrevenheid in nuttige handwerken, als: naaijen, 
nuttige handwerken breijen, stoppen, mazen, enz. 
Bedrevenheid in 122. Bedrevenheid in fraaije handwerken, als: borduren, 
fraaije handwerken. enz. 

c. 

VOOR ONDERWIJZERES EERSTE KLASSE. 

De vereischten zijn: 

Vereischten voor 123. Naauwkeurig en natuurlijk lezen met eene be
onderwijzeres eerste schaafde uitspraak. De lezeres moet daarbij blijken geven 
klasse. d t · · h t I t t a ZlJ e ge ezene vers aa . 
Schoonschrift. 124. Het vervaardigen van een schoonschrift- groot, 

middelsoort en klein, het laatste zoowel met eene loopende 
Beoordeeling. als staande hand. Bij het beoordeelen van het schrift wordt 

ook op dat der opstellen gelet. 
Kennis rededeelen, Eene meer grondige kennis van de rededeelen, en woord
woordvorming en vorming en vormverandering, dan bij het examen van de 
vormsverandering, hulponderwijzers verlangd wordt; bedrevenheid in het taal
enz. 

en redekundig ontleden, bekendheid met de regels voor het 
plaatsen van de leesteekens en met die van de gebruikelijke 
spelling, alsmede bedrevenheid in de toepassing van beiden; 
eenige bekendheid met de voornaamste regels der woord
voeging en met de voortbrengselen der nieuwere letterkunde. 

Mondelingenschrif- 125. Vaardigheid om zich zoowel mondeling als schrif
telijk uitdrukken. telijk juist en gemakkelijk uit te drukken. Zij wordt be-
Beoordeeling. oordeeld : 

126. Naar de wijze waarop de vragen, in den loop van 
het examen gedaan, zijn beantwoord. 

127. N aar een of twee opstellen over opgegeven onder-
werpen. 

Kennismeetkundige 128. Kennis der eenvoudigste meetkundige ligchamen 
l~~c~amen en regt- en der regtlijnige figuren, gepaard met bedrevenheid in het 
hJmge figuren. mededeelen dezer kennis aan kinderen. 
Vier hoofdbewer- 129. Grondige bedrevenheid in de vier hoofdbewerldngen 
kingen der reken- der redekunst zoowel met gewone en tiendeelige breuken 
kunst en stelsel van I h I' · · d · d 
maten munten en as met ge ee e getallen; en daarenboven vaard1ghe1 1n e 
gewigten. toepassing der hoofdregels bij de schriftelijke oplossing van 

vraagstukken en bij het rekenen uit het hoofd. Naauwkeu
rige bekendheid met het tegenwoordige stelsel van maten, 
munten en gewigten, en met die maten en gewigten zelven. 

Leer der evenredig- 130. De hoofdonderwijzeressen moeten tevens voldoende 
heden en oplossen ·kennis hebben van de leer der evenredigheden, en in staat 
van vraagstukken, .. a· l k d d" I ZIJn om eenvou 1ge vraagstu { en, steunen e op 1e eer, 

vlug en naauwkeurig op te lossen. 
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131. Algemeene kennis van de oppervlakte der aarde Oppervl. der aarde, 
en van de staatkundige aardrijksbeschrijving der wereld- n.~tuurkun~.ig~ aard-

d l · b k dh 'd t d h .c;~ d · rlJksbeschnJvmg en ee en; een1ge e en e1 me e OOlUpunten er WlS- en gebruik van globe en 
natuurkundige aardrijksbeschrijving: alles verkregen ook door landkaarten. 
het gebruik van globe en landkaarten. 

132. Bekendheid met de hoofdpunten der geschiedenis Hoofdpunten der 
in het algemeen in hun onderling verband en met die des geschiedenis. 
vaderlands in het bijzonder. 

133. Voldoende bekendheid met de dieren, planten en Bekencl.heid met 
delfstoffen en met de algemeene natuurkundige eigenschappen dieren, planten en 

d l. h delfstoffen. er 1gc amen. 
134. Bekendheid met het notenschrift en de toonschalen, N otensch~ift, toon

zoover die noodig ziJ'n voor het schoolonderwiJ"s in het zingen · schalen, pmnospelen 
. ' en teekenkunst. 

tevens met het bespelen van de p1ano en de teekenkunst. 
Duideljjke begrippen : 
135. Van de wijze waarop het schoolonderwijs, onder Duidelijke be;?;rip

het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden, dienstbaar pen van g~paste en 

k d kt ~ t 'kk 1. d t nutt. kund1gheden. an wor en gemaa aan u.e on w1 e 1ng van e vers an-
delijke vermogens der kinderen en hunne opleiding tot alle 
maatschappelijke deugden, 

136. Van de verschillende leerwijzen in 't algemeen. Verscb. leerwijzen. 
137. Van de leerwijze voor elk vak in 't bijzonder. Elk vak in 't bijz. 
138. Van de gepasse middelen, waardoor orde en tucht Gepaste middelen 

in de school worden gehandhaafd. voor orde en tucht. 

139. Eenige bekendheid met de geschiedenis van de op- Bekendheid met de 
voeding en het onderwij s. (Zie voorts 104 dezer wet en v. v.) gesch. der opvoeding 

D. 

140. De vereischten voor onderwijzers eerste klasse zijn Vereisc~ten voor 
behalve al het voornoemde voor onderwijzers bekendheid onderwlJzers eerste 
met:- klasse. 

a. Hooger N ederduitsche en Engelsche taalkunde. 
b. De Fransche en Hoogduitsche talen. 
c. De Latijnsche en Grieksche talen. 
d. Hoogere Reken- en Meetkunde. 
e. Algebra. 
f Scheikunde, ook die van den Landbouw. 
g. Natuurlijke Historie. 
h. Physiologie der Dieren. 
i. Geologie en Mineralogie. 
k. Technologie. 
l. Aardrijkskunde, zoowel staat- als wis- en natuur

kundig. 
m. Algemeene Geschiedenis en Geschiedenis der Letter

kunde. 
n. Sterrekunde. 
o. Logica. 

p. Muzijk en Teekenkunst, indien mogelijk. 
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VII. 

BIJVOEGSEL. 

Onderwijzers gehou. 141. Al de onderwijzers zullen gehouden zijn, een be
de~ beh. dagboek en hoorlijk dagboek en register te houden, waarvan de vormen 
register te houden. door de Regering zullen verschaft worden. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, Pretoria, 
16 December 187 4. 

THOS. BURGERS, 
Staa tspresiden t. 

SW ART, 
Staatssecretaris. 

X X 

WET No. 5, 1874. 
TER BEPERKING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID 

DER LEDEN V AN ZEKERE MAATSCHAPPIJEN. 

Vastgesteld bij Volksraadsbesluit, Art. 184, dd. 31 October 1874. 

Inleiding. NADEMAAL het wenschelijk is, dat leden van zekere 
maatschappijen in staat gesteld worden om de verantwoor
delijkheid te beperken voor de schulden en verbindtenissen 
van zulke maatschappijen, waarvoor zij verantwoordelijk 
mogen zijn: Zoo zij het vastgesteld door den REd. Acht
baren V olksraad van gezegde Republiek, als volgt : 

Beteekenis van het ART. 1. Het woord maatschappij beteek~l.'lt in deze wet 
woord maatschappij. elke vereeniging, waarvan het kapitaal verdeeld is of waar 

men overeengekomen is hetzel ve in aandeelen te verdeelen, 
zoodat het overgemaakt kan worden zonder uitdrukkelijke 
toestemming van al de aandeelhouders, en welke tevens bij 
de oprigting of volgende toelating zal bestaan uit meer dan 
vijf-en-twintig leden, met bepaling echter dat niets in deze 
wet vervat, betrekking zal hebben op eenige bankmaat
schappij. 

Hoe op te rigten 2. Elke maatschappij kan een certifikaat van registratie 
maatschappijen be- met beperkte verantwoordelijkheid van den Registrateur van 
perkte veran\woor- A t d R bl' k k · · · · h d d delijkheid kunnen c en er epu 1e yer riJgen, m1ts z1c on erwerpen e 
verkrijgen. aan de volgende bepahngen: 
Aanzoek van Be- 1. De Bestuurders of provisionele Bestuurders zullen 
stuurders. in hun aanzoek aan den Registrateur van Acten 

om zoodanige registratie melden, dat eene maat
schappij zamengesteld zal worden met beperkte 
verantwoordelijkheid. 

BepBrkt het laatste 2. Het woord " beperkt " zal het laatste woord zijn van 
wo~. • den naam der maatschappij. _ 

xz.· ·-~ ~ j_ -~_//7r1 dd /y/]/~f'· ~[/~ ~~~~. eudi·rr~ 
~~17-'¥' ,-v~U+~-~ a:J-
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3. De acte van overeenkomst zal eene verklaring Verklaring in acte 
moeten inhouden, dat de maatschappjj met be- van overeenkomst. 
perkte verantwoordelijkheid is opgerigt. 

4. De acte van overeenkomst zal door niet minder Acte door niet min
dan vijf-en-twintig aandeelhouders geteekend wor- der dan 25 geteekend 
den, welke te zamen niet minder dan drie-vierden 
van het nominaal kapitaal der maatschappij in 
aandeelen zullen houden. Elk aandeelhouder 
moet niet minder dan een-tiende op zijne aan-
deelen betaald hebben. 

5. Eene verklaring door twee of meer bestuurders ofVerklarin~ van twee 
Provisioneele bestuurders gepasseerd voor een of m~er bestuurders 

. ' dat t.Iende aandeel 
Vrederegter, 1nhoudende dat het bovengemelde werkelijk betaald is. 
lOde gedeelte werkelijk is betaald, zal met eene 
gecertificeerde kopie van de acte van overeen-
komst (met opgave van de namen, woonplaatsen 
en het getal aandeelen van elk der aandeel-
houders) gedeponeerd worden bij den Registrateur 
van Acten. Het bovengenoemde 1 Ode gedeelte 
zal erkend worden 1:11 of door endossement OJJ 

de acte van overeenkomst. En bij voldoening 
aan bovenstaande voorwaarden zal de Registrateur 
van Acten een certifikaat van registratie met 
beperkte verantwoordelijkheid verleenen aan zoo-
danige maatschappij. X 

3. Eenige maatschappij, behalve als hiervoor gemeld, Hoe bij reeds be
reeds bestaande, kan een certifikaat van registratie met be- s~~ande maatschap
perkte vera.ntwoordelijkheid verkrijgen op de volgende wijze PIJen. 
en onderworpen aa.n de volgende bepa.lingen :-

De directeuren van zoodanige maatschappij kunnen Vrijheid van direc
zulke veranderingen maken in den naam, het bedrag van t~uren om verande-
h t b Id 

. . . d rmgen te maken. 
e op etaa e kap1taal en de acte van opngting er maat-

schappij in het algemeen, als mogen noodig zij n, om die in 
staat te stellen te voldoen aan de voorafgemelde bepalingen. 
Dit moet geschieden met toestemming van niet minder dan 
drie-vierden in getal en waarde van derzelver aandeelhouders, 
die zelf persoonlijk tegenwoordig zijn of door hunne gevol-
magtigden vertegenwoordigd worden, waar zulks in de acte 
van oprigting wordt toegestaan, op eene algemeene bijeen-
komst, daartoe opgeroepen door eene kennisgeving van niet 
minder dan zes weken vooraf in de Staaf;~c(m•·ant. Bij 
voldoening aan die voorwaarden, zal de Registrateur van 
Acten aan zulke maatschappij onder haren nieuwen naam 
een certifikaat van beperkte verantwoordelijkheid verleenen. 
'ren gevolge hiervan zullen alle voorregten en verpligtingen 
van maatschappijen met beperkte verantwoordelijkheid, hare 
aandeelhouders, directeuren en beambten toekomen aan de 
maatschappij in zulk certificaat genoemd, derzelver aandeel-
houders, direkteuren en beambten. 

y 4. Iedere maatschappij, die een certi_#kaat van Registra- ~epalingen .welke . 

'I tLj_ LJ:~ .4r.l-t/.n/d JYJ(?y '- .1'1 .J naLd lj..<A-~ fae~ .L<l 
~"~ .. /l)~~~A~~~ (/11~~ 7Jd~dfrl;-, {"H-r!~~ A;i. 
q jal.flf/ZA- nn hwdii:dMatMA~;_IL~.~JJJVV 2__/;z/;/~~r.n fUJAA/1,/;;-HA,.-h,Af~koi 
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moeten worden iu tie met heperkte verantwoordelijkheid heeft verkregen, za] 
acht genomen, wan-laten schilderen en geschilderd houden haren naam aan de 
neer ee~ tcert~ifi!{8aat buitenzijde van ieder kantoor of plaats, waarin de bezigheid 
van regis ra 1e 1 d h .. d d · d ·a l""k · verkregen. er maatsc applJ wor t ge reven 1n eene m e lJ ziCht-

hare plaats, in gemakkelijk leesbare letters, en zal haren 
naam duidelijk leesbaar gegraveerd hebben op haar zegel, 
en- genoemd in duidelijke letters in alle kennisgevingen, 
advertentien en andere officiele hekendmakingen van zoo
danige maatschappij en in alle wissels en schuldbrieven, 
cheques en geld~orders, vrachtbrieven, prijslijsten, kwitantien, 
brieven en andere geschriften gebezigd in het drijven der 
bezigheid van de maatschappij. 

Boete voor het niet 5. Indien zoodanige maatschappij haren naam niet 
nakomen van bepa- schildert en aangehecht houdt, zooals bovengemeld, zal ieder 
lingen. van hare directeuren onderworpen zijn aan eene boete niet 

te bovengaande vijf ponden sterling voor dit verzuim en zoo 
verder voor iederen dag zoo lang dit verzuim duurt; en 
indien eenig hestuurder of onderbeambte van de maatschappij 
of eenig ander persoon, ten haren behoeve eenig zegel ge
bruikt, voorgevende te zijn een zegel der maatschappij, 
waarop haar naam niet is gegra veerd als voormeld, of eenige 
kennisgeving, advertentie of andere officiele bekendmaking 
van zoodanige maatschappij uitvaardigt of doet uitvaardigen 
van eenigen wissel of schuldbrief, cheque, geld-order, vracht
brief, prijslijst, kwitantie, brief of ander geschrift in dienst 
der maatschappij uitgeeft of doet uitgeven, waarin haar naam 
niet is bekend gesteld op de wijze als voormeld, zal hij 
onderworpen zijn aan eene boete van £20 (twintig ponden 
sterling) en zal verder persoonlijk aansprakelijk zijn aan 
den houder van eenig zoodanigen wissel, schuldbrief, cheque 
of geldorder, voor het bedrag daarvan, tenzij die behoorlijk 
door de maatschappij betaald wordt. 

Vermeerdering van 6. Geene vermeerdering in het nominale kapitaal van 
het nominale kapi- eenige maatschappij welke een certifikaat van registratie 
taal moet worden h ft k 't b k d l""kh "d 1 geregistreerd. ee ver regen me . eper te verantwoor e lJ e1 , za ge-

adverteerd of anderzms behandeld worden als gedeelte van 
het kapitaal van zoodanige maatschappij, v66rdat die ge
registreerd is door den Registrateur van Acten. Geene zoo
danige registratie zaal gemaakt worden tenzij eene acte aan 
den Registrateur wordt voorgelegd, geteekend door deel
hebbers, aandeelen houdende ten bedrage gezamenlijk ten 
minste van drie vierden van het voorgesteld vermeerderd 
kapitaal der maatschappij, noch tenzij het aan den Registra
teur van Acten door zoodanige erkenning of declaratie als 
hierboven vermeld bewezen is, dat op ieder van zulke aan
deelen door den houder daarvan een bedrag van niet minder 
dan tien ten honderd inbetaald is. 

Boete voor Direc- Indien eenige vermeerdering van kapitaal als voorzegP. 
teuren bij overtre- gead verteerd of anderzins behandeld zal worden als een ge
ding. deelte van het kapitaal der maatschappij, voordat het alzoo 
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geregistreerd is, zal iedere direkteur van zoodanige maat
schappij vervallen in eene boete van vijftig ponden sterling, 
de betaling van bovengemelde percenten zal erkend worden 
in of geendosseerd op de acten aldus ingeleverd en het feit 
dat hetzelve alzoo bona .fide is betaald, zal bevestigd worden 
door eene beeedigde verklaring van de direkteuren, of eenige 
twee van hen, afgelegd voor een Vrederegter. 

7. Binnen eene maand na den datum van eenige nieuwe Kopieen van nieuwe 
of toevevoegde acte van overeenkomst, welke te eeniger tijd of bij~e':"oegde acte 
of tiJ. den gedurende het bestaan van eenige maatschappiJ. v. op:Igtmg moeten 

. . . . ' gereg1streerd word en 
welke een certlfikaat van Heg1stratw met beperkte verant-
woordelijkheid onder deze acte verkregen heeft, zal door den 
directeur van eenige zoodanige maatschappij aan den Regis-
trateur van Acten overgelegd worden, eene ware kopie van 
van zoodanige nieuwe of toegevoegde acte van overeenkomst, 
bezworen als een ware kopie op de wijze voormeld, ten einde 
voor referte te worden bewaard zoo als voormeld. Zes- Inlevering v. staten 
maandelijksche staten van overmakingen van aandeelen moe- van overmaking van 
ten ingeleverd worden aan den Registrateur van Acten. aandeelen. 

8. In de maanden Januarij en Julij van ieder jaar zul- Inhoud van staat te 
len de directeuren van iedere zulke maatschappij, welke een warden ingediend. 
certifikaat van registratie met beperkte verantwoordelijkheid 
verkregen heeft, indienen of doen indienen aan den Registra-
teur van Acten den volgenden staat, namelijk :-

Een Staat overeenkomstig de schedule hier aangehecht, 
bevattende de bijzonderheden daarin omschreven van iedere 
overmaking van eenig aandeel in zoodanige maatschappij, 
welke gedaan zal zijn in de Transportlijst van aandeelen, of 
boek gehouden door gezegde maatschappij en ook van de 
veranderingen in de namen van alle aandeelhouders van 
zoodanige maatschappij, wier namen kunnen veranderd zijn 
door huwelijk als anderzins, sedert de zoo laatst ingediende 
zes-maandelijkse Staat of sedert de registratie van de maat
schappij door den Registrateur van Acten, als de zaak moge zijn. 

9. Indien binnen den bepaalden tijd zoodanige staat als Boete bij nalatigheid 
voormeld in art. 8 van deze bepalingen niet zal zijn ingele-
verd, zal ieder directeur van zoodanige maatschappij onder-
hevig zijn aan eene geldboete van niet te bovengaande 
twintig ponden Sterling, met dien verstande echter, dat indien 
eenige maatschappij, die een certifikaat als voormeld heeft 
ontvangen, haar hoofdkantoor of plaats van bezigheid zal 
hebben in eenig ander gedeelte van de Republiek dan Kopie v~n staat te 
Pretoria en haar distrikt, dan zal eene ware copie op de worden mgezonden 

· · 1 d · . aan den Landdrost. WIJze as voormel , 1n plaats van enkel te worden Ingele-
verd aan den Registrateur van Acten, ook moeten worden 
ingediend aan den Landdrost van zulk eene afdeeling ; en Boete. 
ingeval zulk een staat niet zal zijn ingeleverd in de boven
vermelde maanden, zal ieder Directeur aldus onderhevig zijn 
aan eene boete, niet te bovengaande twintig ponden Sterling. 
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Staat v. eene enkele 10. Jndien te eeniger tijd eenig persoon betrokken in 
overmaking mag de overmaking van een aandeel, schriftelijk aanzoek doet bii 
worden ingeleverd. ~ 

de Directeuren van eenige zulke maatschappij, om daarvan 
opgaaf te doen, dan zullen de Directeuren gehouden zijn 
oogenblikkelijk op zoodanig verzoekschrift zulks te doen: op 
voorwaarde echter dat de Directeuren van den persoon die 
zulk een aanzoek doet zullen kunnen eischen alle onkosten te 
dragen verbonden aan het doen van zulk eene opgaaf. 

Verslagen, enz., mof- 11. Eenig persoon zal vrijheid hebben om de verslagen, 
~en open zij~ voor acten, registers en bladwijzers, gehouden door den gezegden 
mzage of cop1e. R · t t A t d I dd t · I eg1s ra eur van c en en en ... an ros , 1ngevo ge voor-

zieningen van deze acte, in te zien of eene copie of extract 
te eischen van eenig zoodanig verslag of acte, gecertificeerd 
door den genoemden Registrateur van Acten, en voor zulk 
eene inzage, gecertificeerde copie of extract zullen betaald 
worden zoodanige leges als de President met ad vies en goed
keuring van den Uitvoerenden Raad van tijd tot tijd te dien 
einde moge bepalen, niet te bovengaande evenwel een shilling 
voor inzage 1) en negen pence voor iedere bladzijde van zulk 
een copie of extract; 2) en dat in alle Hoven dezer Republiek 
eenige zulke copie of extract aldus gecertificeerd zal gelden 
als getuigenis zonder dat de naamteekening of het kantoor
zegel daaraan gehecht behoeft bewezen te worden. 

T ... eges voor registra- 12. Iedere maatschappij voor registratie of voor een cer
tie dermaatscllappij. tificaat van registratie met beperkte verantwoordel\jkheid zal 

aan den Registrateur van Acten betalen de onderstaande 
so mm en, als: W anneer het nominale kapitaal zal zijn vijf 
duizend ponden Sterling of daaronder, de som van tien 
ponden. Wanneer het nominale kapitaal meer dan vijf dui
zend ponden bedraagt, doch diet te bovengaande twintig 
duizend ponden Sterling, de som van twintig ponden. Wan
neer het nominale kapitaal twintig duizend ponden Sterling 
zal te bovengaan, de som van dertig ponden Sterling. En 
behalve deze sommen en leges als hierin bepaald zullen er 
door zulke maatschappijen, geregistreerd als hierboven be
paald, nog betaald moeten worden alle andere leges voor 
eenige diensten door den Registrateur van Acten onder be
palingen van deze acte gedaan, die de President, met advies 
en goedkeuring van den Uitvoerenden Raad, te dien einde 
van tijd tot tijd moge goedvinden te bepalen. 

De leden van zulke 13. De leden van eene maatschappij, die zulk een cer
~aatschappij zullen tificaat van registratie met beperkte verantwoordelijkheid op 
met verantwoorde- d · .. k h ft 11 lk t'fi lijk zijn voor eenige zoo an1ge WlJZe ver regen ee , zu en na zu een cer 1 -
schulden, behalve caat ontvangen te hebben, niet aansprakelijk zijn (niettegen
die waarvo.or ~n d:ze staande eenige wet hiertegen) voor eenige uitspraak decreet 
acte voorztemn~ ts f b 1 h 'ft 1 ' d · gemaakt. o eve se r1 , we ke zal verkregen worden tegen zoo an1ge 

1) Inzage op alle kantoren (buiten Hoog Geregtshof) vastgesteld op 
5s. door V.R.B. 6 Junij 1876, art. 113. 

2) Zie Wet No. 5, 1882, Schedule A Tarief. 
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maatschapp~j, of voor eenige schuld of verbindtenis van zoo
danige maatschappij, verder of anders dan hierna bepaald. 

14. Indien eenige executie of eenig proces in voege van Executie tegen de 
executie zal uitgevaardigd zijn geworden tegen het eigendom maatschappij. 
of de bezittingen der maatschappij, en indien dezelve niet 
voldoende zijn voor de uitvoering van zoodanige executie of 
ander proces, dan kan zulke executie of ander proces uit-
gevaardigd worden tegen eenige der aandeelhouders, ten be-
drage van hunne respectieve aandeelen in het kapitaal der 
maatschappij, als dan nog niet opbetaald; doch geen 
aandeelhouder zal verpligt zijn ten genoege van een of meer 
zulke heffingen of ander proces in te betalen eene som 
grooter dan het bedrag op zijn nog niet opbetaald aandeel. 
Op voorwaarde altijd dat geene zoodanige executie zal uit-
gaan tegen eenigen aandeelhouder, behalve op bevel van het 
Hof waarin de actie, het regtsgeding of andere procedure 
gebragt of ingesteld zal zijn; en zulk een Hof kan gelasten 
dat de executie gevolgelijk worde uitgevoerd met redelijke 
kosten aan zulk eene applicatie en executie verbonden, 
getaxeerd te word en door den taxateur van gezegd Hof; en 
ten einde de namen der aandeelhouders en het bedrag van 
de nog op te betalen som op hunne respectieve aandeelen 
te verkrijgen, zal het wettig zijn voor eenig persoon, gereg-
tigd tot eenige zoodanige executie, op alle geschikte tijden 
inzage te nemen van het register der aandeelhouders zonder 
leges daarvoor te betalen. 

15. Indien eenige executie of ander proces in den vorm Indien er geene goe
eener executie uitgevaardigd zal zijn gedaan tegen het eigen- deren zijn, genoeg-
d f d d . d b t d d lh zaam om eene exeom o e g.oe eren van eemge er es aan e aan ee ou- cutie tegen de maat-
ders en er n1ets voldoende kan gevonden worden, waarop schappij te voldoen, 
zulke executie of proces kan uitgevoerd worden, dan kan kan men vervolging 

zulk eene executie of proces uitgevaardigd worden ~egen ~:~~~o~~~~~:~:n~~~
eenen vroegeren houder of houders van de aandeelen, 1n ge-
houden bezit van zulken tegenwoordigen houder voor zulk 
bedrag als zulk een actueel aandeelhouder in gebreke zal 
zijn gebleven om te betalen, in voldoening der executie of 
ander proem~, in den geest van executie uitgereikt. 

a. Mits evenwel, dat niets hierin begrepen zal opgevat 
worden om eenigen zulken vroegeren houder of 
houders van aandeelen als voornoemd aanspra
kelijk te houden voor eenig grooter bedrag, dan 
waarvoor hij of zij aansprakelijk zouden zijn ge
weest onder voorzieningen dezer acte, indien hij 
of zij ten tijde van de uitvaardiging van zulk 
eene executie of ander proces in den vorm eener 
executie, houder of houders zouden zijn geweest 
van zulke aandeelen. 

b. Op voorwaarde ook, dat ingeval van executie tegen 
eenig vroeger aandeelhouder, zulk aandeelhouder 
deelhebber zal zijn geweest ten tijde dat het 
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contrakt of verband, v66r hetwelk zulk eene 
uitspraak, decreet of anderzins moge zijn ver
kregen, was ingegaan, of een aandeelhebber werd 
gedurende den tijd dat zulk een contrakt of ver
band onuitgevoerd of onvoldaan was, of een aan
deelhouder was ten tijde dat de uitspraak, het 
decreet of bevelschrift verkregen was. 

c. Op voorwaarde verder, clat in geen geval executie 
zal worden uitgevoerd op zulk eene uitspraak, 
decreet of dwangbevel tegen den persoon, het 
eigendom of de goederen van eenigen zulken 
vroegeren aandeelhouder, na verloop van twee 
jaren na deze opgaaf van overdragt van de aan
deelen van den persoon of de personen, die men 
verantwoordelijk acht, zal zijn gedaan aan den 
Registrateur van Acten, gelijk voorzien is in af
deelingen zeven en acht van deze acte. 

Strenge verantwoor- 16. Indien de directeuren van eenige zoodanige maat
delijkhei.d v~n. direc- schappij eenige winstverdeeling of dividend zullen verklaren 
teuren die dividends 'tb t I .. t d t d t h .. b ofwinstverdeelingen en Ul e a en, wanneer ZlJ we en a e maa se applJ an-
maken, wetende dat kroet is of eenig dividend (winstverdeeling) de betaling 
~e ~aat:c.happij waarvan met hun beter weten, dezelve bankroet zou maken, 

an roe Is. zullen zij gezamenlijk en afzonderlijk aansprakelijk zijn voor 
al de alsdan bestaande schulden van de maatschappij en als 
ook voor hetgeen daarna gemaakt zal worden, zoolang zij 
respectievelijk hunne betrekkingen zullen bekleeden, op voor
waarde dat het bedrag waarvoor zij aansprekelijk zullen zijn, 
niet te boven gaan zal het bedrag van zulk winst-aandeel 
en dat indien eenige van de directeuren afwezig zullen zijn 
bij het verklaren van het dividend of bezwaar zullen opperen 
en hun bezwaar in geschrifte zullen indienen bij den klerk 
van gezegde maatschappij, zij van de gezegde aansprakelijk
heid verschoond of uitgesloten zullen zijn. 

Be tal. op aandeelen. X 17. Betalingen zullen alleen in con tan ten moeten ge-
schieden. 

Herroeping v. tegen- 18. Alle wetten en bepalingen met de voorzieningen in 
strijdige bepalingen. deze acte in strijd worden hierbij herroepen. 
Korte titel. 19. Deze Acte kan voor alle doeleinden aangehaald wor-

den als : " de Acte van Maatschappijen met Beperkte Verant
woordelijkheid. '' 

In werking treden 20. Deze wet zal in werking treden overeenkomstig 
der wet. Art. 69 der Grondwet. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, Pretoria, 
18 December 1874. 

THOS. BURGERS, 
Staatspresident. 

S\VART, 
Staatssecretaris. 

( :i.· .~~ ~~J-3 dd/~f1.3"/JfaL;---~~ 
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SCHEDULE, ZIE AFDEELING ACHT. 

Staat opgemaakt ingevolge van de Acte van Maatschap
pijen met Beperkte V erantwoordelijkheid. 

OVERDRAGT V AN AANDEELEN. 

Naam der Maat
schappij. 

Naam en plaats van 
verblijfvan den per

soon door wien 
de overdragt is 

gemaakt. 

Bezigheid of Doel. 

Naam en verblijfplaats 
van den persoon aan 

wien de overdragt 
is gemaakt. 

Plaats (of voorname 
plaats indien meer 

dan eene) der 
bezigheid. 

Duidelijke 
nummers van 

de overge
maakte aan

deelen. 

AANDEELHOUDERS WIER NAMEN VERANDERD ZIJN. 
DOOR HUWELIJK OF ANDERZINTS. 

Vroegere Vroegere Tegen- Tegen- Duidelijke opgaaf 
verblijf- woordige woordige van het getal naam. verblijf-plaats. naam. aandeelen. 

I 
plaats. 

I 

Datum. Naamteekening. 
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x X 
x ./ WET No. 6, 1874. 
;(;~- tru-/( IIJ ~ /Ju . ./~ ~£ dd ~~~· 

TER INLI.;tG V AN M~CHAPPIJEN. 
Vastgesteld bij Volksraadsbesluit, Art. 269, dd. 18 

November 1874. 

Inleiding. N ADEMAAL het dikwijls gebeurd is en meer moge 
_ ~tt--~ /V'~""" gebeuren, dat aanzoeken aan den Hit WHind~n Ihad zijn 
f ~ .· · gedaan door personen die maatschappijen hebben gevormd 
O- l#J.L-t.<. ~u.. om te zoeken naar mineralen en die te bewerken, als wel 

1--' Jl:. ~YJ'~ll~l--..z; voor andere doeleinden, voor de inlijving van zulke maat-
schappijen, onderworpen aan de wetten van deze Republiek: 

Uitv. Raad geregtigd Zij het vastgesteld door den Edel Achtbaren V olksraad, 
brieven vaninlijving dat het wettig zal en moge zijn voor den Hi+J'"e' e"d~ 
te vi;leenen. n____..J b · · 1" · t · t-. . . ~, om neven van 1n IJ,VIng e geven aan een1ge maa 

t· ~ ~ ~ ~"Sc~appijen tegen bet~ling van eene som van £25, v~jf-en
/1-n.d- d..._ (a!:/M~ _ twmtlg pond en sterlmg, en onder zulke andere bepalmgen 

ff.t en voorwaarden als aan den gezegden Uitvoerenden Raad 
~ /' goed moge voorkomen. 

Op last, 

THOS. BURGERS, 
Staatspresident. 

SW ART, 
Staa tssecretaris. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 18 December 187 4. 
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WET No. 7, 1874. 1) 

Regelende de ontdekking, het beheer en bestuur van de 
velden in dezen Staat, waarop edelgesteenten en 

metalen gevonden worden. 

Door den Uitvoerenden Raad gewijzigd en vastgesteld in 
zijne zitting van den 3den December 1874, art. 142, 
ingevolge besluit van den HoogEd. Achtbaren Volks
raad, art. 273, d.d. 18 November 1874. 

N ADEMAAL het noodig geacht wordt om voorzieningen Inleiding. 
te maken omtrent de ontdekking, het beheer en bestuur 
van de velden waarop edelgesteenten of edele metalen ge-
vonden worden, wordt hierbij het volgende vastgesteld en 
bepaald: 

ART. 1. Het mijnregt op alle edelgesteenten of edele Mijnr. op edele me-
metalen behoort aan den Staat. talen beh. aan Staat. 

2. Ieder ontdekker van edelgesteenten of edele metalen Ontdekker zal zon
zal, onder straffe van verbeurte der hierna te bepalen beloo- der verzuim kennis 

· d · k · d · td kk" gev0naan bevoegden n1ng, zon er verzmm enms geven van zoo an1ge on e 1ng ambtenaar. 
met overlegging van het bewijs zijner ontdekking aan den 
naasten Landdrost of and er daartoe bevoegd am btenaar, 
die op zijne beurt dadelijk kennis zal geven aan de Regering. 

3. Op ontvangst van zoodanige kennisgeving zal de Re- Regering zal. onder
gering onmiddelijk maatregelen nemen, die zullen strekken zoek doenen·verdere 

. h d ,_ l""kh "d d td kk" d . stappen nemen. om zw van e werJLe IJ m er on. e mg en e aanwezig-
heid van goud in betaalbare hoeveelheid te verzekeren, in 
welk geval de Regering de grenzen der goud vel den zal doen 
bepalen door den aangestelden Goudcommissaris, binnen 
welke grenzen de gezegde Commissaris of ander daartoe 
benoemd persoon licenties uitreiken, oppertoezigt houden en 
jurigdictie uitoefenen zal. 

De Regering is geregtigd een Goudcommissaris aan te Regering kan Com
stellen wanneer het noodzakelijk geacht wordt voor de be- missaris aanstellen. 
langen des lands en ook een Landdrost of bezoekend Land-
drost, zoodra de behoeften van de zaak zulks vereischen. 

Het is een Goudcommissaris verboden om "claims" te Goudcomm. bElet 
hebben op eenig goud veld waar hij Commissaris is. claims te hebben. 

4. Het salaris van dien ambtenaar zal voorloopig be- Salaris door Uitv. 
paald worden door den Uitvoerenden Raad, totdat het bij Raad te bepalen. 
de eerste zitting van den V olksraad definitief zal vastgesteld 
worden. 

1) Vervangen door Wetten No. 6, 1875, No. 1, 1883, en No. 8, 1885, 
met Bijlage, en verdere Wijzigingen vastgesteld door V.R.B. 28 Julij 
1886, art. 1222. 
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Jurisdictie v. Goud- 5. Zoolang er geen Landdrost of bezoekend Landdrost 
commissaris gelijk is, zal de jurisdictie van den Goudcommissaris gelijk staan 
met Landdrost.. met die van een Landdrost. 
Comm. zal Delvers- 6. De Commissaris zal een Comite van plaatselijk bestuur 
Comite kiezen. uit de delvers doen kiezen, bestaande uit negen leden. 
Plaatselijke regula- 7. De Commissaris zal te zamen met zulk een eo mite 
tien te worden opge- van bestuur zulke regulaties optrekken als geschikt zullen 
trokken onderwo.r- zijn voor de plaatselijke vereischten der Goud velden welke 
pen aan goedkeurmg l . d 11 d d S ' · 
van Uitv. Raad. regu atH~s gezon en zu en wor en aan en taatspres1dent 

ter overweging en goedkeuring van den Uitvoerenden Raad, 
na welke goedkeuring de gezegde regulaties onmiddelijk 
kracht en werking zullen hebben. 

Commissaris zal 8. Ingeval er geen comite van bestuur, zooals vermeld 
volle gezag hebben in art. 6, kan worden geconstitueerd, of inclien zoedanig 
10·ndi~nt~gebentDetlvers- comite zal ophouden te brstaan, zal de Commissaris de volle 

onu o:: es aa . . . 
magt hebben van, en de phgten vervullen d1e door deze 
regulaties bij zoodanig comite berusten. 

Leden van Comite 9. De leden van het comite zijn geene Gouvernements 
geene ambtenaren. ambtenaren, en ontvangen geen salaris van de Regering. 
Commissaris zal 10. Ingeval er eene vacature ontstaat in het comite, zal 
Comite aanvullen. de Commissaris die onverwijld doen aanvullen. 
Commissaris zal 11. De Commissaris zal behoorlijke boeken en reke
boeken houden en ningen houden en maandelijksche staten inzenden bij den 
verslag geven. Auditeur-Generaal, overoenkomstig de instructies der Rege-

ring; hij zal maandelijks de balans der Gouvernementsgelden 
in kas bij den Thesaurier-Generaal inzenden en zal borgtogt 
stellen, gelijk een Landdrost van den Staat. 

Klerk zal Vredereg- 12. Aan den Commissaris zal een klerk worden toe
ter en P~blieke V er- gevoegd, die tevens de pligten van een Vrederegter en Pu-
volger ZIJn. · blieke Vervolger zal uitoefenen. 
Staatspresident zal 13. De Staatspresident. zal de magt hebben om maat
voor politie zorgen. regelen te nemen voor de oprigting van eene Politiemagt 

en om zulke stap"'en te nemen als hij noodzakelijk mag 
achten voor het algemecne welzijn en de orde van de 
Goud veld en. 

Pligten van Commis- 14. Het volgencle zal in acht genom en worden door den 
saris. Commissaris, die het oppertoezigt heeft over de Goudvelden :-

Geen vreemde del
vers toegelaten zon
der eed af te leggen. 

Geen delven zorder 
licentie. 

Delvers verpl. gratis 
lmlp te verleenen. 

a. Dat elk persoon, die geen burger van den Staat is, 
aanzoek doende om eene licentie tot het zoeken 
van edelgesteenten of metalen, v66r dat hem 
zulk eene licentie zal worden toegestaan, eene 
verbindtenis van onderwerping aan de wetten 
des lands zal teekenen. 

b. Dat geen persoon het regt zal hebben te delven 
zonder eerst eene licentie verkregen te hebben. 

c. Ieder delver zal, wanneer opgeroepen, hulp verlee
nen ter bewaring van publieke orde. 
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d. De arnbtenaar belast met de ontvangst van licentie- Collect. v. licentie'-
gelden zal een behoorlijk register houden. gelden reg. bouden. 

15. Bij ontdekking van betaalbaar goud of andere kos- Bepalingen omtrent 
telijke metalen of edelgesteenten op privaat eigendom, zal priv. eigendommen. 
de Regering het geheele bestuur, beide van handel en del-
vings belangen, in hare handen nemen, aan den eigenaar 
of de eigenaren de helft betalende van het bedrag van 
standplaats, del verslicenW~n, die gecollecteerd worden. 

16. Elk blaiJ.k persoon die zich onderwerpt aan de wetten Licentiegelden op 
des lands, zal het regt hebben om van de Regering eene G~uvernements en 
delverslicentie te koopen voor £2 ponden sterling per jaar, pnvate gronden. 
voor 15sh. per kwartaal, voor 7 s. 6d. per rnaand, welke 
licentien hem het regt zullen geven om te prospecteren of 
te delven op private zoowel als Gouvernementsgronden, met 
vrij gebruik van brandhout en water bij het delven benoo-
digd voor den tijd waarvoor de respectieve licentien zijn 
uitgenomen. 1) 

17. Geen prospecterende of delverspartij zal bij het Prospecteurs mogen 
prospecteren of delven het regt hebben eenige schade te geen scbade veroor
veroorzaken aan huizen, gezaaide, tuinen, dammen, water- zaken. 
voren, boomkweekerij en of omheind zaailand. 

18. De Goudcommissaris of ander daartoe aangesteld Graven van water
persoon, zal het regt hebben het graven van waterloopen ofloopen door private, 
l t d · t · d t t• 1 1 h t gronden onder ze-s oo en oor pnvaa e1gen om e mag 1gen, zoo ang as e kere bepalingen ge-

graven van zoodanige waterloopen of sloten geen inbreuk oorloofd. 
maakt op de besproeijing van land, of ongemak of schade 
veroorzaakt aan den eigenaar of de eigenaren. Ingeval van 
verschil zal de zaak door arbitratie worden beslist. 

19. Water zal gemeten worden tegen de verhouding van Verhouding van 
f) duimen drukking op den vierkanten duim. watermeting. 

20. De belooning voor ontdekk~ng van goud en edel- :Belooning voor ont
gesteenten zal bij speciale proclamatie worden vastgesteld. dekking bij proclam. 

21. Alle regulatien tegenstrijdig met deze wet worden Herroeping v. tegen-
hierbij afgeschaft. strijdige wetten. 

22. Deze wet zal van kracht zijn onmid<lelijk na pu- Tn werking treden 
Llicatie. der wet. 

Op last, 

( lou vernementskantoor, 

'fHOS. BURGERS, 
Staatspresident. 

SW ART, 
Staatssecretaris. 

Pretoria, 10 December 1874. 

-------------- --------

1) 1\fet betrekking tot de'verR J:centieu zie Wet No. 6, 1875, art. lR, 
No. 1, 1883, art. 22, Bijlage van Wet No. 1, 1883, art. 2, en Wet No. 8, 
1885, arts. 8, 22 en 50. 

38 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

594 [1874 

VOLKSRAADSBESLUIT, 22 SEPTEMBER 1874. 

·zitting v. twee leden ART. 2. Op het voorstel en verzoek vermeld in afdee
als represent.anten ling 1 0 der Aanspraak van ZHF.d. den Staatspresident, komt 
-der goudvelden. de Volksraad tot besluit: 

"Dat, na gehoord te hebben de op heden gegevene in
lichtingen van ZHEd. den Staatspresident en Staatsprocu
reur, en acht gevende op den toestand des lands en der 
goudvelden, om de nu aanwezig zijnde twee afgevaardigden 
van de goudvelden zitting te laten nemen in deze vergade
ring voor deze zitting. 

"Dat gedurende deze zitting eene nieuwe wet ten opzigte 
van die zaak gemaakt zal worden, om daarvoor voorziening 
te maken." 1) 

VOI KSRAADSBESLUIT, 22 EN 23 SEPTEMBER 1814. 

-Gouden ponden ver- AF"T. 2. "De Raad besluit, om de goudstukken voor 
klaard wettig tender. den Raad gelegd door ZHEd. den Staatspresident en door 

ZHEd. verklaard voor de nette en zelfde waarde van een 
Engelsch pond Sterling 2) aan te nemen als een wettige 
tender in deze Republiek." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 23 EN ,24 SEPTEMBER 1874. 

Inspectie v. gronden ART. 10. "De Raad besluit overeenkomstig art. 146 
aangeteekend v66r van Volksraadsbesluit, dd. 11 Junij 1873, met betrekking 
;~z~tpt. 1871 open- tot inspecteren van gronden, de zaak in handen te laten 
b • van de Regering en haar te autoriseeren de gronden die 

wettig aangeteekend zijn v66r 20 September 1871, te doen 
inspecteren." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 28 SEPTEMBER 1874. 

Vrijwillig bcginsel AHT. 26. "De Raad, zijn dank betuigende aan de com-
vastgesteld. missie voor hare werkzaamheden en de moeite door haar 

besteed, kan zich echter thans met hare aanbeveling nu aan 
de orde niet vereenigen en besluit voortaan geen salaris van 
Staatswege aan leeraren van Kerkgenootschappen meer toe 

1) ~ie verder V.R.B. 18 Nov. 1874, art. 272. 
2) it837 in getal, geslagen uit Transvaalsche goud. Zie Gouvernements 

Kennisgeving, No. 1644, Staatscourant 4 November 1874, No. 550, blz. 599. 
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te staan, zullende evenwel de predikanten aan wien hetzelve 
reeds verzekerd is, die blijven behouden, zoolang zij als zoo
danig in deze Republiek werkzaam zijn. 1) 

" Art. 227 der Grondwet wordt bij deze in dier voege 
gewij zjgd. '' 

VOLKSRAADSBESLUIT, 28 EN 29 SEPTEMBER 1874. 

ART. 27. "De Volksraad kan zich niet vereenigen met oncept-Wet trans
het rapport van den Uitvoerenden Raad, omdat het gevaar- ort v~n gronden op 
liJ'k is om aan Kafferstammen of Kafferkralen in ons midden k leudrlmgen afge-

eur . 
woonachtig, grond bu koop of transport als voorgesteld toe 
te kennen, en verzoekt den Uitvoerenden Raad, in overeen
stemmmg met de nu ontvangene inlichtingen, een ander 
voorstel in die zaak te maken en aan den V olksraad voor 
te leggen." 2) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 30 SEPTEMBER 1874. 

ART. 32. "De Raad vereenigt zich volkomen met Uitv. Bijvoeging aan 
Raadsbesluit, dd. 21 October 1873, art. 189, 3) en besluit Weeswet No. 12, 

verder de Regering te verzoeken nog in deze zitting een 1870· 
concept voor te leggen van de zoo gewenschte veranderingen 
in de W eeswet." 4) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 8 OCTOBER 187 4. 

ART. 91. De Volksraad gehoord hebbende het voorstel en 
verzoek van ZHEd. den Staatspresident om in staat gesteld 
te worden tot het daarstellen van eene Botanische tuin door 
het toekennen van 18 Erven van het dorp Pretoria met de 18 erven en subsidie 
daardoor loopende straat te mogen toeleggen en tot dat einde t~egekend.aan Bota
verder toe te kennen de somma van Een honderd pond als ms?he Tum te Pre-

d t · I · d · b l · d R d toria. ·On ers eumng en sa ar1s van en opz1gter; es mt e aa 
de gevraagde grond toe te kennen en het salaris, zijnde £100, 
toe te kennen voor een jaar als proefneming, , en dat die 
£100 per jaar verzekerd wordt voor den tijd van drie jaren, 

1) Zie ante bl. 68. In verband hiermede zie V.R.B.B. 7 Junij 1876, 
art. 120, 8 Junij, artt. 125 en 128, en 31 October 1881, art. 241. 

2) Zie V.R.B. 22 October 1874, art. 149. 
3) Inhoudende dat de vertegenwoordigers van de Weesheeren zijn 

afgeschaft en de Landdrosten van elk district ex officio als vertegenwoor
digers van den W eesheer zijn aangesteld. 

4) Zie V. R. B. B. 21 Mei 1875, art. 103, en 2 Mei 1876, art.- 6. 
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indien bewezen kan worden dat die zaak behoorlijk aange
vangen en voortgezet wordt, en deze Botanische tuin zal 
staan onder toezigt van de Regering. 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 9 OCTOBER 187 4. 

Bijvoeging aan Wet ART. 94. Op verzoek der commissie van het Delgings
N o. 2, 1873. fonds besluit de Raad een lid tot de commissie toe te do en, 

die heden wordt gekozen en bij afwezigheid van een der 
vier leden, drie een quorum zullen uitmaken, waarbij art. 
16 van 1 Maart 1873, (\Vet No. 2, 1873) worde gewijzigd. 2) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 12 OCTOBER 1874. 

McCorkindale zaak ART. 112. Aan de orde het rapport van den Staats-
aan Regering opge- procureur omtrent de zaak van A. McCorkindale. 
dragen ter fine van Met betrekking tot het punt aan de orda besluit de rapport. . 

Raad aan de Regermg op te dragen deze zaak VOJrt te zetten, 
ten uitvoer te brengen en later gedurende deze zitting aan 
den Raad een uitvoerig rapport der geheele zaak voor te 
leggen, waaruit het duidelijk zal blijken, wat eigenlijk het 
einde van de geheele zaak zal worden of de gronden die 
nog onbetaald zijn aan den Staat zullen terugkomen of niet, 
en zulks zal dienen tot antwoord aan de commissie. 3) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 16 OCTOBER 1874. 

Voorstel van Wet ART. 132. "De Volksraad gelet hebbende op art. 15 
b.evattende verande-van Volksraadsbesluit dd. 21 Mei 1873, 4) in verband met de 
rmg van artt. 128 en voorgestelde Wet, art. 8 der Aanspraak en ingezondene me-
158 der Grondwet . b l 't d k' · d t afgekeurd. morws, es m e ver 1ezmg van Lan drosten ten strengs e 

zal gehandhaafd worden, overeenkomstig artt. 128 en 158 der 
Grondwet, en keurt de strekking der voorgestelde 'Vet af .. 5) 

1) Zie V.R.B.B. 25 Mei 1875, art. 129, en 7 Junij 1876, art. 119. 
2) Zie verder V.R.B.B. 29 October 187 4, art. 178, 15 Mei 1876, art. 

52, en 5 Nove111.\;l-er 1881, artt. 347 en 348. 
3) Zie V.R.B. 20 Mei 1875, art. 95, en verder aanhalingen door voet

noot 2, ante bl. 522. 
4) Waardoor de strekking der voorgestelde Wet uitgesteld werd tot 

de volgende zitting. 
5) Zie verder Bijlage Grondwet 1877, art. 14, en Bijlage Grondwet 

1881, art. 4. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1874] 597 

VOLKSRAADSBESLUIT, 19 EN 20 OCTOBER 1874. 

ART. 138. "De Raad bes1uit in verband met art. 24 van Wijziging van art. 85 
.de Aanspraak van ZHEd. den Staatspresident, Art. 85 van der Grondwet en art. 
de G d t t .. . 1 1 

t 76 Regl. van Orde. 
ron we zoo e WlJZigen as vo g :-
"De Staatspresident za1 een Uitvoerenden Raad toege

voegd worden, bestaande uit den Staatssecretaris en drie 
stemgeregtigde burgers, die geen gesa1arieerde ambtenaren 
zijn, ge1ijke stemmen zullen hebben en den tite1 voeren van 
1eden van den Uitvoerenden Raad 1 ). De President en de 
leden van den Uitvoerenden Raad zullen zitting, doch geen 
stem in den Vo1ksraad hebben, echter dee1 zullen hebben 
in de discussies en gelijke regten met de V o1ksraads1eden. 2) 
Alle wetten en bes1uiten met deze in strijd worden hier
mede herroepen of gewijzigd." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 21 EN 22 OC'fOBER 1874. 

ART. 149. "De Vo1ksraad bes1uit Wet No. 5 af te keu~Concept-Wet trans
ren omdat het in strijd is met Art. 9 der Grondwet, e port v~n gronden °P - . . . . Kleurlmgen afge-
herroept biJ deze Vo1ksraadsbesluit 23 Mm 1873, art. 19 3 keurd. 
en 21 4) en Vo1ksraadsbesluit 28 en 29 Sept. 187 4, art. 27 ." 5) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 23 OCTOBER 187 4. 

ART. 154. "De Volksraad bes1uit dat jaarlijks bij de Begr?oting bij de 
opening van den Raad door de Regering eene begrooting za1 ovpelnkmg dvan dent . o sraa voor e 
worden voorge1egd, vo1gens art. 73 der Grondwet, 1nhoudende leggen. 
de inkomsten van het verloopene en uitgaven van het toe-
komstige jaar, aanwijzende de bronnen der inkomsten en tot 
we1k einde het za1 uitgegeven worden. 

" Deze begrooting za1 of door den V o1ksraad behande1d, 
of aan eene Commissie overhandigd worden, om daarover 
rapport te doen." 6) 

1) Zie verder Bijlage Grondwet 1877, art. 2, Bijlage Grondwet 1881, 
.art. 2, en V.R.B. 22 October 1884, art. 981. 

2) Zie Reglement van Orde 1882, art. 84, en V.R.B. 12 Mei 1882, 
art. 113. 

3) Art. 19 bevatte Uitv. Raadsbesluit ~ Meert 1§70 arL 63, aan- /J 
~evelende den Kleurling Spaas (Distr. Utreclf} en alla beschaafde Kleur
hngen trans~ort van gronden te geven. 

4) Art.! verwlJsde de zaak naar den Uitv. Raad, met verzoek zoo 
spoedig mogelijk een voorstel van wet daarover voor den Raad te leggen. 

5) Zie ante bl. 595. 
6) Zie Reglement van Orde 1882, art. 66, en V.R.B. 4 Mei 1886, 

art. 10. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 23 OCTOBER 1874. 

Naam van district ART. 156. "De Raad besluit Uitv. Raadsbesluit dd. 
Nazareth veranderd 27 Junij 1873, art, 69, 1) goed te keuren en te bepalen dat 
in Middelburg. het district en dorp Nazareth zal zijn en genoemd worden: 

District en dorp M1:ddelbw·g." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 23 EN 24 OCTOBER 187 4. 

Verbeterd wapen en AE.T: 157. "De Raad besluit het verbeterde wapen zoo· 
vlag goedgekeurd. als gewijzigd, met den wagen daarin, met de vlag goed te 

keuren, onder een saluut van 21 kanonschoten." 2) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 26 OCTOBER 187 4. 

Toekenning van ART. 160. "De Raad besluit zich niet te kunnen ver
Makaxulle's kraal eenigen met Uitvoerenden Raadsbesluit, dd. 11 Julij 1871, 3) 
aan Albasini afge- art. 61, en keurt hetzelve af." 
keurd. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 29 OCTOBER 1874. 

Delgingsfonds-com- ART. 178. "De Raad besluit dat de Commissie van het 
~ssie geregti~d tot Delgingsfonds geregtigd zal zijn voor reis- en verblijfkosten, 
reis- en verbhJf- volgens tarief 4) 
kosten. · 

VOLKSRAADSBESLUIT, 31 OCTOBER 187 4. 

Zaak compensatie- ART. 185. "De Volksraad besluit de zaak der compen
regten opnieuwnaarsatieregten vermeld in Volksraadbesluit van 26 Mei 1873 artikel 
Uitv. Raad verwezen 25 · t .. d U't d R' d t , op n1euw e verWIJzen naar en 1 voeren en aa , en 

einde daaraan gevolg te geven." 5) 

1) Recommanderende dat de naam van het district "Nazareth" in 
Middelburg moge veranderd worden. 

2) Gewijzigd door V.R.B. 10 Mei 1875, artt. 30 en 31. 
3) Recommanderende dat Makaxulle's kraal aan J. Albasini in eigen

dom zoude worden toegekend. 
4) Zie verder V.R.B.B. 15 Mei 1876, art. 52, en 5 November 1881, 

artt. 34 7 en 348. 
5) Zie verder V.R.B.B. 31 October 1884 en 10 Nov. 1884, art. 1288, 

en vt>rdere aanhalingen door Voetnoot 1, ante bl. 516. 
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VQLKSRAADSBESLUIT~ 2 NOO~)lMBER 1874. 
(JI/J ceu~uu,~ /1-ur~ .6/?/· 

t/ AR'l". ~1. "De Volksraad veree igt zich in zooverre Bijvoeging .Tagtwet 
met den wenEtch der memorialisten, dat het wenschelijk is No. 10, 1870. 

dat gedurende de lamtijd van den 15den September tot 
15 Januarij het groote jagten en vernielen van wild geheel 
belet worde, zoo wordt aan de Jagtwet 1) de volgende be-
palingen toegevoegd :-

" Dat van of den 15den September tot den V5den Januarij 
van elk jaar niemand zal mogen jagen zonder order en 
licentie daartoe verkregen te hebben bij den Jagtopziener, 
bij welke gelegenheid in de order of licentie . duidelijk zal 
moeten bepaald zijn hoe de jagers zich moeten gedragen en 
hoeveel wild h~j mag dooden, waarvan de J agtopziener streng 
opzigt zal moeten houden dat dat wild niet vernield wordt." 

No. 1()44. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

Ter algemeene informatie wordt de onderstaande ver
klaring van . de M unters van het Engelsch Gouvernement 
gepubliceerd :-

"DE MUNT. '' 

Birmingham, Engeland, 
4de September, 187 4. 

"Wij, de ondergeteekenden, Munters van het Gouverne- Verklaring van de 
ment van Hare Majesteit certificeeren hiermede dat wij Munters van hetEn-

t h bb b ' d d 2 ~ 6 2 .... 5 gelsche Gouverne-on vangen e en eene aar gou wegen e ·) , I onzen, ment betreffende 
van de Heeren J ohnson, Matthey en Co. voor rekening van geldstukken van 
den Heer J. J. Pratt, Consul-Generaal van de Zuid Afrikaansche Transvaal goud. 
Republiek, en dat wij van dit goud 837 geldstukken gemunt 
hebben, van juist dezelfde waarde en gewigt als het Engelsch 
Pond Sterling, het overschot goud wordt terug gegeven in 
overschot aan den Heer J. J. Pratt. 

(Get.) RALPH HEATON & SONS. 

Goud gemunt 215,03 onzen tot £837 Staats. 
Overschot goud 40,3 gelijk aan £157 nog in Engeland. 

Gouvernementskantoor, Pretoria, 
2 November 187 4. 

SW ART, 
S taa tssecretaris. 

1) Zie Wet No. 10, 1870, art. 1, ante bladz. 388. 
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VOLK:)l1AADSBESLUIT, 3 NOVEMBER 1874. 

RegeriugopgG)dragen ART. 195. "De Raad bes1uit met betrekking art. 15 der 
wegen te maken en Aanspraak arm de Regering op te dragen in zoover het de 
toll en te plaatsen. fi · ·· d 1 d 1 d ' 1 . nantlen es an s mogen toe aten, e meest a gemeene wegen 

te maken en te verbetcren en bij de meest geschikstc 
p1aatsen toll en tc p1aatsen." 1) 

KENNISGEVING V AN D~N JiANDM~T~R-GENERAAL. 

1'j~AA-ffr»l/U ~ .//d .//1: f/?/. 

,/ INGEVOLGE de magt, mij ver1eend bij Art. 3 der In
Htructie voor den Landmeter-Generaa1, voorkomende in Staaf.<:
couraut No. 330, Ju1ij 5, 1870, 2) wordt mits deze kennis 
gegeven aan de Gouvernements-Landmeters, dat de Landmeter
Generaa1 instructie heeft ontvangen om goed te keuren, a1K 
zijnde derze1ver data genoegzaam overeenstemmend, alle Land
meterskaarten (beha1ve driehoeken, parelle1ogrammen, en 
vierhoekige figuren met twee evenwijdige 1ijnen), waarvan 
de wederzijdsche onbestaanbaarheid niet de onderstaande 
maxima te boven gaat. 

I. vVede1·zijrlsche onbestaanbaarheid van distanties en 
!we ken. 

Wanne. r dit<tanties De distanties en hoeken van eene kaart worden be
en hoeken van eene schouwd a1s wederzijds onbestaanbaar, wanneer zij het moge
kaart als onbestaan-1iJ'k maken aan eenige baak op den grond twee verschi1-
baar beschou wd ' ' 
worden. 1ende posities te geven, en de grootte van deze onbestaan-

baarheid wordt berekend door de 1engte der 1ijn die deze 
twee posities aan e1kander s1uit, en die genoemd wordt de 
lijn van. 1:erplaatsing. 

dan 
Laat l de maximum-1engte voorstellen van deze 1ijn, 

t p t 200 n 

10,000 
waar1n 

71= perimeter der kaart onder examinatie. 
n =het aanta1 zijden der kaart onder examinatie. 

1) In verband met Publieke Wegen zie Bijlagen Grondwet 1877 en 
1881, Wet No. 6, 1883, art. 12, en V. R.B. 10 Julij 1885, art. 776. 

2) Zie Wet No. 5, 1870, ante bladz. 371. 
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200 wordt gerekend als roeden of voeten naar dat de 
distanties op de kaart gegeven worden in roeden 
of voeten. 

II. Onbestaanbaarheid 1·n.n den inlwud van 1·egtlijm'ge 
j;,g·uren, met htuute zijtlen er1 lwelu:n. 

Laat s de maximum onbestaanbaarheid van 
voorstellen, die toegelaten wordt op kaarten, dan 

waarin 

1 
.~=-pl t n, 

6 

inhoud Berekening van on
bestaanbaarheid. 

n als vierkante roeden, of vierkante voeten, beschouwd 
wordt, naar dat de distanties van de kaart in 
roeden of voeten worden opgegeven. 

Het zal niet noodig zijn voor Landmeters, ten einde Land meters hebben 
bestaanbaarheid binnen bovengemelde limieten te verzekeren niet noodig te bere-

d h k · b k d d· 10 11 d kenen nade1·dan 10" <>m e oe en te ere enen, na er an van een graa , en tweede cijfer van 
of distanties nader dan het tweede cijfer van decimalen van deeimalen. 
de eenheid ?Jan maat waarin zij gegeven zijn,-of de i11hovrl, 
tot minder dan vierkante eenheden van dezelfde maat. 

De distanties van alle stukken gronds 10 morgen in Distn.nties in voeten 
grootte niet te bovengaande, moeten in voeten worden op- op te geven. 

gegeven. 
V oorts worden Landmeters verwittigd, dat de kaarten Kaarteu moeten met 

van plaatsen bestemd voor de kantoren van den Landmeter- netheid_ 0 P goed tee-

G ' . . d km;pap1er .vervaar-
eneraal en Reg1strateur van Acten, zoowel als d1e voor e digd worden. 

eigenaren, met netheid en naauwkeurigheid op qoed teelcen-
papier moeten worden vervaardigd; kunnende alleen die van Kaarten yan erven 
erven op goed Foolscap worden geteekend. De distanties op Foolscap. 

en hoeken moeten in zeer duidelijke cijfers worden ge-
schreven. 1) 

Ten einde gelijkvormigheid in de beschrijving der k£t~en 
te verkrijgen, wordt onderstaande vormaanbevolen, die zoo 
veel mogelijk gevolgd moet worden:--

Bovenstaande Figuur, A ............ F, vertegenwoordigt de Vorm van kaarten. 
plaats genaamd .................. bevattende ............ vierkante 
roeden . .. .. . . .. . . .. .. vierkante voeten (.. .. .. .. .. . . .. . Engelsche 

1) In verband met dit onderwerp zie Gouvernements Kennisgeving 
Nos. 357, 358 en 359, d.d. 2 December 1884, gepubliceerd in Staatscourant 
11 December 1884, en de Kennisgevingen van den Landmeter-Generaal, 
d.d. 22 December 1884, Staatscourant 1 Januarij 1885, No. 206, en 2 
April 1885, Staatseourant 15 April 1885, No. 221. 
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acres). Gelegen in het distrikt ............... Zuid-Afrikaansche 
Republiek, en grenzende als hierboven gemeld. 

De bakens zijn aangewezen door den Heer ................. . 
en de plaats is gemeten voor den Heer ............... door mij 

Gouvernements-Landmeter. 

Afstand van het dorp .. . . .. .. .. . .. . . .. .. .. omtrent ......... 
uren te paard. 1) 

SAML. MELVILL, 
Landmeter-Generaal. 

Kantoor van den Landmeter-Generaal, 
Pretoria, 4 November 1874. 

VOLKSRAADSBESLUlT, 4 NOVEMBER 1874. 

Aangestelde Vrede- ART. 206. "De Volksraad gehoord hebbende het verzoek 
regters te wor?en van ZHEd. den Staatspresident, besluit de Raad het ontslag 
ontslagen en meuwe door ZHEd. den Staatspresident te geven aan alle thans 
te word en aangesteld Id V d h .. ffi · f d · b" d aangeste e re eregters, etzlJ ex l? c1o o an erzms IJ ezen 

goed te keuren, waardoor alle thans bestaande aanstellingen 
verklaard worden teruggetrokken te zijn, en draagt aan 
ZHEd. op zoodanige nieuwe aanstellingen van Vrederegters 
te doen als hij in het belang van het land in het algemeen 
noodig mag oordeelen. 2) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 13 NOVEMBER 1874. 

Lt:ening goedge- Ar.T. 244. "De Raad keurt de leening als aangegaan 
keurd en Gouverne- door ZHEd. den Staatspresident goed en authoriseert ZHEd. 
mentsnoten na 1 Fe- d d · d d 1' ·· t 1 bruarij 1875 niet ver er zoo amge s~:n op e meest voor ee 1ge WlJZe e eenen, 
meer als landssch uld als voldoende zal ZlJ n om het nog in omloop zij nde bedrag 
erkend. Gouvernements Noten en "Goed voo1·s" in te wisselen. 

"Verder besluit de Raad dat na 1 Februarij 1875 de 
Gouvernements N oten en " Goed voors " niet langer als lands
schuld erkend zullen worden." 

--------·--------------·-

1) Zie V.R.B. 7 Julij 1882, art. 744. 
2) In verband hiermede zie Gouv. Kennisgeving No. 1681, Staa,ts

courant 2 December 1874, No. 554, en Gouv. Kennisgeving No. 51, 
Staatscourant 4 October 1881, No. 25, en V.R.B. 3 Junij 1882, art. 272. 
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VOLKSRAADSB11~SLUI'l\ 16 NOVEMBER 1874. 

ART. 252. "De Volksraad besluit het Commissie-rapport Goedkeuring van 
van art. 2 tot en met art. 22 voor kennisgeving aan te S_Poorweg-Commis· 

· · h t 11 d k Ed s1erapport en vast-nemen en vereemgt ZIC en vo e met en wen van ZH . stelling v. spoorweg. 
den Staatspresident, met de verandering in de derde afdee- hela~ting. 
ling, dat in plaats van '£1 1 Os.' zal gesteld word en ' Een 
pond sterling' 1) en besluit verder het geheele rapport met 
den wenk door ZHEd. den Staatspresident in de notulen op 
te nemen. 

\VENK VAN ZHED. DEN STAATSPRESIDENT. 

" De Raad, het rapport der commissie voor den spoorweg 
behandeld en overwogen hebbende, keurt deszelfs strekking 
en hoofdinhoud goed en besluit bij dezen :-

" I. Dat, aangezien het hoogst wenschelijk is voor het 
belang en den bloei dezer Republiek dat er zonder verzuim 
een spoorweg met een smalle spoor van 2 voet 6 duim zal 
gelegd worden van de haven van Delagoabaai tot aan den 
voet van den Drakenberg en aangezien er volgens ontvan
gene inlichtingen geen bezwaar bestaat tegen de uitvoer
baarheid van dit plan, er onmiddellijk stappen genomen 
worden om hetzelve ten uitvoer te brengen. 

" II. Dat aangezien er volgens berekening een som van 
niet meer dan £300,000 vereischt zal worden om de kosten 
te bestrijken, er eene leening zal gesloten worden van ge
noemde som voor een tijdvak van niet langer dan 50 en 
niet minder dan 25 jaren. 

"Ill. Dat voor de verzekering van de prompte betaling 
der rente van dat kapitaal eene jaarlijksche belasting zal 
geheven worden van £1 op elke Leeningsplaats in de Repu
bliek, en van een £1 op iederen burger, onderdaan en in
woner van den Staat, die geen eigenaar is van eene Lee
ningsplaats, welke belasting zal ingevorderd worden zoodra 
de leening zal zijn aangegaan en uitsluitend verpand en ge
bruikt zal worden tot gezegde doel en slechts zoolang zal 
ingevorderd worden totdat de gewone inkomsten van het land 
of de opbrengst van den spoorweg de rente kunnen dekken. 

"IV. Dat als waarborg voor de uiteindelijke afbetaling 
van het kapitaal zullen verbonden worden 500 Gouverne
mentsplaatsen van 3,000 morgen elk, en opgemeten door de 
Landmeters Moodie en Walker, waarvan kaarten hiernevens 
aangehecht zijn. 

1) Bij V.R.B. 5 Junij 1876. art. 118, werd de Spoorwegbelasting ver
hoogd op £1 10s. en door V.R.B. 30 Oct. 1884 art. 1110 wederom op 
£1 verminderd. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

604 [1874. 

"V. Dat er een vertrouwd persoon afgevaardigd worde 
naar Europa met volmagt om een tractaat met de Regering 
van Zijne Majesteit den Koning van Portugal te sluiten op 
de meest voordeelige wijze voor dezen Staat, indien mogelijk 
voor den tijd van 99 jaren, en tevens eene concessie van 
gezegde Regering te verkrijgen voor minstens 25 jaren voor 
het leggen en vrij en onbelemmerd werken van een spoor
weg van Lozengo Marquez tot aan de grens dezer Republiek 
op den Lebomboberg. 

"VI. Dat aan genoemden afgevaardigde voorts volmagt 
worde gegeven tot de sluiting van de gezegde leening op 
de meest gunstige voorwaarden, tot het emploijeeren van 
een paar kundige spoorweg-ingenieurs, om zoo spoedig moge
lijk de noodige opmeting van de spoorweglijn te doen en 
aan de Regering te rapporteren en tot het treffen van eene 
voorloopige overeenkomst met een of meer firma's tot het 
maken van den spoorweg en wat er toe behoort. 

VII. Dat ZHEd. T. F. Burgers, Staatspresident der Z. A. 
Republiek, als daartoe door den HoogEd. Achtb. V olksraad 
gekozen, door de Regering zal worden afgevaardigd en voor
zien van de noodige volmagt en alle benoodigde documenten. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 18 NOVEMBER 1874. 

ART. 271. Aan de orde brief van ZHEd. den Staats
president, d.d. Gouvernementskantoor Pretoria, 18 November 
1874, luidende als volgt:-

H.egering geinagtigd "Ik heb de eer bij deze voor te stellen, dat de llegering 
revenuezegels te gemagtigd worde behoorlijke zegels 1) te doen maken volgens 
rloen maken. de Wet op de Zegelregten No. 2, 1871, daar tot op dezen 

dag zulke zegels niet bestaan en hiertoe dikwijls gebruik 
wordt gemaakt van postzegels, hetgeen groote verwarring 
geeft in de postrekeningen, te me er daar er op z ulk eene 
wijze geen behoorlijk toezigt is op de betaling van zulke 
zegelregten. 

" De Raad besluit het verzoek m dezen brief vervat 
goed te keuren." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 18 NOVEMBER 1874. 

Hanklicentie be• ART. 27 4. "De Volksraad besluit dat elke bank, behalve 
paald. voorloopig de Kaapsche Handelsbank, een licentie moet be-

1) In verband hiermede zie Wetten Nu.2eu;;, 1875; Guuveruement~> 
Kennisgeving Staa.tscourant 15 Maart 1876, No. 624, en V.R.B. 3 Jul\i 
1882, art. 686. 
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talen van £75 per jaar, 1) met opdragt tevens aan de Re
gering om in de volgende zitting van den Volksraad een 
wetsontwerp op Banken aan den Volksraad in te leveren. 

No. 1G89. 
GOUVERNE~IENTS KENNISGEVING. 

ZIJ het bij deze kennelijk, dat ingevolge Uitvoerende Bepaling van :Mars
Raadsbesluit, art. 147, dd. 3 December 1874, voorloopig iskramerslicenties. 
besloten, de licenties van marskramers te bepalen op £5 
per jaar, of 10s. per maand, en dat van 1 .Ja.nuarij 1875 
niemand toegelaten zal worden negotiewaren op de straten 
of bij de huizen rond te venten zonder licentie, op boete of 
straf, bepaald bij Ordonnantie No. 2, 1871, art. 6. 

Op last, 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 8 December 187 4. 

No. 1705. 

THOS. BURGERS, 
Staatsprrsirlent. 

SW ART, 
Staatssecretaris. 

PROOL_AMATIE. 

NADEMAAL het gebeurd is, dat verschillende personen 
binnen dezen Staat van tijd tot tijd zich het regt hebben 
aangematigd, zonder eenige autorisatie of lastgeving van de 
Regering dezer Republiek, van de omliggende Naturellen 
gronden te ruilen of te koopen zonder weten of toestemming 
der Regering en daardoor aanleiding gegeven hebben en nog 
geven tot groote verwarring en misverstand, waardoor zoo-

1) Zie Gouvern~'>ments Kennisgeving No. 36, 15 Februarij 1876, omtren! 
verdeeling van Banklicentie per 6 maanden en per kwartaal, Staatscou,rant 
16 Fehuarij 1876, No. 120, Wet No. 2, 1881, en Wet No. 6, 1882, bepa
lende Banklicenties per annum, etc. 
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wel aan dezen Staat als aan de N aturellen nadeel wordt 
toegebragt; en nademaal het gebeurd is en nog gebeurt dat 
diezelfde of andere personen zich onwettig en zonder autori
satie of lastgeving van deze Regering, imnengon met zaken 
betrekkelijk de N aturellen en met de politiek van deze Re
gering ten opzigte van de N aturellen binnen het land en 
buiten de grenzen: 

Ambtenaren alleen Zoo zij het hierbij bekend gesteld, dat de eenige per
gemagtigd met Na- sonen die magt en autorisatie hebben met de Naturellen te 
turellen te onder- onderhandelen uit naam van dezen Staat de navolgende ziJ'n: 
handelen. ' ' 

De Landdrost van Utrecht. 
De W aarn. Landclrost van Lijdenburg. 
De Landdrost van Zoutpansberg. 
De Resident Vrederegter voor de Spelonken, ZoU}Htnsberg. 
De Resident Vrederegter voor Nieuw 8chot1and. 
De Commissaris van Lichtenhurg. 
De Landdrost van Christiana, 

en verder al de Landdrosten binnen de respeetivo distrikten. 
Andere dan boven- En z~j het verder bekencl gemaakt, dat indien eenig 
genoemde personen ander persoon clan bovengenoemclen hetzij oud-ambtenaren 
zich met naturellen- f cl ffi · f f cl ' bt f' ffi · zaken bevattende o ou -o Cieren, o nog ungeren · e am enaren o o Cieren, 
schuldig aan hoog- bevonclen zullen worden op eenigerlei wijze zich in te laten 
verraad. of in te mengen met zaken de naturellen betreffende, tenzij 

daartoe speciaal geauthoriseerd, strengelijk gestraft zullen 
worden, volgens de wet voor hoogverraad, en bij herhaling 
der misdaad uit den Staat verbannen word en. 1 j 

Op last, 

THOS. BURGERS, 
Staatspresident. 

SWAR'f, 
Staa tssecretaris. 

Gouvernementskantoor, 

Pretoria, 14 December 1874. 

1) Deze bepalingen zijn gf'Wijzigd door de Wetten No. 3, 1876, No. 
11, 1881. en No. 4, 1885. 
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1875. 
No. 1874. 

GOUVER~EMENTS KENNISGEVING. 

rrer algemeene informatie wordt onderstaand Uitv. Raads- Kwestien omtrent 
besluit dd. 11 Februarij 187 5 art. 38 hiermede gepu- bakens van plaatsen 
ll

. d' ' ' diE' over districtslijn 
) 1ceer : gaan te worden be-

" Besloten, dat wanneer kwestien bestaan over bakens slist in district waar
van plaatsen die over de lijn van het eene district in een onder plaats behoort 
ander district gelegen zijn, de kwestien beslist moeten wor-
den voor den regter van dat district waaronder de plaats 
van gedaagde behoort. 1) 

Op last, 

Gou \'ernementskantoor, 
Pretoria, 22 Maart 1d7 5. 

H. STIEMENS, 
W aarn. Staatssecretari~. 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 8 EN 10 MEI 1875. 

ARTT. 30 en 31. "De Volksraad besluit, omtrent de Oude vlag en wapen 
motie van de heeren de Vries en Prinsloo, in verband met blijft vlag en wapen 
d · t d d · d d 1 h t van het land. e memones egen e veran ermg van e ou e v ag en e 
wapen, dat de oude vlag 4) en het oude wapen zullen zijn 
en blijven de vlag en het wapen van het land, zoodat het Herroeping van. 
Volksraadsbesluit van 24 October 1874 artikel 157 bij deze Volksraadsbeslmt 

d h b 
. k 'Id .. 1 d' . 24 Oct. 1874, art. 157 

wor t erroepen en mten racht geste , terWIJ e n1euwe 
vlag wordt verklaard als te zijn de Presidents Vlag die ge- Nieuwe vlag te zijn 
heschen zal worden naast de Staats vlag op de dorpen ofde Presidentsvlag. 
plaatsen waar ZHEd. de Staatspresident zijn verschijning 
maakt. Dit besluit is onmiddelijk van kracht volgens art. 12 
der Grondwet." 

No. 1925. 

GOUVERNEMENTS KJ£NNISGEVING. 

W ordt hiermede bedend gemaakt aan alle ambtenaren, Ambtenar~? be last. 
belast met 's lands geldelijke administratie, dat voortaan met geldehJke adnu-

1) Zie W t No. 4. 1875, art. 25, en Wet No. 6, 1885, art. 7. 
2) Zie V R.B. 27 Mei 1876, art. 89. 
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nistratie zu1len qui- door hen geene quitantien rnogen worden uitgcreikt dan die 
tantien geven vol- welke op gedrukte en door den A uditeur-Generaal genomi
gens gedr. vormen. necrde " vormen" hun worden afgegeven. 1) 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 11 Mei 187 f>. 

P. J. JOUBERT, 
W d. Staatspresident~ 

( )p last, 

H. STIEMENS, 
W d. Staatssecretaris. 

VOLKSRAADSBESLUIT~ 11 MEI 1875. 

Kaffers nietgedwon- ART. 44. "In antwoord op rnemorie (van Lijdenburg) 
gen kleed~ren te verzoekende eene wetsbepaling dat geen ongekleede Kaffer 
dragen. zich op een dorp moge vertoonen, besluit de Volksraad: 

"Dat de Volksraad voor het oogenblik nog niet de 
wenschelijkheid inziet om de Kaffers te dwingen zich van 
kleederen te voorzien." 2) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 12 :MEI 1875. 

Toelatingvanzende- ART. 56. Goedkeuring van Uitv. Raadsbesluiten, dd. 9 
Iingen van Parijsc~e Maart 187 5, art. 71 S, en 8 December 187 4, art. 156, wei
g=~~otschap gewei- gerende toelating der zendelingen der Parijschen Zend. Ge
g · nootschap, op grond dat dezelve zich te veel met politieke 

aangelegenheden inlaten, hetwelk nadeelige gevolgen zoude 
kunnen te weeg brengen in de uitbreiding van het Evangelie,. 
reeds begonnen door andero gcnootsehar,pen. :n 

"De Volksraad vereenigt zich met Uitv. Raadshe~luit, 
dd. 9 Maart 1R7.5, art. 71 S." 

VOLKSRAADSBESLUlT, 13 ~JEI 187i>. 

In het buitenland ART. 79. "Aan de orde punt 3 van memorie van Utrceflt, 
~maaktecontracten dat contracten gesloten met diensthoden in andere Staten 

1) Zie "Gen. Instructien" 1882, art. G. 
2) Volgens art. 23, afd. a, van Wet No. 3, 1876, waren de kleurlingen. 

binnen steden of dorpen komende, verpligt zich te kleedPn, maar ~e
noemde Wet is herroepen door Wetten No. 11, 1881 en No. 4, JRHil. 

3) Zie V.R.B. 26 Sept. 1876, art. 45. 
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bier geldig mogen zijn, besluit de Uitv. Raad, 11 Maart 1875, met dienstboden 
art. 71, q.q. 

"dat aan 
voldaan 1). 

het punt over contracten niet kan worden 

"De Raad vereenigt zich met Uitv. Raadsbesluit, d.d. 11 
Maart 1875, art. 71, q.q." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 20 MEI 1875. 

hier niet geldig. 

ART. 96. "De Raad besluit omtrent art. 6 van de aan- Wegbelasting vast
spraak de Regering te magtigen eene belasting te heffen ~:steld voor manne-

. d l''k b d 16 · d l hJke personen, zoo-van 1e er manne 1J persoon, oven e Jaar ou , zoowe wel wit als zwart. 
wit als zwart 2) van 2s. 6d. per jaar, alleen bestemd voor 
het instandhouden en verbeteren van de publieke wegen in 
deze Republiek, zoodat geen post daarvoor op de Begrooting 
zal worden uitgebragt, zullende dit besluit onmiddellijk in 
werking treden volgens art. 12 der Grondwet. 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 21 MEI 1875. 

ART. 103. "De Raad besluit Uitv. Raadsbesluit dd. 18 C~elden vroeger aan 
October 1870 art. 89 3) te wijzigen dat van nu voortaan vertegenwoordigers 

II Id ' d v' a· ' d 1.u h van \Veesheer toe-a e ge en aan e ertegenwoor 1gers van en vv ees eer gekend :;mllen Wees-
toegekend, aan de W eeskamer zullen behooren, uitgenomen kamer hehooren. 
copy-werk." 

ART. 110. '' Aan de orde Erven te verkoopen £2000, Verkoop van erven 
in verband met de recommandatie der Commissie welke 0 P dorpen goedge-

d t d t t d . . d k t 'l keurct. recomman eer , a. en 1en e1n e een ze er aan a erven 
in den loop van dit jaar verkocht worden in die dorpen, 
welke in vooruitgang toenemen. Die post met de recom
mandatie goedgekeurd.'' 

ART. 111. "Aan de orde Inkomsten Landmeter-Generaal Leges v. Landmeter
£500 in verband met de recommandatie der Commissie Generaalskantoor in 

lk ' d · £ ~ I d k d Gouvernementskas we e e 1nkomsten begroot op · oOO, a sme e oo. at ge- te storten. 
deelte, dat alle leges van dat kantoor in de Gouvernementskas 
r.ullen gestort worden. 

"Ook zal de Landmeter-Generaal verpligt r.ijn iedere Lanumeter-Generaal 
maand verantwoordincr te doen bij den Auditeur-Generaal zal maandelijks ver-
d d 1 .. 1 hh_ t t . t d 1 11 d slacr doen. oor een maan e IJ {SC en s aa 1n e r.en en r.ooa s a e an ere ., 
ambtenaren die geldelijke administratie onder r.ich hebben. 

" De Raad vereenigt zich met de recommandatie der 
·commissie en keurt de imkomsten van den Landmeter
Generaal goed." 

1) Zie echter art. 1-5 van Wet No. 13, 1880. 
2) Zie V.R.B. 5 .Tunij 1~76, art. 102. 
3) Vertegenwoordigers van den Weesheer, het copyloon, registratie

gelden en de magt bije:mkom~ten te houden toekennende. 
39 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 22 MEI 1875. 

Zegel op grond- AR'l'. 114. A an de orde zegels op Grondbrieren, £1. 
brieven. "Met bijna algemeene. stemmen worden de zegels op 

grondbrieven door de commissie aanbevolen goedgekeurd." 
Aan de orde, zegels op contmcfen (uitgezonderd con-

tracten met dienstboden) 1 percent. 
Zegel op contracten "De Raad besluit de zegels op contracten als door de 
uitgezonderd c~m- commissie aanbevolen goed te keuren." 
tracten met dienst- . . of' boden. Aan de orde zegels op prorntssory noten (w1ssels 

sch uldbewij zen.) 

Zegel op wissels of 
schuldbewijzen wan
neer verhandeld. 

a. Niet te bovengaande £10, 6 pence, wordt goedge-· 
keurd, met bijvoeging der woorden, "alleen wan-· 
neer het verha.ndeld wordt." 

Zoo ook worden goedgekeurd : 

b. Boven £10 en niet te bovengaande £25 £0 1 
c. 

" 
£25 

" " 
£50 0 1 

d. 
" 

£.50 
" " 

£100 0 2 
e. 

" 
£100 

" " 
£200 0 2 

l " 
£200 

" " 
£500 0 3 

g. 
" 

. £500 en daarboven 0 5 

Zegel op aanstelling Aan de orde, zegels op aanstelling van 
van Landmeters. Landmeters ... 15 0 
Admissie van doe- \V or<}t__.. g?edgekep.~d, _ alsook ~ ad~issie van ,z .:r 
toren. Doctorenr>u . .f~-:At'6j't1.~/ -'~~f"eJ ... 10 0 

Met meerderheid goedgekeurd. 
Ac.lmissie van Aan de orde, admissie van ApofhPkers 5 0 
apothekers. W ordt algemeen goedge~~turd, alsook admis-
Doctorenapotbekersie van lh"b" e1 Apofl,ekt?rk'J'/jj)e#,/.~fll-dd.;Jf:?-(?~12 10 
Zegel op Landme- Aan de orde, zegels voor een kaart van elk: 
terskaart van plaats door een Landmeter gemeten plaats of gedeelte 
en erf ' · er van, £1, en erf of gedeelte er van, 1 Os. 

Wordt goedgekeurd. 
Zegel op ~ank- Aan de orde, zegels op elke order op de 
cheque! mtgezon- Bank (cheque) van welk bedrag ook uitgezon-
derd d1e van Gouv. d' ' ' · 
•retrokken. derd Ie welke van wege het Gouvernement uit-
"' gereikt worden, zal voorzien moeten zijn van een 

zegel van 1d. 
W ordt met meerderheid goedgekeurd. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 24 M~I 1875. 

0 
6 
0 
6 
6 
0 

0 

0 

0 

0 

Ar..T. 116. Aan de orde recommandatie der Begrootings
Commissie, en wel dat gedeelte hetwelk luidt: 
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" Geen zoodanig 1) document zal in een Geregtshof in Zeker document 
aanmerking genomen worden tenzij voorzien van de behoor- ~oet gezegeld zijn 
lijke zegels, volgens dit tarief." m Geregtshof. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 24 MEI 1875. 

ART. 118. Aan de orde recommandatie der Commissie 
luidende :-

" Ook recommandeert de Commissie dat voortaan de Belasting op plaat
wet zal gehandhaafd worden met betrekking tot plaatsen sen grooter dan 3000 

door landmeters opgemeten en grooter dan 3000 morgen ; morgen. 
namelijk dat van elke 1000 morgen grooter dan 3000 mor-
gen, van zoodanige plaats 10s. meer belasting zal worden 
betaald." 

De Raad besluit zich te vereenigen met het punt van 
het Commissie-rapport thans aan de orde. 2) 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 26 MEI 1875. 

ART. 146. Aan de orde de recommandatie der Begroo
tings-Commissie, luidende : 

" De commissie recommandeert dat de Regering zal R€gering opgedra
correspondeeren met de Vrijstaatsche Regering omtrent hetgen met V_rijstaat
heffen van Licentien op ponten die over de VaalrivierstchetRegetrmg om-. . . . . ren pQn en en 
tusschen die be1de Staten In werking worden gebragt en sch uiten te onder· 
geeft tevens kennis dat door de Vrijstaatsche Regering eene handelen. 
licentie geheven is van £7 5 3) voor iedere schuit of pont 
die over de Vaalrivier gebezigd wordt. 

"De Raad besluit zich te vereenigen met het commissie
rapport thans aan de orde en tevens aan de Regering op te 
dragen met de Regering van den Oranje Vrijstaat te onder
handelen betrekkelijk licentien op ponten en schuiten aan 
de Vaalrivier." 

1) Volksraads notulen gevcn geen informatie welk document en welk 
tarief be<loeld is: ook is het commissie-rapport niet t.e vinden. 

2) Zie V. R. B. B. 5 Junij 1876, arts. 105 en l 07; 7 Julij 1882, art. 
744 en 8 Julij 1882, art. 755. 

3) Volgens Ord. No. 6, 1880. en No. 6. 1884, van den Oranje Vrijstaat 
is de licentie tot het houden van €en pont op de Vaalrivier £15. 
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ART. 14 7. Aan de orde recommandatie der Commissie, 
luidende: 

Eigenaars van erven " Ook wenscht de Commissie aan te bevelen, dat zoo
ook ond~rhevi~ aan danige personen welke eigenaars van Erven zijn in een dorp 
persoonhJke b11dra- M · · l't 't t' d · k d h · 11 gen. waar eene un1c1pa 1 e1 geves 1g 1s, oo on er ev1g zu en 

zijn aan het voldoen van persoonlijke bijdragen, zoowel als 
diegenen welke geen grond of slechts eene eigendomsplaats 
bezitten.'' 

" De Raad besluit zich te vereenigen met het Commissie
rapport thans aan de orde." 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 27 MEI 1875. 

"ART. 148. "Aan de orde de recommandatie der Com
missie, luidende :-

"De commissie komt tot het besluit om aan te bevelen 
dat een ieder, zonder onderscheid, die drank verkoopt, be
hoorlijk licentie zal betalen, volgens wet vastgesteld, tenzij 
er eene societeit of club mogt opgerigt zijn, die door de 
Regering als zoodanig erkend en goedgekeurd is. 

Door de Regerin~1 "De Haad vereenigt zich met de aanbeveling der com
goedgekeurde socie- missie en draagt aan de Regering op om de wet ten tegen 
teiten betalen geene k t k d k t t t t d h dh dranklicentie ver oop van s er en ran en s rengs e e oen an aven, 

· en wanneer er societeiten of clubs opgerigt worden, zullen 
hunne regels voor de Regering gelegd worden ter goedkeu
ring, indien zulks niet in strijd is met de wetten des lands, 
zulke societeiten toe te laten. 

Societeiten of clubs, niet door de Regering goedgekenrd, 
zullen aan de wetten des lands onderworpen zijn." 

ART. 150. Aan de orde recommandatie van den Waarn. 
Postmeester-Generaal, inhoudende : 

Postgeld voor stads- "Aanbevelenswaardig zou zijn om brieven die niet per 
of districtsbrieven. post verzonden worden maar afgehaald worden aan hetzelfde 

kantoor waar zij gepost worden met een zegel van ld. te 
voorzien. 

" De Raad vereenigt zich zoo ver met de aanbeveling 
van den \Vaarn. Postmeester-Generaal tot tjjd en wijle de 
wet daarin voorziet. " 

Speeie kan als hoek- ART. 1.51. Aan de orde de recommandatie van den 
post verzonden W aarnemende Postmeester Generaal, inhoudende: " Het ver
worden met ged won- d ld · · (h d Id · d t t · t gen registratie. zen e?- van ge In specie ar ge ) waarm e pos we n1e 

voorzwt, aanradende dat als boekpost te doen betalen, met 
gedwongene registratie." 
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'' De Raad vereenigt zich zoover met de aanbeveling 
van den W aarnemende Postmeester Generaal tot tijd en wijle 
de wet daarin voorziet." 

WET No. 1, 1875. 
VOOR KRUIDMAGAZIJNEN IN DE ZUID-AFRIKAAN

SCHE REPUBLIEK EN INSTRUCTIE VOOR 
DEN KRUID-MAGAZIJNMEESTER. 

Vastgesteld bij Volksraadsbesluit, dd. 31 Mei 187 5, art. 172. 

ART. 1. Elk kruitmagazijn of gebouw ter bewaring van Kruitmagazijnonder 
ammunitie in elk distrikt, door het Gouvernement daartoe toezigt der Regering. 
gobruikt, staat onder onmiddelijk toevoorzigt der Regering. 

2. Waar zoodanig gebouw bestaat. zal niet toegelaten Houden van kruit in 
worden in private huizen of pakhuizen meer dan 5 lbs. private pakhuizen 
kruit te houden om gevaar te voorkomen. belet. 

3. De invoerders van ammunitie hebben het regt om Invoerdersgeregt.igd 
zoodanige hoeveelheid als de ruimte in het magazijn het kruit in Gouv. ma
toelaat aldaar te bergen, tegen betaling van 2s. 6d. per 100 gazijn te bergen. 
lbs per maand. 

BEPALINGEN EN OPZIGT OVER DE KRUITMAGAZIJNEN. 

4. Er zal door de Regering over elk zoodanig magazijn Regering benoemt 
of gebouw een opzigter of kruitmagazijnmeester aangesteld ambtenaren. 
worden onder een S3.laris van £ 1) per annum, na het 
stellen van voldoende securiteit of borgen, ten genoege der 
Regering, voor zijne administratie en nakoming zijner in-
structie. 

5. De Magazijnmeester is verpligt het kruithuis te openen, Uren bepaalt voor 
indien er aanzoek om gedaan wordt, elken dag, Zon- en Feest-deuitgiftevankruitl 
dagen uitgezonderd, van des morgens 8 tot 10 uur en 
des namiddags van 4 tot 6 uur, tot ontvangst en uitgave 
van kruit. 2) 

1) Bepaald bij Begrooting. 
2) Gewijzi~d door G. K. No. 66, 22 Junij 1877, Government Gazette 

7 Julij 1877, No. 13. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

614 [187.1 

Magazijnmeester 6. Bij afwezigheid van den Kruitmagazijnmeester, kan 
~ns.Prakelijk voor hij in zijne plaats alleen zoodanig persoon aanstellen voor 
z!Jn plaatsvflrvanger. . h d I' h'' k l''k bl''ft w1ens an e 1ngen IJ aanspra e IJ 1J • 

Pligt magazijn ten 7. Op last der Regering zal de Kruitmagazijnmeester 
alien tijde te openen. ten eenigen tijde verpligt wezen het magazijn te openen. 
Ontvangst van am- 8. Bij aankomst van ammunitie, die bestemd is om in 
munitie. het magazijn geborgen te worden, zal de Magazijnmeester 

dadelijk na ontvangen kennisgeving verpligt zijn het magazijn 
te openen ter ontvangst daarvan. 

Betaling voor tijde- 9. Wanneer kruit voor private personen bestemd naar 
lijk bewaren van eenige andere plaats, tijdelijk in het magazijn of gebouw 
kruit. geborgen moet worden, zal daarvoor betaald moeten worden 

2s. 6d. voor 100 lbs. voor den tijd van elke dertig dagen 
of een gedeelte daarvan. 

Pligten v. Magazijn- 10. De Magazijnmeester zal de uiterste zorg in acht 
meester. nemen voor het kruit onder zijn toevoorzigt in het magazijn 

aanwezig, ter voorkoming van schade of bederf, waarvoor 
hij bij nalatigheid verantwoordelijk zal zijn. 

Luchten van kruit. 11. De Magazijnmeester zal zooveel malen noodig het 
kruit behoorljjk luchten en keeren op een daartoe geschikten 
dag en de grootste voorzigtigheid in acht nemen ter voor
koming van ongelukken. 

Boekhouden van 12. De Magazijnmeester zal verpligt wezen behoorlijk 
Magazijumeester. boek te houden van al het kruit dat in het magazijn ge

borgen wordt, zoowel van Gouvernementswege als van pri
vate personen. 

Afsluiten v. boeken 13. De Magazijnmeester zal maandelijks de boeken be
en verslag aan Audi- hoorlijk afsluiten en een extract daarvan aan den A uditeur 
teur. Generaal indienen, en het door hem ontvangen geld voor 

het bergen van kruit, ontvangen van private personen, 
maandelijks storten bij den Landdrost van zijn distrikt. 

Magazijnmeester 1·1. Op aanzoek van den Auditeur Generaal, zal de 
verpligt afschriften Magazijnmeester verpligt zijn zoodanige afschriften te geven 
te verleenen. als gevraagd worden en inzage der boeken te verleenen. 

Magazijnmeester zal 15. Alvorens zijne betrekking te aanvaarden zal de 
eed afleggen. Magazijnmeester den volgenden eed in handen van de Re

gering of eenig ander ambtenaar, daartoe door de Regering 
benoemd, afieggen:--

V orm van eed. "Ik beloof en zweer plegtig trouw aan het volk dezer 
Republiek, in mijne betrekking en ambt eerlijk, 
regtvaardig en billijk, zonder aanzien des persuons, 
overeenkomstig de wet en naar mijn beste kennis 
en geweten te zullen handelen; naar waarheid 
te zullen schrijven datgene wat van mij gevor
derd zal worden ; volgens de wet te zullen ge
hoorzamen aan de bevelen der boven mij gestel-
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den en behoorlijk rekenschap te zullen geven 
van de gelden aan mijne verantwoording toe
vertrou wd, waar en wanneer zulks van mij ge
vorderd zal worden.-Zuo waa'rli;jlc hel}Je m~i 
(;/o,J /1 lmagtiy." 

16. Deze wet zal onmiddelijk na publicatie in werking In werking treden 
treden. der wet. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, Pretoria, 
20 September 187 .5. 

P. J. JOUBERT, 
W d. Staatspresident. 

SW ART, 
Staatssecretaris. 

WET No. 2, 1875. 
REGULATIE VOOR l>EN ZEGELMEESTER EN UIT

DEELERS V AN ZEGELS IN DE ZUID 
AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Vastgesteld b\j Volksraadsbesluit, dd. 31 Mei 1875, art. 173. 

ART. 1. Alle post- of ander zegels der Zuid Afrikaansche Vervaardiging van 
Republiek worden door eene Commissie, benoemd door de ze~el.s door com
Regering, vervaardigd en door die Commissie verzegeld in misHie. 

bewaring gesteld bij den Thesaurier-Genera.al. 
2. De drukpers voor zegels, inkt, enz., worden onder Drukper:::: ten kan-

zegel ten Uitvoerenden Raadskantore bewaard. tore van Uitv. Raad. 

3. De post- en andere zegels worden bij den Thesaurier Zegelmeester ont
Generaal alleen door den zegelmeester onder kwitantie ont- vangt zegels van 

d h 11 d d h "d d t Thes.-Gen. en deelt vangen, en oor em a een aan e on ersc e1 ene epar e- dezelve uit. 
menten, daartoe door de Regering aangewezen, in elk district 
·onder kwitantie uitgegeven. 

4. Hij zal maandelijks daarvan zijn verslag aan den Maandelijks verslag 
Auditeur-Generaal indienen. aan Auditeur. 

5. De door de Regering benoemde onderscheidene zegel- Verslagvan zeg~luit
uitdeelers zullen maandeliJ"ks een staat der door hen ver- deelers a.an Auditeur 

. en stortmg aan The-
kochte zegels aan het kantoor van den Aud1teur-Generaal saurier. 
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inzenden en het geld maandelijks bij den Thesaurier-Gene
raal storten. 1) 

In werking treden. 6. Deze wet zal na publicatie onmiddelijk van kracht 
zijn. 

Op last, 

Gouvernementsk'lntoor, 
Pretoria, 14 Julij 1875. 

P. J. JOUBERT, 
W aarn. Staatspresident. 

H. STIEMENS, 
W aarn. Staatssecretaris. 

WET No. 3, 1875. 
Regelende de wiize der vervaardiging van Post- en andere 

Zegels der Zuid Afrikaansche Republiek. 

Vastg~~ bij Volksraadsbesluit, dd. 31 Mei 1875, art. 174. 

7 e/vl/ t:VA-'# "" ~ / ~Y. 
Cornmissie ter ver- ART. 1. Er za{ eene commiSSie bestaan om het toezigt 
vaardlging v. zegels. te hebben omtrent het vervaardigen der zegels. 
Zamenstelling van 2. De commissie zal bestaan uit den Auditeur Generaal, 
commissie. Thesaurier Generaal, f'X-o!fic1:n, en een non-officieel persoon, 

daartoe door de Regering van tijd tot tijd te worden aange
Vergoedingvan non- steld en- be8edigd.-Het non-officieel lid zal gedurende zijne 
officieel lid. werkzaamheid tot het vervaardigen der zegels genieten 

£1 per dag. 
Thesaurier geeft 3. 'Vanneer de Thesaurier Generaal bevindt dat er be
~en.nis aan Regering hoefte aan post- en and ere zegels bestaat, zal h~j daarvan 
mdlen hchoefte be- aan de Regering kennis geven die dan het on-officieel lid 
staat. l b · d ' f za enoemen, ten em e zooveel zegels als verzocht o ver-

eischt worden, t.e doen vervaardigen door de commissie. 
Drukpers ten u. R.'s 4. De drukpers, platen, inkt, enz., worden onder zegel 
kantore bewaard. der commissie ten Uitvoerenden Raadskantore bewaard. 
Commissie houdt 5. De door de commissie vervaardigde zegels worden 
boek va~ z?gels en door de commissie geboekt en onder behoorlijke quitantie 

Tovherlum~llgd aan aan den Thesaurier Generaal overhandigd, welke quitantie 
esauner. h t d · · · d met e rapport er commiSSie aan de Regermg wor en 

ingezonden. 

1) Zie "GeHerale InstructHin ,, 1882, art. 12. 
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6. De Thesaurier Generaal zal alleen aan den Zegel- Thesaurier zal alleen 
meester op diens aanzoek post- of andere zegels mogen atln zt>gelmeester 
afgeven, volgens bestaande regula tie voor den Zegelmeester. 1) afgeven. 

7. Reeds verkochte zegels zullen niet aan den Thesaurier Reeds verkochte ze
Generaal Zegelmeester of eenig ambtenaar als geld worden gels kunnen niet g~-

'tte'e d 2) remitteerd worden. gerem1 r . 
8. Het on-officieele lid legt den volgenden eed in handen On-officieel zal eed 

van de Regering af :- i~ handen van Rege
rmg afleggen. 

"Ik ....................................... , beloof en zweer 
plegtig, dat ik in mijne betrekking als een van 
de commissarissen van zegels mij getrouw en 
stiptelijk gedragen zal volgens de regulatien, 
voorgeschreven voor de bewaring van de zegel
stempels en het vervaardigen van zegels.-Zoo 
wa,arl~jlc helpe mij God Almagt?:g." 

9. Deze Ordonnantie zal in werking treden volgens art. In werking treden 
69 der Grondwet. der wet. 

Op last, 

Gou vernemen tskan to or, 
Pretoria, 14 Julij 187 5. 

P. J. JOUBERT, 
W aarn. Staatspresident. 

H. STIEMENS, 
\V aarn. Staatssecretaris. 

WET No. 4, 1875. B) 

BEPALENDE DE INSTRUCTIE VOOR DE 
LANDCOMMISSIE. 

Gewijzigd en vastgesteld bij Volksraadsbesluit dd. 1 Junij 
187 5, art. 17 5. 

ART. 1. Er zal in ieder district eene Landcommissie zijn, Zamenstelling der 
bestaande uit drie leden, te worden benoem~ voordragt commissie. 

van den Landdrost door den Staatspresident, waarvan een 
Voorzitter en een Secretaris zijn, door hen zelven te be-
noemen. 

1) Zie Genera1e InstruPtiiin 1R82, art. 12 en 13. 
2) Vo1gens Gouvernements Kennisgeving, 1 Mei 1877, zul1t>n Revenue 

Zegels in betaling van pt>rmitten, protesten, enz., aangenomen worden, 
en volgE'ns Wet No. 3, 1884, arlt.. 20, 22 en 25, moeten t~legrammen in 
Postzegels betaald worden . 

. 3) Foutief gepubliceerd in Sta,atscourr.:tnt van 1875, als Wet No. 2, 
1875. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

618 [1875 

Landdrost regt voor- 2. De Landdrost heeft het regt om voorloopige aanstel-
loopig aanst. te do~n lingen te doen ter approbat.ie van den Staatspresident. 
Jurisdictie van corn- X 3. Deze commissie is belast met het onderzoeken en 
missie. heF!lissen van alle kwestien cza11 plac~t;se" e" gro~. 1) 
Bijeenkomen der 4. Deze commissie is verpligt op verzoek van iederen 
commissie. burger bijeen te komen 2) en zal altijd uit drie leden moe

ten bestaan. De commissie zal vooraf trachten de kwestie 
tusschen partijen vriendschappelijk te schi~_ken. 

Ingeval van diskwa- 5. W anneer een of meer der leden belang bij eene 
lificatie van een der kwestie heeft of een zijner of hunner bloed- of aanverwan-
lf'den wordt een . ' f 1 1 d 
burger O'ekozen. ten tot In den derden graad, of een o meer c er e en ver-

n hinderd is, zal het overig lid of leden een of twee verst.'tn
dige burgers kiezen met toestemming der partijen om zoolang, 
na alvorens door den voorzitter te zijn beeedigd onder deze 
instructie te handelen. 

Schriftelijk verzoek 6. Als iemand de commissie verlangt, zal hij zich schrif
om bijeen te komen. telijk tot den voorzitter der commissie moeten wenden, die 

alsdan de leden zal bij eenroepen op dagen en plaats door 
hem te bepalen, binnen den tijd van eene maand. 

Kiezing v. voorzitter 7. De commissie heeft uit haar mid den een tot haren 
voorzitter, waarvan aan het publiek door middel van de 
Gouvernements Courant kennis wordt gegeven. 

~?mmissie houdt 8. De commissie is verpligt eene lijst te houden van 
hJst van verzoeken. dag en datum der verzoeken die bij haar zijn ingekomen; 

en zooveel mogelijk de orde in de lijst te volgen, dat, die 
het eerst aanzoek heeft gedaan, ook het eerst geholpen 
word e. 

Vroegere schikkin- 9. De commissie is verpligt te onderzoeken of er ook 
gen geobserveerd. vroegere schikkingen bestaan en zal zich daaraan moeten 

houden. .... 
Aans~hrijving van ~-· · 'io. Ten opzigte van getuigen zal eene aanschrijving van 
voor~Itter geldt. als den voorzitter geld en als wettige dagvaarding en alle bepa-
wetbge dagvaardmg. 1. · · · · 1 G h 1ngen omtrent getmgen 1n CIVIe e zaken voor eregts oven 

zullen gelden voor aldus aangeschreven getuigen. 
Afnemen van ver- 11. De commiEsie is verpligt, alle verklari11gen door 
klaringcn. partijen aangeboden of die door hen verlangd worden, te 

hooren en naauwkeurig op te schrijven, op verzoek van een 
der partijen te doen bezweren en aanteekening te houden 
van ingediende bewijsstukken. 

Voorzitter ex officio 12. De voorzitter van iedere Landcommissie zal in de 
Vrederegter. uitoefening van zijne functien vrederegter zijn. 
Afrijden der lijnen 13. Indien het door de partijen of een derzelve geeischt 
en gang der paarden. wordt, zal de commissie verpligt zijn, de lijnen van eene 

plaats af te rijden, volgens inspecteurs instructie, en zorg 
dragen, oat de gang der paarden, die gebruikt worden, zal 
zijn van drie honderd Rijnlandsche voeten in eene minuut. 3) 

1) Gewijzigd door Wet No. 6, 1885, art. 1. !8f0 
2) Zie Wet No. 6, 1885, art. 7. 

iJ;--J%1_,:1( /4~'~7i·· v. ~:B;J;lj~~;·:;;J£z~76~ 
~dAA)/ ~7~:~ ~ ~,~~~~~ . . -~-- / /kJ _ /rA J /~~ P • 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

,1875] 619 

14. De voorzitter der Landcommissie zal dadelijk, na Overzenden van 
·den afloop der zaak, alle origineele stukken of de geheele stukken aan Land
behandeling der zaak aan het Landdrostkantoor overzenden drofilt. 
van het distrikt, alwaar zij onder behoort. 

15. De landdrost zal publiceeren in de StaatHC'furant Publicatie van com
dat zoodanig commi~ilntbport gedurende twee maanden missie-rapport in 

· b 1 - ~- d k l 1. StaatscoV/rant. ter mzage van e ang e en en ten antore za 1ggen, 
zullende in zoodanige advertentie naauwkeurig warden op
gegeven de naam der respectieve partijen der plaatsen, erven 
of stukken grond, met opgave van derzelver ligging en wijk. 

16. Gedurende twee maanden van af den dag dier pu- Partijen geregtigd 
blicatie staat het part\jen vrij, annel aan te teekenen van tot appel binnen 
..J L d · · t L dd tk ~i'"' b l" d twee maanden. >Ue an comm1ssw en an ros an11ore, tegen eta mg er 
•kosten van appel voor het Hof van Landdrost en Heemraden. 

17. Wanneer binnen die twee maanden geen appel is Uitl'lpraak beslif'lsend 
·aangeteekend, zal de uitspraak der Landcommissie uiteinde- waar geen appel. 
lijk bes~~end zijn. 

18. Wanneer appel is aangeteekend zal zulks bij de Appel van het Hof 
eerste zitting van het Hof van Landdrost en Heemraden in van Landarost en 
h t d . t "kt t d b t t . ht . Heemraden. e IS r1 moe en wor en ge rag , me 1nac nemmg 
·der wet. 1) 

19. De leden van de commissie warden benoemd voor Diensttijd der com-
·den tijd van twee jaren. missieleden. 

20. Elk der leden van de commissie zal genieten 21s. Vergoeding aan 
per dag, gedurende het oponthoud zijner bezigheden, en 15s.leden. 
wagenhuur per dag. 

21. De v~rliezende partij zal de kosten betalen. Veri. partij kosten. 
22. De bij de uitspraak der commissie veroordeelde partij 

die nalatig mogt zijn de kosten te voldoen, binnen twee 
maanden na de uitspraak, hetzij appel wordt aangeteekend 
.of niet, z;al zoodanige uitspraak even als een vonnis van een 
Hof op verzoek van den voorzitter der commis3ie bij den 
Landdrost bij order van dezen door den Baljuw geexecuteerd Executie van vonnis 
kunnen warden. bij nalatigheid. 

De kosten-rekening zal vooraf door den Landdrost van Taxati9 van kosten
ieder district moeten geteekend en goedgekeurd warden rekening. 
volgens de wet. 
,¥. 23. Bijaldien er geene Landcommissie in een district Gere~tsh1~fbeslist in 

bestaat of i~~~.!!<i .. m&gt .. verJdezeu....z~j.ne. .teg~.tmM.tij_.dir.ect voor ~~:~r;~~~J van 
,een der Gere.,gts4.9.ven te dagvaarden en de zaak door dat ~u • .,., • .._ • ../ ~.-- d. -tJ-'7' 

Hof te doen beslissen, in stede van door de Landcommissie,.J?'~ 71 ./ 
zal het Hof van Landdrost daartoe bevoegd zijn. 2) Zullende ~ ~ ~/ / /~ 
van de uitspraak van dit Hof, als in alle andere civiele J/: ~ / -,pt;-; 
zaken, appel 3) zijn naar het Hof van Landdrost en Heem- App~l. 
raden. 

1) Zie Wet No. 6, 1885, art. 8. 
2) Gewijzigd door ·wet No. 6, 1285, art. 2, afd. d. 
3) Zie Wet No. 6, 1885, art. 8. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

620 [187& 

Aanschrijving van 24. Iedere tegenpartij zal moeten zijn aangeschreven op 
partijen. de wijze en onder de bepaling vervat in art. 10. 
Beslissing v. baken- 25. Wanneer kwesties bestaan over bakens van plaatsen 
kwesties. die over de lijn van het eene district gelegen zijn, moeten 

die kwestien beslist worden voor den regter van dat district 
waaronder de plaats van gedaagde behoort. 1) 

In werking treden 26. Deze instructie zal in werking treden volgens he-
der wet. paling in art. 69 der Grondwet. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 28 J unij 187 5. 

P. J. JOUBERT, 
W aarn. Staatspresident. 

H. STIEMENS, 
W aarn. Staatssecretaris. 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 1 JUNIJ 1875 

Twee erven in Mid- ART. 178. "De Volksraad besluit omtrent Uitv. Raads
delhurg toegekend besluit van 26 JanuariJ. 1875 art. 28 het verzoek toe te 

w 1 h ' ' ::~1e·e~~e~yaansc e staan van de inwoners van Middelburg, om t\vee erven voor 
eene kerk van de W esleyaansche Gemeente &daar. 

Transportenafstand ART. 179. Nog aan de orde art. 17 der A~,nspraak in 
van erven aan Ned. verband met eene ingediende memorie van D. r. Acker-
Herv. gemeente te f' C W b 't 1 d E M. w. Stroom. mann en '-·· . ee er, Ul naam en op ast van en erw. 

Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te M. W. Stroom. 
" 1. Verzoekende de erven voor kerkel~jk gebruik be· 

stemd bij het oprigten van het dorp M. W. Stroom, te 
laten transporteeren op naam van den Eerw. Kerkeraad 
alhier. 

"2. Dat een of meer erven aan genoemden Kerkeraad 
af te staan voor eene pastorie. 

"De Raad besluit zooveel mogelijk aan den wensch 
van memorialisten te voldoen." 

1) Zie U.R.B. 11 Februarij 1875, ante bl. 607. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 2 JUNIJ 1875. 

AnT. 183. "De Raad vereenigt zich met Uitv. Raadsbe- Pligt v.Hegistrateur 
sluit dd. 25 Januarij 187 5, art. 22, luidende als volgt :-Dat op van Acten omtrent 
elke' kaart door den Registrateur van A cten omschreven zal kaarten. 
word en onder welke transportacte die kaart begrepen is." 

WET No. 5, 1875. 1
) 

INSTRUCTIE VOOR DEN COMMISSARIS V AN 
LICHTENBURG. 

Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Volksraad, 
art. 185, dd. 2 Junij 1885. 

De Commissaris te Lichtenburg bek1eedt de vo1gende be
trekkingen :-

A. ALS AGENT OND:E:E DE NATURELIJEN 

in den omtrek van Lichtenburg en de zuidwestelijke grenzen, Pligten viw Com
in welke capaciteit hij hande1en moet volgens specia1e in- missaris als ag.mt 

t t . 11 h"" t""d t t t""d d R · 1 onder de N:aturellen. s rue 1en, we w IJ van lJ o IJ van e egermg za 
--ontvangen. 

B. ALS JUDICIEEI~E MAGTHEBBENDE. 

Hij za1 binnen het dorp Lichtenburg en de dorpsgronden UitoefeniJ~g \'an 

·de volle jurisdictie en magt uitoefenen als een Landdrostj~risdictie in jndi-
1 t d h · d 1:T •• • k Cieele zakPrl. vo gens we , oc met ver er. van Z\Jne vonmssen an 

appe1 worden aangeteekend voor het Hof van Landdrost en Appel. 
Heemraden te Marico, vo1gens wet. In civiele of criminee1e 
zaken za1 h~j het regt hebben om getuigen buiten het dorp Dag~aarding Yan 

of in het distrikt wonende te 1aten dagvaarden om voor getmgm. 
hem te verschijnen. 

C. ALS VREDEREG'I'ER 

za1 hij het regt hebben, alle 1icentien uit te reiken voor Pligtm als Vn·•le
het dorp Lichtenburg en de dorpsgronden, en voor het dis- regtc>r. 
trikt Marico, in de nabijheid van Lichtenburg. Verder za1 
hij het regt hebben de be1asting op de dorpserven te ontvangen, 

1) De bepalingen Yan deze wet zijn opgeheven door de verklaring van 
Lichtenburg als een afzonderlijk district en benoeming van een Land
-tlrost in .Tunij 1882. 
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Bepaling van erf- dewelke bepaald is op 15 shillings per jaar voor elk water-- n 
belasting. erf, en 1 0 shillings voor elk droog erf. 1) 
Ontvangt heeren- Ook heeft hij het regt heerenregten en alle andere be--
regt.en eu pl~atsbe-Jastingen binnen het dorp Lichtenburg en de dorpsgronden 
lastmg en renntteerd h G t h Id' d t t I aan Landdrost. aan et ouvernemen verse u 1g , e on vangen, we ke 

heerenregten en plaatsbelastingen door hem verantwoord en 
geremitteerd worden aan den Landdrost van het distrikt. 

P. J. JOUBERT, 
W d. Staatspresident. 

Op last, 

H. STIEMENS, 
W d. Staatssecretaris •. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 4 Augustus 1875. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 3 JUNIJ 1875. 

Ambtenaren met "ART. 188. Aan de orde art. 19 der Aanspraak. 
gteldt~lijke11adnblini- "De Raad bes1uit Uitv. Raadsbesluit, d.d. 10 A pril1875, 
s ra 1e zu en orgen 94 d · t d d 1 d d stellen en geen amb- art. , e Regermg op e ragen eze ve te oen on er-
tenaar eervol ontslu- zoeken en vo1gens de wetten te 1aten invorderen, en die 
gen te worden v66r ambtenaar die de kosten veroorzaakt za1 deze1ve vo1doen 
dat hij verslaO' ge- 11 b a· 1d 1· ·k a' · · t t· d · h' geven heeft. o en a e am tenaren 1e ge e lJ e a m1n1s ra 1e on er z1c 

hebben, zullen goede borgen 2) moeten stellen, en dat geen 
ambtenaar eervo1 onts1ag za1 krijgen voor en aleer hij ver
slag zal gegeven hebben van z~jne geldelijke administratie." 

WET No. 6, 1875. 3) 

Wijzigende de Wetten betrekkelijk de Goudvelden. (Nam. Wet 
No. 2, 1872, en Wet No. 7, 1874.} 

Vastgeste1d bij V olksraadsbesluiten van den 3d en en 4den 
Junij 187 5, artt. 190 en 192. 

Herroeping van ART. 1. Alle wetten en bepalingen hiermede in strijd 
vroeg-ere bepalingen. worden bij dezen herroepen, behoudens echter dat alle be-

1) Gewijzigd door V. R. B. 6 Junij 1876, art. 114. 
2) Zie Wet No. 7. 1885. 
3) Foutief gep~bliceerd in Staatscou?·ant van 1875 als Wet No. 1, 

1875, gewijzigd door Wet No. 1, 1883, No. 8, 1885, en wijzigingen in 
laatstgenoemcie gemaakt in Julij 1886, gepubliceerd in Staatscourant 4 
Augustus 1886, No. 289. 
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:-taande belangen of previlegien, welke onder vroegere bepa
lingen werden verkregen en toegekend, niet hierdoor zullen 
worden veranderd. 

2. a. Het woord "guwlcommi.~~Sa'/'1:.1(" zal beteekenen de Beteekenis v. zek~Ie 
ambtenaar vertrouwd met het toezigt beheer en woorden in deze wet 
algemeen bestuur van de Goudveld~n of eeniggebezigrl. 
gedeelte daarvan. 

b. Het woord " JIR'I'~oo u, " zal beteekenen de houder 
van een delvers-, handels- of andere licentie, of 
eenig ander individu. 

c. Het woord "c aim" zal beteekenen dat gedeelte 
van land, waarop eenig persoon, personen, of 
compagnien geregtigd zullen zijn te delven, of 
hetzelve te occupeeren onder de bepalingen van 
deze wet. 

d. De woorden "-rdeuwe gouddA1Ve1'1;jfm" zullen be
teekenen grond vroeger onbewerkt. 

e. Het woord "hat, del" zal beteekenen en insluiten 
eenige verkooping of overmaking van goederen, 
koopmanswaren en artikelen, door dezelve publiek 
uit te venten of anderzins. 

f. Het woord "qnuce1·nemeni.•utrond" zal beteekenen 
alle landerij en of gronden behoorende aan den 
Staat, hetzij dezelve verhuurd zijn of niet, tenzij 
anders bepaald. 

g. De woorden "private gronrlen" zullen beteekenen 
alle gronden door de Regering aan private per
sonen, door middel van grondbrief of transport, 
afgestaan en overgedragen. 

3. Het mijnregt op alle edelgesteenten of edele metalen Mijnrt>gt behoort 
behoort aan den Staat, met uitzondering nogthans van alle aan den Staat. 

vroegere wettige overmaking van dat regt aan een privaat 
persoon, personen of vennootschappen, hetzij door middel 
van concessien of anderzins gedaan. 

4. ZHEd. de Staatspresident heeft. de ma.gt, met ad vies Proclameeren van 
en consent van den HEd. Uitv. Raad, eenig distrikt of ge- goudveld. 
deelte van een distrikt met bepaling van de grenslijnen in de 
Staotsl'ourant te proclameeren en open te zetten voor een 
goud veld, onder de bepalingen en bedoeling van deze wet, 
en in gelijke wijze deszelfs grenslijnen te veranderen naar 
vereischte der omstandigheden. 

5. Ieder ontdekker van edelgesteenten of edele metalen Kennisgeven in ge
zal, onder straffe van verbeurte der hierna te bepalen beloo- val van ontdekking 
ning, en van z\jn prospecting claim of claims waartoe hij van goud. 
geregtigd zou zijn, zonder verzuim kennis geven van zoo-
danige ontdekking met overlegging van het bewijs zijner 
ontdekking aan den naasten Landdrost, of ander daartoe be-
voegd ambtenaar, die op zijne beurt dadelijk kennis zal geven 
aan de Regering; op ontvangst van zoodanige kennisgeving 
zal de Regering onmiddelijk maatregelen nemen die strekken 
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Proclameeren van zullen om haar van de werkelijkheid van de ontdekking en 
gouJv<:>ld. van de aanwezigheid van goud in betaalbare hoeveelheid te 

verzekeren, in welk geva.I zij ten spoedigste het terrein tot 
Aanstelling van een Goudveld zal proclameren, een Goudcommissaris zal 
Coudcommissaris aanstellen en de grenzen zal doen bepalen, binnen welke de 
en Landdrost.. · d' · I · .!! f gezegde Commissaris jur1s 1ctle za mtoe1enen, o het toezigt 

houden, en delverslicentien uitreiken, zij zal tevens het regt 
hebben om, zoodra de omstandigheden zulks vereischen, een 
permanent of bezoekend Landdrost aan te stellen, wiens 
jurisdictie zal zijn, zooals hierna zal worden bepaald. 1) 

Van den Ooudcom- 6. De Goudcommissaris zal oppertoezigt hebben over de 
missariR. goud veld en waar hij j urisdictie heeft. Hij zal tevens bekleed 

zijn met magt om alle zaken betrekkelijk de delverijen te 
regelen en te besturen op de best mogelijke wijze. Hij zal 
ook vooral letten op de gerieven van de delvers, en alles 
doen wat strekken kan tot bevordering van den bloei der 
delverijen, en van den gezondheidstoestand van hare bevol-

Proviso in gevallen king. In gevallen waar geen Landdrost of bezoekend Land
waar Pr geen Land- drost is aangesteld zal hij de jurisdictie hebben van een 
<-!r:)st is aangesteld. Landdrost; in gev~llen echter '~aar een Landdrost of een 

bezoekend Landdrost zal zijn aangesteld, zal zijne jurisdictie 
zich slechts uitstrekken tot politiezaken en geschillen, of 
zaken hetrekkelijk het delven. B~j zijne aanstelling zal hij 
den eed, van een Landdrost gevorderd, moeten afleggen, en 
gelijk deze horgen stellen. . 

!iestriktien voorden 7. Het is den Goudcommissaris verboclen om claims te 
{:on•1<:ommissaris. hebben op eenig gouclvelcl, waar hij commissaris is, tevens 

zal hij niet geregtigcl zijn, hetzij direct of indirect, eenigerlei 
handel te drijven of agentschap waar te nemen van welken 
aard ook, noch eenig aandeel te honden in eenig vennoot
schap van delvers of handelsbezigheid. 2) 

~, erclt:·:·e p'igten van 8. De Goudcommissaris zal verpligt zijn behoorlijk boek 
·te- · (;,m1leommis- te honden · van alle inkomsten .en uitgaven, hij zal tevens 
:-·a.ris. 

hehoorlijke registers houden van alle licentien, of regten 
door hem aan personen of vennootschappen toegekend, en 
wel op de volgende wijze:-

1. Een Register voor alle handelslicentien. 
2. Een Hegister voor alle delverslicentien uitgereikt 

voor delven op Gouvernementsgronden. 
3. Een Register voor alle delverslicentien uitgereikt 

voor delven op private gronden, met vermelding 
van den eigenaar en naam der plaats waarop 
gegraven wordt. 

4. ~~en Register van alte toegekcnde regten voor water
leidingen, machinerien, enz., door hem aan private 
personen of compagnien verleend. 

1) Zie nWeg van dit artikel door V. R. B. 2fl Junii 1882, art. 580. 
2) 7.ie Wet :No. 1, 1883 art. 10, No. H, 1885, art. 29, en Wijzigingen 

van cleze \Vet in July 1886, art. 12. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1875] 625 

Hij zal voorts verpligt zijn, maandelijks behoorlijk 
zijne maandstaten op te zenden aan den Auditeur
Generaal en de surplus gelden, in zijn bezit, bij 
den Thesaurier Generaal te storten. Iedere clrie 
maanden zal hij behoorlijk opgave van alle ont
vangene en uitgegeven gelden, alsook van het 
getal licentien of concessien, uitgereikt op private 
gronden, met vermelding van den naam van elke 
plaats, en de Gouvernementsgronden, elk afzon
derlijk in de Staatscr;urant doen publiceeren. 

9. a. De Goudcommissaris zal een comite, bestaande Verdere regten van 
uit negen leden laten kiezen uit de houders van den Goudcommis-

h t .. h cl 1 ' f d 1 l' t' ·· d t"d saris. Kiezing van e ZlJ an e s- o e vers wen wn, voor en lJ comite. 
van niet meer clan twaalf maanclen, waarna de 
leden, tenzij zij herkozen worden, zullen moeten 
aftre<l.en. 

b. Gonoemd comite zal den naam clragen v,an "Delvers Naam en magten v. 
Comite" en zal bekleed z\jn, behalve met de" Delvers-Comite." 
magt zooals hiorna in art. 10 en art. 24 (b) bepaald, 
met alle municipale regten en magten, en wordt 
gekozen door alle licentiehouders, hetzij hande-
laars, delvers, of anderzins, door eene publieke 
-stemming, na kennisgeving van minstens veertien 
clagen vooraf in een nieuwsblad op de gouclvel-
den; of waar er geen nieuwsblacl is door aanplak-
ken van eene publieke kennisgeving aan de dour 
van zijn kantoor. Geen kandidaat zal verldesbaar 
zijn tenzij die persoon zich verkiesbaar heeft ge-
stelcl in het kantoer van den Gouclcommissaris, 
zeven dagen v66r den dag der verkiezing. 

c. Niemand zal het regt van stemmen hebben of ge- Wie verkiesbaar zijn 
kozen kunnen worden tot. een lid van gezegd en regt van stemrnen 
comite tenzij hij voldaan heeft aan de bepaling hebben. 

van art. 15, en indien hij geen delver is, zal hij 
desniettemin als houder van ecn handelslicentie, 
regt van stemmen hebben of van gekozon te wor-
clen, indien h\j clezolfde verbin(ltenis, in art .. 1 0o, 
voorschreven, heeft onderteekencl. 

il. In g<HHlYekl.en op prinl.t.c gron(lcn znllcn <l.c eig8- Vertegen woordiging 
naren of zal ue eigenaar het regt hebben, zich van eigendom. 

door oen gevolmagtigcle in gezegcl comite te laten 
vertegonwoorcligen; doze zal cleelen in alle voor-
regten van gezegd comite en daarvan een lid 
zijn. 

e. De Gouclcommissaris zal in dat ligchaam het Gou- Goudcornmissaris 
vcrnement vcrtegenwoordigen en V oorzitter van voorzitter v. comite. 

hetzelve zijn. 
10. De commissaris zal te zamen met het delverscomite Verdere magt van 

van tijd tot tijcl zulke bepalingen maken en regulaties op- het comite. 
trekken als geschikt zullon zijn voor de plaatselijke vereisch-

40 
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ten der Goudvelden, welke regulaties, na bekomene goed
keuring van de Regering, onmiddelijk gepubliceerd zullen 

Aangaande verand~- worden en kracht van wet hebben. Geene verandering zal 
ringen in regulaties. echter gemaakt worden zonder dat er minstens zeven-negen

den van de leden tegenwoordig zijn. Geene verandering zal 
echter gemaakt worden dan na verloop van vier maanden 
na elke verandering, tenzij de noodzakelijkheid zulks ver
eischt. 

Commissaris heeft In geval er geen Delverscomite, zooals voormeld in 
mag~ pligten van art. 9 (a), kan worden geconstitueerd, ofindien zoodanig comite 
Conute te vervull&n. zal ophouden te bestaan, zal de commissaris de volle magt 

hebben van, en de pligten vervullen die volgens deze regu
laties bij zoodanig comite berusten. 

Commissaris zal Co- In geval er een vacature ontstaat in het comite, zal de 
mite opvullen. commissaris die onverwijld door eene publieke verkiezing 

doen opvullen. 
Leden van comite 11. De leden van het comite zijn geene Gouvernements 
geen ambtenaren. ambtenaren en ontvangen geen salaris van de Regering. 
Salaris van den 12. Het salaris van den Goudcommissaris zal bepaald 
Goudconimissaris. worden door den Uitvoerenden Raad, tot dat het door den 

Volksraad definitief zal vastgesteld worden. 
KlerkvandenGoud- 13. Aan den Goudcommissaris zal een klerk worden 
commissaris. toegevoegd, die tevens klerk zal zijn van het Delverscomite. 

Politiemagt. 

In gevallen waar de Goudcommissaris de functien van den 
Landdrost uitoefent zal zijn klerk tevens de pligten van een 
Vrederegter en Publieken Vervolger uitoefenen; tenzij wegens 
de menigvuldigheid der werkzaamheden die pligten aan een 
ander persoon zijn opgedragen. 

14. De Staatspresident zal de magt hebben om maat-
regelen te nemen voor de oprigting van een politiemagt en 
om zulke stappen te nemen als hij noodzakelijk mogt achten 
voor het algemeen welzijn en de orde van de goudvelden. 
Genoemde politiemagt zal staan onder onmiddellijk bevel 
en orders van den Goudcommissaris, deze zal echter niet het 
regt hebben, genoemde politiemagt uit te breiden, zonder 
kennisgeving aan den Staatspresident en verkregene toestem
ming van hem. 

Verdere pligten van 15. Het volgende zal in acht genomen worden door den 
Goudcommissaris. Goudcommissaris :-

Verbindtenis tot gr
trouwheid en onder
danig:leid. 

a. Dat elk persoon, geen burger van den Staat zijnde 
en die aanzoek doet om een delverslicentie, v66r 
het verkrijgen van zoodanige licentie eene schrif
telijke verbindtenis van onderwerping aan de 
wetten des lands zal aangaan, door ondertee
kening van zij n naam in een boek, waarin 
de navolgende verklaring van getrouwheid en 
onderwerping aan den Staat zal zijn beschreven: 

"Als houder van een delverslicentie, onderneem en 
en verbind ik mij plegtig, zonder eenige reser
vatie hoegenaamd ook, door mijne naamteeke-
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ning in dit boek tot volkomene gehoorzaamheid, 
getrouwheid en onderwerping aan de wetten 
van de Zuid Afrikaansche Republiek, en beloof 
ik plegtig, zoolang ik in dezen Staat mag ver
blijven, in alle opzigten gelijk een burger van 
den Staart mij te zullen gedragen, waarvoor ik 
tevens door mijne handteekening mijn persoon, 
eigendom en goederen verbind." 

h. Dat geen persoon zonder licentie eenig handel zal Geen regt tot delven 
drijven, of delven zal zonder de bij de wet be- zonder licentie. 
paalde licentie daartoe te hebben verkregen . 

.c. Dat zijn klerk of klerken behoorlijk boek en no- Ondergeschikte 
tulen houden van alle zaken in zijn hof behandeld ambten~;en moeten 
of beslist. en dat zijne onderhoorige en onderge- behoo~hJk verant-

h .k b h 1. b h 1 .. k woordmg do en. se 1 te am tenaren unne p 1gten e oor lJ ver-
vullen en behoorlijk verantwoording doen van 
alle opdragten aan hem gedaan of gelden door 
hem ontvangen. 

d. Dat alle Gouvernementskantoren, gebouwen, gevan- Gouv. gebouwen in 
genissen, ten ten, goederen, enz., enz., in behoor- orde te houden. 
lijke orde worden gehouden. 

e. Dat alle invoergelden volgens tarief op goederen Invordering van In
van het buitenland ingevoerd, en waarvoor nog voergelden. 
niet reeds betaald is, behoorlijk worden in-
gevorderd. 

16. Ieder delver of licentie-houder zal, wanneer daartoe Delver zal hulp ver• 
'Opgeroepen, hulp verleenen ter bewaring van de publieke orde.leenen. 

17. Ieder persoon, geen handelslicentie hebbende en nog- Straf voor handelen 
thans handel drijvende, zal schuldig zijn aan de strafbepa- e.n de~ven zonder 
lingen van 's lands wet, en eenig persoon die zonder delvers- hcentle. 
licentie op Gouvernementsgronden of op geproclameerde 
goudvelden Of op private gronden, zonder toestemming van 
den eigenaar, delft of graaft naar goud, zal onderhevig zijn 
aan eene boete van niet minder dan £5, en niet meer dan 
£25 voor elke overtreding of bij gebreke van betaling aan 
gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid, voor niet 
minder dan eene maand en niet meer dan twaalf maanden. 

18. Elk blank persoon die zich onderwerpt aan de wetten Regt tot verkrijgen 
des lands volgens artikel 15 (a), zal het regt hebben om van van delverslicentie. 
de Regering een delvers-licentie te koopen voor .£3 Sterling 
per jaar, 15s. per kwartaal, of 5s. per maand, welke licentie 
hem het regt zal geven om te prospecteeren of te del ven op Voordeelen van 
Gouvernementsgronden, als ook op private gronden, in zoo- delvers. 
verre als daardoor niet schadelijke inbreuk gemaakt wordt 
op water en hout van eigenaars, voor welk gebruik de toe- Regten v. eigenaren 
stemming van den eigenaar verkregen moet worden totdat beschermd. 
die gronden als Goud velden geproclameerd word en, in welk 
geval de eigenaar op redelijke wijze gecompenseerd of ver-
goed moet worden door het Gouvernement uit de inkomsten 
der delverijen. Dat ieder eigenaar van eene plaats waarop 
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gedelfd wordt moet in het bezit zijn van een licentie-boek 
van denzelfden vorm als een cheque-boek, waarvan iedere 
licentie behoorlijk voorzien zal moeten zijn van een Gouver
nements zegel, ter waarde van 2s. 6d, welke licentie door 
den eigenaar kan worden verkocht tegen 5s. en dat ieder 
delver een dergelijke licentie vereischt, v66r hij kan beginnen 
te delven. 1) 

Vermeerdering van 19. Indien echter het door den Goudcommissaris noodig
licentieregten met mag worden geoordeeld, zal hij het regt hebben, vergun
schadevergoeding. ning te geven tot het graven van waterloopen of slooten 

door private eigendommen, grenzende aan de plaats waarop· 
de delverijen worden gedaan, zoolang als het graven van 
zoodanige waterloopen of slooten geen inbreuk maakt op de 
besproe~jing van land, of ongemak of schade veroorzaakt aan 

't Maken van dam- den eigenaar of de eigenaars, tevens zal hij het regt hebben, 
men, enz. magt te verleenen tot de constructie van dammen op nabu

rige private eigendommen en standplaats voor molen, met 
dien verstande echter, dat in zoodanige gevallen de eigenaar 
of de eigenaars van die naburige plaatsen schadeloos zullen 
worden gesteld. In geval van verschil, zal de zaak door 

Arbitrage bij ver- arbitrage worden beslist; de schadevergoeding zal moeten 
schil. voldaan worden voordat zoodapige toekenning zal worden 

verleend. 
De Regeringmaghet 20. Bij ontdekking van betaalbaar goud of andere kos
bestuur van goud- telijke metalen of edelgesteenten op private eigendommen, 
velden in handen 
nemen. zal de Regering, indien noodig, het geheele bestuur, beide 

van handels- en delversbelangen, in hare handen nemen, en 
aan den eigenaar of de eigenaars de helft betalen van het 
bedrag van delverslicentien die gecollecteerd worden. Gelden 
door de wet opgelegd voor standplaatsen van handels- of 
andere bezigheden zullen geheel aan den eigenaar of eige
naars toegekend zijn. 

Huizen, landen, enz., 21. Geen prospecteerende of delvers persoon of personen 
enz., beschermd. zal bij het prospecteren of delven het regt hebben eenige 

schade te veroorzaken aan huizen, gezaaide, tuinen, dammen, 
watervoren, boomkwekerijen, of omheind zaailand. 

Arbiters hoe ge- 22. In alle gevallen waarin onder deze regulatien eene 
kozen. arbitrage noodig zal bevonden worden, zal de zaak onder 

arbitrage beslist worden door twee arbiters, gekozen een 
door elk der belanghe b ben de partij en. Deze zullen voordat 
zij tot arbitrage · OVGrgaan, te zamen een scheidsregter aan
stellen om, in geval van verschil tusschen de arbiters, te 
beslissen; de uitspraak.. van de meerdorheid zal verbindend 
zijn, en wanneer geregistre.erd bij den Goudcommissaris zal 
die uitspraak voor eenig competent hof geldig zijn en ge
handhaafd kunnen worden door eenige van die partij en 

1) Zie uitleg van dit artikel door Volksraadsbesluit 26 Junij 1882 
Art. E80. 
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Het zal wettig zijn voor den Goudcommissaris om indien Schatters of asses
partijen, in gevallen van geschil of dispuut over delvers- soren. in geval van 
zaken, zulks begeeren, een of meer onpartijdige schatters ofgeschil. 
assessoren aan te stellen, ten einde de zaak te beslissen, 
partijen zullen nogthans het regt hebben, tegen een of meer 
cder schatters te objecteren, in welk geval anderen zullen 
worden aangesteld. Van hunne beslissing valt beroep op 
het Hof van Appel van den Goudcommissaris en het Del: 
verscommite en van daar op den Uitv. Raad. 

23. Er zullen twee hoven van appel zijn-een voor alle Hoven van Appel. 
zaken betrekkelijk delverijen, en een voor civiele zaken. 

24. Van alle delverszaken beslist door assessoren (schat-Hof van Appe! voor 
ters) en door den Goudcommissaris, valt beroep op een Delverszaken. 
hooger hof. Dit hof zal hestaan :-

a. Uit den Goudcommissaris tot voorzitter. Comite. 
b. Uit minstens twee derden der leden van het QuoruJU. 

comite. 1) 
In gevallen van appel echter van het Goudcommis- Goudcommissaris 

missaris Hof, zal een der leden van het comite geen regt tot stem-
t •tt d k d · · men. ot voorz1 er wor en ge ozen en e comm1ssans 
bij het verhoor der zaak tegenwoordig kunnen 
zijn om inlichtingen te geven, doch zonder het 
regt tot stemmen te hebben. De meerderheid 
·van stemmcn zal beslissend zijn. Van dit hof 
valt appel naar den Uitv. Raad. 

25. Van alle civiele zaken door den Landdrost, of wan- Hof van Appel voor 
ueer er geen Landdrost of bezoekend Landdrost zal zijn en Civiele zaken. 
de Goudcommissaris, volgens art. 6 als Landdrost handelende, 
zal zijn beslist, valt beroep op het hooger hof. 

26. Dit hof zal bestaan :-
a. Uit den Landdrost, bezoekende Landdrost of Goud- Landdrosthof van 

commissaris, handelende als Landdrost volgens Appel. 
art. 6 als voorzitter, die de handelingen zal rege-
len en de noodige inlichtingen geven; doch geen 
stem in het vonnis hebben zal. 

b. Uit zeven jurymannen volgens wet gekozen, ge- Jurij. 
zegde jurymannen moeten of burgers zijn van 
den Staat Of houders van licentien volgens ar
tikels 15 en 18, wier uitspraak door meerder
heid van stemmen zal gegeven worden. 

27. Van deze uitspraak valt beroep op het Hoog Ge- Beroep op Hoog Ge-
regtshof. regtshof. 

28. De handelingen van dit Hof zullen zijn volgens de Jurisdictie van Hof 
:algemeene wetten des lands en deszelfs jurisdictie gelijk gelijk met Land-
:staan met het Hof van Landdrost en Heemraden. drost en Heemraden 

29. Crimineele zaken, die boven de regtsbevoegdheid Zaken boven de 
van dit Hof gaan, alsook boven die van het lagere Hofregtsbevoegdheid 

l) Zie Uitv. Raadsbesluit d.d. 23 Nov. 1875, art. 298. 
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van dit Hof komen van den Landdrost of bezoekend Landdrost, of Goudcom
voor het Hooge Ge- missaris, als zoodanig agerende, word en volgens de alge
regtshof. meene wetten des lands behandeld en voor het Hooge Ge-

regtshof gebragt. 
Regels geldende 30. De regelen der beide bovengenoemde hoven van 
voor deze Hoven. appel geldende zullen zijn :-

a. V oor het Hof van A ppel van den Goudcommis
saris en Commite zullen de regels gelden bij het1 

lager hof in gebruik. 
b. Voor het Hof van Appel van den Landdrost en 

J urymannen zullen die regels geld en welke in 
het lager hof volgens landswet worden gebruikt. 

Welke agenten regt 31. Geen agent toegelaten te praktiseren in het Hofvan 
heb.ben voor de ver- den Goudcommissaris zal daardoor het regt hebben om te 
sch1llende kantoren . dd f h te praktiseren. prakt1seren voor het Hof van Lan rost, o voor et 

Hof van Appel waarop beroep valt uit het Landdrosthof, 
tenzij hij volgens algemeene landswet daartoe geregtigd zij. 

Toelating v.agenten. 32. Alle agenten, procureurs of advocaten, die volgens: 
procureurs en advo·Iandswet geregtigd zijn voor de civiele hoven des lands te· 
eaten. praktiseren, en die door het Landdrosthof geadmitteerd zijn, 

zullen het regt hebben aldaar toegelaten te worden om te· 
praktiseren. In gevallen waar de Goudcommissaris als Land
drost ageert, zullen slechts de hierboven genoemde personen 
toegelaten worden te praktiseren. 

Tarief voor Agents- 33. Het tarief voor licentien benoodigd om in eenig 
licentie. hof op de Goudvelden te kunnen verschijnen en te ageren, 

zal zijn volgens vastgestelde ordonnantie. 
Geen ongelicen- 34. Geen ongelicentieerd persoon zal het regt hebben 
tieerd .Persoon mag zaken in een Hof voor andere partijen waar te nemen, 
verschiJnen voor echter zal het ieder persoon vrijstaan wanneer hij zulks 
anderen. k' . . k . . ' · H f d ver 1est, ZIJne zaa 1n e1gen persoon voor een1g o op e 

Goudvelden waar te nemen, hij zal echter niet het regt 
hebben rekening van kosten voor het verdedigen van zijne 
zaak te maken, anders dan de benoodigde kosten voor ge
tuigen, hofpenningen en dagvaardingen. Zelf zal geen agents
of procureurskosten kunnen gevorderd worden van de ver
liezende partij in delverszaken. 

Provisie voor Com- 35. Wanneer er op een geproclameerd Goudveld locali
pagnien om goud- teiten gevonden zullen worden, alwaar goud niet in genoeg-
wasschingen uit te h lh 'd · d · d' 'd I voeren. zame oevee e1 IS on ekt om den privaten of 1n lVl ue en 

delver te betalen, of waar geen individuele delver wenscht 
te delven, zal het wettig zijn zulke localiteiten bij concessie 
uit te geven aan compagnien. Gezegde compagnien zullen 
zich v66r de aanvraag om een zoodanige concessie, eerst 
behoorlijk moeten constitueren en bewijs leveren, dat er 
minstens een derde van het vereischte kapitaal is opbetaald 
en dat zij wezenlijk een bona fide vennootschap is. 

Applicatie om con- 36. De aanvraag om een zoodanige concessie zal bij den. 
cessie. Uitvoerenden Raad in geschrifte, behoorlijk vergezeld van 

de in het vorige artikel genoemde bewijzen, gedaan worden en 
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de Regering zal, na verkregen inlichting van den Goudcom
missaris en het comite, de gevraagde concessie verleenen 
onder zoodanige conditien als in de verschillende gevallen 
billijk zullen zijn. 

37. De gezegde aanvraag moet vergezeld gaan van een Een maand kennis
certificaat van den Goudcommissaris en het comite, dat er geving v66r de aan
minstens een maand kennisgeving is geschied van het voor- vraag. 
nemen der partijen die de aanvraag doen. Zij zullen der-
halve verpligt zijn om per publicatie en aanplakking aan 
de deur van het Goudcommissariskantoor de delvers bekend 
te maken met hun voornemen, noemende de localiteit door De Jocaliteit moet 
hen begeerd. En de Goudcommissaris zal verpligt zijn, aan- worden _afgebakend 
teekening te houden van die kennisgeving en dezelve teen geregJstreerd. 
doen aanplakken arm zijne kantoordeur. Tevens zullen de 
partijen de localiteit aan den Goudcommissaris aanwijzen en 
behoorlijk in z\jne tegenwoordigheid afbakenen. Als er bin- In geval er grondig 
nen eene maand na de kennisgeving geen gegrond protest proteRt word t ge
of objectie wordt gemaakt, zal het certifikaat worden ver- maakt. 
leend door den Goudcommissaris en het Comite. In geval 
er echter schijnbaar grondige objectie of protest wordt ge-
maakt, zal de Goudcommissaris met het Comite de zaak 
onderzoeken en daarvan onverwijld aan de Regering rapport 
doen, die dan naar bevind van zaken zal handelen. En in-
dien het bevonden mag worden dat er zonder reden of uit Wat in geval van 
boos opzet objectie werd gemaakt, dan zal degene die zulks boos opzet. 
gedaan heeft, in regten vervolgd kunnen worden om schade-
vergoeding voor verlies van tijd of geld, of de kosten van 
onderzoek. 

38. De Regering zal, daar in zekere gevallen geene Staatsaandeel in ge
licentien worden uitgereikt, geregtigd zijn tot een hedrag vonden goud. 
van il-rie shillings Sterling op ieder ons goud door eene 
maatschappij, door werken onder zulk een concessie verrigt, 
gevonden. Daartoe zal zij ten allen tijde vrijen toegang 
hebben tot de boeken en documenten der maatschappij en 
de Goudcommissaris zal het regt hebben zelf tegenwoordig 
te zijn of zich door een beambte te laten vertegenwoordigen 
bij de wassching of zuivering van het goud in de vergaar-
bakken of sluizen. V an de betaling van drie shillings zal 
Mn derde aan de eigenaren d~r plaats worden toegekend. 

39. Indien het blijken mag dat de beambten of be- Straf bij verduiste
stuurders van zulk eene maatscliappij, ten einde de belasting ring. 
op goud (Roya1ty) te ontduiken, geene juiste boeken houden 
of verkeerde opgave doen van hun gevonden goud, clan zal 
gezegde maatschappij vervallen in eene boete van niet min-
der dan £100 en niet meer dan £1,000 voor elke over-
treding. En bij gebreke van betaling, zullen de bestuurders 
en beambten zich aldus schuldig makende gestraft kunnen 
worden met van vijf tot tien jaar gevangenisstraf, met of 
zonder harden arbeid, en zullen de goederen van de be-
stuurders en beambten der maatschappij executabel verklaard 
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kunnen worden tot bestrijking der kosten en de ontbre
Belooning voor aan-lcende belastingen. De helft van genoemde boete zal be
brenger. taald worden aan den aanbrenger of bekendsteller van zulke 

overtreding. 
Maatschappijen heh- 40. Zulke maatschappijen zullen hetzelfde regt hebben 
ben het regt van als individuele delvers. Een gevolmagtigde van iedere maat-
delvers. h .. 1 . 11 d 1 l''k t t 1' se applJ za 1n a e ee en ge IJ s aan me een ge ICen-

tieerden delver en dezelfde voorregten hebben, mits zich 
onderwerpende aan de voorschriften der wet. Aan ZIJNE 

persoonlijke verbindtenis volgens art 15 (a) is ook de maat
schapp~j gehouden en verbonden. 

De Regering kan ook 41. Behalve bovengenoemde magt, behoudt de Regering 
and ere concessien, zich het regt voor om zoodanige speciale concessien of regten 
enz., verleenen. t l l d' tt' b d d e ver eenen as noo 1g en nu 1g mag evon en wor en. 
Belooning bij spe- 42. De belooning voor de ontdekking van goud, goud
ciale proclamatie. velden en edelgesteenten zal later bij speciale proclamatie 

In werking treden 
der wet. 

worden bepaald. 
43. Deze wet zal dadelijk na publicatie van kracht zijn. 

Op last, 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 21 Junij 187 5. 

No. 1983. 

P. J. JOUBERT, 
Waarn. Staatspresident. 

H. STIEMENS, 
\Vaarn. Staatssecretaris. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEYING. 

Salarissen van amb- TER algemeene kennis wordt hiermede gepubliceerd tot 
tenaren ~~lllen.kwar- betere regeling der administratie en afbetalina van 's lands 
taalsgewlJZe mtbe- . . . b 
taald worden. schuld dat de lntbetahngen van salansscn voortaan overeen-

komstig wet behoorlijk drie maandelijks moet geschicden, 1) 
en wordt het hiermecl.e ter kennissc gebragt van de ambte
naren die met geldelijke aclministratie belast zijn om daar
overeenkomstjg tc handelen tot nadere kennisgeving der 
Hegering. 2) 

P. J. JOUBERT, 
\Vaarn. Staatspresident. 

Op last, 
H. STIEMENS, 

\ Vaarn. Staatssecretaris. 
Gou vernementslmntoor, 

Pretoria, 3 Augustus 187 5. 
----------- ---------------------

1) Zie Grondwet art. 207, ante bl. 66. 
2) Zit<' Gouvernements Kennisgeving 27 April 1877, gepubliceerd in 

Gove1·nme1.t Ga-zette 5 Mei 15)i7, No. 4. Zie ook Generale lnstructien 
1802, art. 26. 
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No. 1998. 
GOUVERNEMENTS K~NNISGEVING. 

KRACHTENS besluit van den Uitv. Raad, dd. 10 Au
gustus 1875, art. 144, wordt onderstaande Concept-Ordon
nantie hiermecle gepubliceerd. 

Op last, 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 16Augustus 1875. 

H. STIEMENS, 
W d. Staatssecretaris. 

Concept-Ordonnantie, 
Regelende de wijze waarop, of hoedanig, tenders gevraagd wor

den voor het doen van publieke werken en het leveren van 
benoodigdheden voor of aan het Gouvcrnement der Zuid 
Afrikaansche Republiek. 

ART. 1. Voor elk publiek werk, dat de som van om- Tenders voor elk pu
trent £10 te boven gaat zullen vooraf tenders moeten ge- biek werk boven de 

d d d h ' . h t t · t d l · sorn van ~10. v-raag wor en oor em aan wien e oezig er wer cen IS 
toevertrou wd. 

2. V oor alle benoodigdheden tot Gou vernements eincle Tenders voor alle 
of gebruik de waarde van £5 te boven gaande, zullen even- benoodigdbeden bo-

ls ' bl' k d d d ven de waarde van a voor pu Ie e werken ten ers moeten wor en gevraag , £ 5. 
tenzij door den Uitv. Raad tot aankoop besloten wordt. 

3. Ieder tender tot het doen van een publiek werk, of Wijze van uitscbrij
het leveren van iets benoodigd zal duidelijk verstaanbaar ven .van. t~nders en 

. ' . pubhcatle m de 
moeten Uitgeschreven worden om misverstand te voorkomen, Staa.tscourant. 
en zal door publicatie in de Staatscourant tijdig genoeg voor 
publieke mededinging bekend gemaakt moeten worden. 1) 

4. Alle tenders zU:llen overeenkomstig de advertentie Tenders aan Post
voor het uur OD den bepaalden dag bij den Postmeester rneester-Generaal in 
G 1 2) .[ ld h t ' t kt . . " rr d te zenden en door eneraa verzege en op e couver gem er ZIJn: en er hem overhandigd 
voor ........................ " moeten ingezonden worden, en door aan cornrnissie. 
hem ongeopend worden voorgelegd aan de daartoe benoemde 
·commissie. 

6. De commissie zal bestaan of zamengesteld zijn uit Zamenstellirg van 
den Auditeur-, Thesaurier- en Postmeester-Generaal. commissie. 

6. De commissie is gehouden dadelijk na den dag en Bijeenkomen van 
het uur dat voor het inkomen van den laatsten tender be- commissie en rap-

Id · b" t k d t d b h l"k port derzelve aan paa Is, lJeen e omen, e en ers openen en een e oor IJ Uitv. Raad. 
procesverbaal er van opmaken en met hunne beoordeeling 

l) en 2) Gewijzigd door Generale Instructien 1882, art. 26,letter s. 
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en recommandatie aan den Uitv. Raad toezenden, die dam-
over zal beslissen. 1) 

Deze ordonnantie zal voorloopig in werking gesteld 
wo:tden. 2) 

P. J. JOUBERT, 
'Vaarn. Staatspresident. 

Op last, 

H. STIEMENS, 
\Vaarn. Staatssecretaris~ 

Gou vernemen t.skan to or, 
Pretoria, 16 Augustus 1875. 

No. 2072, 
GOUVERNEl\IENTS KENNISG EVING. 

Zegelregt voor. Iega- ZIJ het bij deze kennelijk, dat bij Uitvoerende Raads
lisa~ie van handtee-besluit, dd. 7 October 1875, art. 161, voorloopig is vastge-
kemngen op docu- t Id d t . h t I t' h'll' t menten. s e , a 1n e vervo g 1en s 1 mgs en zespence moe en 

worden betaald als zegelregt voor legalisafie van handteeke
ningen op doccmenten, die buiten dezen Staat verzonden 
worden, ten voordeele van 's lands kas. 3) 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 7 October 18 7 5. 

No. 2080. 

SW ART, 
Staatssecretaris. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

Invoerregten op VOLGENS besluit van den HEd. Achtb. Volksraad 
meubelen, muziek- art. 170 d.d. 31 Mei 1875 zal er 1.l percent invoerregten 
instrumenten en h ' d b 1' · k'2 

• juwelieren goederen. ~e even wor en op men e s, muz1e 1nstrumenten en JUWe-
hersgoederen. 

De Landdrost of daartoe gemagtigd ambtenaar van het 
distrikt waar zoodanig handelaar of persoon inkomende in 
de Republiek het eerst aankomt of doorgaat, zal het regt 
hebben te eischen, dat de invoice of vrachtlijst van zoo-

1) Gewijzigd door Generale Instructien 1882, art. 26t letter s. 
2) Deze Ordonnantie schijnt niet later door den Volksraad goed

gekeurd te zijn. 
3) Zie Gouvernements Kennisgeving, No. 127, dd. 29 April 1884~ 

Staatscourant 1 Mei 1884. 
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danigen wagen, indien er twijfel bestaat, bezworen zal wor
den; dat dit invoerregt van 1! percent ook geheven zal 
worden op alle wagcns, karren of andere rijtuigen, van bui
ten de Republiek ingevoerd, en dat alle personen, die ge
noemde goederen in de Republiek verkoopen of verhandelen 
zonder de betaling voormeld, eene boete zullen betalen ge
lijkstaande met vijfmaal het bedrag. 1) 

SW ART, 
Staa tssecretari s. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 12 October 1875. 

No. 2082. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

INGEVOLGE hesluit van den Uitv. Raad, dd. heden, Licentie bepaald 
art. 186, wordt hiermede bekend gemaakt, dat voorloopig voor kegelbaan. 
bepaald is, tot nadere goedkeuring van den REd. Achtb. 
V olksraad, dat voor het houden van eene kegelbaan, eene 
licentie zal moeten betaald worden van £12 per jaar, £9 
per 6 maanden en £5 per kwartaal. 

S\VART, 
Staatssecretaris. 

Gou vernementskan to or, 
Pretoria, 12 October 187 5. 

No. 2089. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

DAAR de heer J. D. L. Botha is aangesteld als Veld
cornet over een gedeelte van de wjjk Klein Marico, waardoor 
die verdeeld is als volgt :-

"Van af de plaats genaamd Nooitgedacht van den heerVerdeeling v. Veld
Lucas Marthinus Swart, zooals de berg van Zee- corr:etschap Klein 

t . h •t t l t d. b d 1\fanco. rus z1c Ul s re { en met 1e ergran tot aan 
de Groot Maricorivier, verder met den loop van 
Groot Marico op, tot aan bovenste oog; zijnde op 
de plaats van den heer Evert Potgieter, genaamd 
Bokkraal." 

1) Zie Wetten No. 2, 1881, No. 4 en 6, 1882 en No. ~. 1886. 
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W ordt deze verdeeling hiermede bekend gemaakt, ten 
einde een iegelijk in staat te stellen, binnen den tijd van 
eene maand na publicatie zijne bezwaren hiertegen schriftelijk 
ten Landdrostkantore te Zeerust in te brengen. 1) 

Gouvernementskantoor, Pretoria, 
16 October 1875. 

No. 2092. 

SW ART, 
S taa tssecretaris. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

TER algemeene informatie wordt onderstaand Uitv. Raads
hesluit, dd. 14 October 1 R7 5, art. 227, volgens art. 3 der 
Instructie voor den Landmeter Generaal 2) hiermede ge
publiceerd. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 18 October 1875. 

S\VART, 
Staatssecretaris. 

Landmeters zullen "De Landmeter-Generaal bevonden hebbende dat ver
zich vo~:mien van scheidene kaarten ter goedkeuring ingezonden, niet overeen
~~;~~1~~R~!t~~tenkomstig de inspectie-rapporten zijn, zoo wordt hiermede aan 
plaats en aangren- Landmeters bekend gemaakt, dat zij van nu af gehouden 
zende plaatsen. zijn, bij het opmeten der plaatsen, zich te voorzien van het 

inspectie-rapport der op te meten plaats, alsmede van de 
inspectie-rapporten der rondom aangrenzende plaatsen, en 
dat, wanneer zij bespeuren dat een of eenige der baken_,c; 
hun aangetoond, in strijd is of zijn met de inspectie-rap
porten, zij dit aan belanghebbenden moeten bekend maken~ 
en het verschil daardoor veroorzaakt aanteekenen op hunne 
kaart of kaarten." 3) 

No. 2139. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

TER algemeene informatie wordt hiermede onderstaand 
Uitv. Raadsbesluit, dato 17 November 187 5, art. 238, bekend 
gemaakt:-

Ambtenaren verbo- "Besloten, dat het duidelijk verstaan moet worden, dat 
den agentschappen aan de Hoofdambtenaren, Baljuws en gesalarieerde klerken 
waar te ne men exe- b ld b d dt · h t cuteuren datief in epaa ver o en wor eemge agentsc appen waar e nemen, 

Executeuren Datief in vreemde boedels te zijn, vendutie te 

1) Zie Gouvernements Kennisgeving, No. 25, dd. 7 Febr. 1876. 
2) Zie ante bl. 371. 
3) In verband biermede zie V.R.R. 7 Julij 1882, art. 744, afd. a, en 

"Instructte voor Landmeters," gepubliceerd b\i brochure, d.d.18 Sept. 1882. 
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houden of iets te doen wat den schijn van Agentschap vreemde boedels te 
heeft 1), totdat hierover door den HEel. Achtbaren Volksraad zijn en venduties te 

l d . . d l b l t . . houden. op de eerst wmen e gewone z1ttmg na er za es o en ZlJn. 

Gouvernementskantoor, 
18 November 1875. 

No. 2161. 

(Get.) P. J. JOUBERT, 
W d. Staatspresident. 

, S\VART, -
S taa tssecretaris. 

, J. J. FOURIE. 

" 
S. J. P. KRUGER. 

SW ART, 
Staatssecretaris. 

GOUVERNE~1ENTS KENNISGEVING. 

TER algemeene informatie wordt onderstaand Uitvoe
rende Raadsbesluit, del. 23 November 1875, art. 298, hier
mede bekend gemaakt. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 26 November 1875. 

SW ART, 
Staatssecretaris. 

" Besloten, daar er in Wet No. 6, 187 5, geen tarief is Toekenning aan 
vastgesteld voor de betaling van leden van het Delvers-leden van Delvers-
c 't/ ·· 'tt' h d 1 H f A '1 d t Comite wanneer zitoml e, wanneer Z1J z1 mg ou en a s o van ppe , a ting houdende in 
aan de leden van dat Comite, wanneer zij als zoodanig zitting Appelzaken. 
hebben, zal toegekend worden dezelfde betaling als aan 
Heemraden wordt toegekend, namelijk 10s. per dag. 

"V erder, dat de appellant gehouclen zal zijn eene go
noegzame som geld te deponeren of securiteit te stollen tor 
goedmaking cler kosten van het appel. 2) 

(Get.) P .. J. .JOUBERT, 

" 

" 
" 
" 

W d. Staatspresident. 
SW ART, 

Staatssecretaris . 
. J. .J. FOURIE. 
8 . .J. P. KRUGER. 
C . .J. JOUBERT. 

1) Zie ook V.R.B. 3 October 1884. art. 733. 
2) In verband met zaken van appel, zie Wet No. 8, 1885, art. 41. 
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1876. 
No. 14. 

GOUVERNEMENTS KENN1SGEVING. 

TER algemeene informatie wordt onderstaand Uitv. 
Raadsbesluit, dd. 13 Jan. 1876, art. 30, hiermede gepu
bliceerd. 

Staatspresident g; "De Uitv. Raad besluit dat indien het den Staats
magtigd ond.er ze -president blijkt, dat er door d_e opmeting e_ ener plaats in-
re omstand1ghed n b · k t 1 
het teekenen van reuk IS gemaa t op eene vroeger geme ene p aats, ZHEd. 
kaarten te weigerJn. gehouden zal zijn ten allen tijde te weigeren zulke }mart te 

teekenen, al is dezelve ook behoorlijk gepubliceerd en de 
drie maanden, bij de \V et vereischt, verloopen zonder dat er 
protest tegen gezegde kaart is gelegd. 1) 

"Dit besluit, volgens Ord. No. 1, 1864, 2) daclelijk in 
werking te brengen." 

(Get.) P. J. JOUBERT, 

" 

" 
" 
" 

\V d. Staatspresident~ 

8\VART, 
Staatssecretaris. 

J. J. FOURIE. 
S. J. P. KRUGER. 
C. J. JOUBERT. 

SW ART, 
Staatssecretaris. 

Gouvernemcntskantoor, 
Pretoria, 14 Januarij 1876. 

No. 13. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

TER algemeene informatie wordt hiermede gepuhliceerd 
Uitv. Raadsbesluit, d.d. 13 Jan. 1876, art. 33:-

Geen a.mbtenaar "Besloten dat geen ambtenaar het regt heeft, iemand 
he~ft regt iemand te te dwingen tot het maken van een schriftelijk contract met 
dwmgen contracten .. d 
met Kaffers te Kaffers op ZIJne plaats wonende of door hem gehuur , en 
maken. dat de Veldcornet verpligt is -op een enkel certificaat van 

--------------------------

1) In verband hiermede zie Volksraadsbesluit 2 Junij 1882, art. 261 
en artt. 8 en 9 van Wet No. 2, 1884. 

2) Deze Ordonnantie waarvan aanha1ing op bladzijde 174 is overzien, 
werd te zamen met ander<~ wetten van 1864 uitgesteld en later niet door 
den Volksraad behandeld. 
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een burger, dat de Kaffers bij hem verhuurd zijn, hem 
gratis passen te verleenen volgens art. 9 van de Paswet 
No. 4, 1873." 

(Get.) P. J. JOUBERT, 

" 

" 

G-ouvernements Kantoor, 
Pretoria, 14 Januarij 1876. 

No. 25. 

" 
" 

W d. Staatspresident. 
SW ART, 

Staatssecretaris 
J. J. FOURIE. 
S. J. P. KRUGER. 
C. J. JOUBERT. 

SW ART, 
Staatssecretaris. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

INGEVOLGE nadere kennisgeving van den Landdrost 
van Marico, wordt onderstaande verdeeling van de wijk 
Klein Marico, gepubliceerd in Staatscourant No. 600, onder 
advertentie No. 2089, 1) hiermede zooals nu veranderd 
gepubliceerd, en zal dus zijn :-

" V an af de plaats genaamd N ooitge.Q.~ht, van den he er Verdeeling van Veld
Lucas Marthinus Swart, zooals de berg van Zeerust zich corn.etschap Klein 
uitstrekt tot regt tegenover de plaats genaamd Driefontein, Manco. 
van den heer Frangois Jacobus Naude, en van daar met 
en tusschen de plaatsen Bronkhorstfontein, van den heer 
Hendrik Strijdom, en de pl- Rietvallei, van den heer 
J"urie Georg Meijer, en zoo voort tot aan de oude lijn." 

~~ezigheid van den Staatssecretaris, 

Op last, 

Gouvernements Kantoor, 
Pretoria, 7 Februarij 1876. 

1) Zie ante bl. 635. 

H. STIEMENS, 
1ste Staatsklerk. 
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No. 36. 
GOUVERNEJ\IENTS KENNISGEVING. 

VerdeelingYanBank INGEVOLGE Uit. Raadsbesluit wordt bekend gemaakt,. 
Iicentie. dat de Banklicentie geheven op Banken in de Z. A. Republiek 

verdeeld is als volgt : 
Voor 12 maanden £75 0 0. 

" 
6 maanden £56 5 0. 

" 
3 maanden £32 16 3. 1) 

SW ART, 
Staa tssecretaris. 

Gou vernemen tskantoor, 
Pretoria, 15 Februarij 1876. 

No. 42. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

Wet No. 4, 1874 in TER algemeene informatie wordt hiermede kennis ge
w~rking gesteld. geven dat de W elEd. heer W. J. v. Gorkom door ZHEde1e 

den heer T. F. Burgers, Staatspresident der Z. A. Republiek, 
in Europa is aangesteld en in functie is getreden als Super
intendent-Generaal van Onderwijs en thans alhier is aange
komen, waarom de Wet regelende het Onderwijs No. 4, 
187 4 2), die bij besluit van den H.Ed.Achtb. Volksraad, 
art. 164, 1875, was nitgesteld, thans in werking treedt~ en 
zulks ter kennis van de respectieve ambtenaren wordt 
gebragt. 

P. J. JOUBERT, 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 1.5 Februarij 1876. 

No. 75. 

W d. Staatspresident. 

SW ART, 
Staatssecretaris. 

GOUVERNE:MENTS KENNISGEVING. 

Geen gescbreven ze- AANGEZIEN de noodige voorziening is gemaakt tot 
gels te worden gE- het vervaardigen van zegels en het stempelen der bank
braikt van af 1 April h dt h' d b 1 d k d f 1 A '1 
1876. c eques, wor wrme e e ren gemaa t, at van a pr:t 

aanstaand<;, geene geschreven zegels meer op eenige docu-

1) Zie Wet· No. 2, 1881 en Wet No. 6, 1882. 
2) Zie ante bl. 566 en aanhalingen 3) aldaar. 
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menten mogen gebruikt worden, maar alleen de daartoe 
vervaardigde plakzegels mogen worden aangehecht, ook zul
len van dien tijd af geene ongezegelde cheques meer mogen 
worden gebruikt. 

De zegels zullen tegen dien tijd verkrijgbaar zijn bij de 
respectieve zegeluitdeelers. 

Het document moet met de zegels ongeschonden er op Zegels moeten onge-
worden ingeleverd. schonden zijn. 

De ambtenaar belast met het ontvangen van het docu- Oontrole en on
ment zal toezien dat geene reeds gebruikte zegels worden bruikbaar maken 

1 kt d d l '"k b" · h t t 1 t d door ambtenaren. opgep a en a e IJ IJ e on vangen van le ocument 
de zegels onbruikbaar maken door zijne initia1en (voorletters) 
en den datum van het document in cijfers er over heen te 
schrijven, of anderzins met zijn kantoorstempel te stem-
pelen. 1) 

De cheques zullen door de commissie voor het vervaar- Stempelen van 
<ligen van zegels gestempeld worden. De chequeboeken kun- cheque-boeken. 

nen tot dat einde onder dienst postvrij opgezonden worden 
aan den Thesaurier-Generaal, bij wien de zegelmeester de-
zelve, na gestempeld te zijn, ter verzending naar de respec-
tieve banken moet ontvangen. 

P. J. JOUBERT, 

Op last, 

Gou vernemen tskan to or, 
Pretoria, 15 Maart 1876. 

W d. Staatspresident. 

SW ART, 
8taatssecretaris. 

VOLKSRAADSI:ESLUIT, 2 MEI 1876. 

ART 6. "De Volksraad besluit dat, daar er misverstand Besluit over de 
kan bestaan omtrent het hoofd der W eeswet, 2) als zoude Weeswet 1870. 

verstaan kunnen worden als of die slechts voor een jaar in 
werking is gesteld, te bepalen dat die wet van af 1870 
reeds in werking is en als zoodanig van kracht is en blijft." 

1) In verband hiermede zie Gouvernements Kennisgeving, No. 25, 
1 Mei 1877, Governrnent Gazette, 5 ~fei 1877, No. 4; Gouvernernents Ken
nisgeving, No. 76, 5 Junij 1879 en Gouvernements Kennisgeving, No. 
77, 7 _!unij 1879, Governrnent Gazette, 10 Junij 1879, No. 124; V. R. B. 
3 JuhJ 1882, art. 686 en GouvernPments Kem1isgeving, No. 127,29 April 
1884, Sta.atscourant 1 Mei 1884, No. 168. 

2) Wet No. 12, 1870. Zie ante bl. 395. 
41 
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 5 MEI 1876. 

Goedkeuring van ART. 2H. "De Raad besluit het Tractaat door ZHEd. 
Tractaat met Belgie. den Staatspresident met Z. M. den Koning van Belgie 

gesloten en thans aan de orde 1) met volle goedkeuring aan 
te nemen met dankbetuiging aan ZHEd. voor gedane werk
zaamheden daaromtrent." 

Goedkeuring van ART. 30. "De Volksraad keurt goed het Tractaat gesloten 
Tractaat met Hol- door ZHEd. den Staatspresident met Z. M. den Koning der 
land. N ederlanden 2) onder dankbetuiging aan ZHI~d. voor de 

diensten da.ardoor aan land en volk bewezen." 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 9 EX 10 l\IEI 187H. 

Goedkeuring van Aiu. 43. "De Volksraad besluit, uaar aanleiding van 
spoorwegleening. het rapport van ZHEd., en gelet op de memories vr,m· en 

tegen de leening, vermeld in art. 1 cler Aanspraak, clat die 
leening door ZHEd. in Nederland gesloten ten bedrage van 
£300,000, is overeenkomstig Volksraadsbesluit van 16 No
vember 187 4, art. 250. 3) 

"Dat, daar die leening door den Volksraad beschouwd 
wordt in het wezenlijk belang van het land te zijn, zijnde 
die leening bestemd tot het maken van een spoorweg van 
den Drakensberg tot aan Loren9o Marques. 

" Dat die leening gesloten is op voordeelige voorwaar
den, waaruit blijkt dat ZHEd. de Staatspresident daartoe 
zijne beste krachten heeft aangewend, waarvoor hem den 
hartelijken dank van het volk det Z. A. Republiek toekomt, 
welke ZHEd. bij deze door de Vertegenwoordigers wordt 
toegebragt. 

"Voorts besluit de Raad eene commissie van vijf leden 
uit den V olksraad te benoemen, ten einde te zamen met de 
Regering een rapport over de plannen ter uitvoering van 
den spoorweg, mede thans aan de orde, met de daarop be
trekkelijke memories nog in deze zitting van de V olksraad 
voor te leggen, om die zaak tot een einde te hrengen. 

Art. 44. Aan de orde de vijf leden te kiezen, als in 
voorgaancl besluit vervat. 

Daartoe gekozen de heeren Hutchjnson, Preller, Lys, 
Birkenstock en M unnich. 

1) Gepubliceerd Staa.tscourant 7 Februarij 1877, No. 671. 
2) Dit Tradaat is niet gepubliceerd. 
3) Zie a11te bladz. 603. 
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No. 130. 

643 

BEG LEMENT 1) 

VOOR HET EXAMINEREN V AN ONDERWIJZERS. 

Vastgesteld en goedgekeurd bij besluit van den Uitv. Raa<~, 

d.d. 12 Mei 1876, art. 95. 

ART. 1. Tweemaal 'sjaars zal gelegenheid gegeven wor- Tijd voor aflegging 
,den tot het afl.eggen van een examen ter verkrijging eenervan examen. 
acte als onderwijzer der 1ste, 2de of 3de klasse. 

2. Het examen bedoeld bij art. 73-86, 2) wordt afge- Zamenstelling van 
nomen in de hoofdplaats van een distrikt door eene corn- Commissie van Exa-

. . b t d 't d s . t d t a' 1 0 minatoren voor on-illlSSle, es aan e Ul en upenn en en · eneraa van p- derwijzers derde 
voeding als Voorzitter, den distrikts hoofdonderwijzer en klas:;e . 

.. drie leden der distriktsschoolcommissie, door deze zelve aan 
te wijzen. De commissie kiest uit haar midden een Secretaris. 

3. De examens bedoeld bij art. 86-141, 3) worden afge- Zamenstelling van 
nomen in de zetelplaats door eene commissie bestaande uit Commissie van Exa-
d S · t d t G 1 0 d' ' 1 V 'tt minatoren voor onen uper1n en en eneraa van pvoe 1ng a s oorz1 er, derwijzers tw8ede en 
den rector en den 2den leeraar van de Hoogere School, den eerste klasse. 
den distrikts onderwijzer, een der zes door de burgers ge-
kozen leden der hoogere schoolcommissie, door de commissie 
te benoemen, een der Regeringsleden dier commissie, door 
den Uitv. Raad te benoemen en den Landmeter Generaal. 
De Commissie kiest uit haar midden ecn Secretaris. 

4. De dag en plaats waarop het examen zal plaats heb- Bekendmaking van 
ben, worden telkens drie maanden te voren in de Staats- dag en plaats van 
courra,nt aangekondigd. De commissies zullen ook tusschen- examen. 
tijds candidaten tot een examen toelaten, indien, naar het 
oordeel van den Superintendent Generaal van Opvoeding 
het belang van het onderwijs in eerLig deel der Republiek 
dit vordert. 

5. Geen candidaat wordt tot een examen toegelaten, 'l'oelating van can
~enzij hij bewijzen van onberispelijk zedelijk gedrag over- didaten. 
legge. Ook wordt geen candidaat meer dan drie malen voor 
hetzelfde examen toegelaten. 

6. De candidaten die, naar het oordeel van de meer- Vereischten v66r 
derheid der commissie, een voldoend examen hebben afge- toelating. 
legd, ontvangen een gezegeld diploma, dat door den V oor- Uitreiking van gezf'
zitter en den Secretaris der commissie namens deze wordt geld diploma en in-

t k d d 'd l"k d d '1 f "d d b' d houd daarvan. ge ee en en Ul e lJ en naam, en ee tiJ en e evoeg -
heid van den houder aanwijst. 

1) Deze RegulaW~n zijn herroE>pen door Wet No. 10, 1880, en ver
. vangen door de bepalingen der Wetten No, 1, 1882, en No. 13, 1886. 

2) Zie ante bl. 576. 
3) Zie ante bl. 577. 
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Commissie-leden ge- 7. De leden der eommissic genicten gecne vacatie-gelden. 
nieten geen vacatie- De noodzakelijke kosten worden gedekt door de examen-
~~~~~n-gelden. gelden, die respectievelijk £3, £2 of £1 bedragen voor een 

candidaat-onderwijzer 1ste, 2de of 3de klasse. 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 15 Mei 1876. 

'fHOS. BURGERS, 
Staatspresident. 

Op last, 

SW ART, 
Staatssecretaris. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 15 lVIEI 1876. 

Delgingsfonds-Com- ART. 52. "De Volksraad het rapport der Commissie 
missie gemagtigd over het Delgingsfonds ter tafel, overwogen hebbende, keurt 
meer dan zes percent hetzelve goed met dank aan de Commissie, en besluit verder 
renten te nemen. d d" C · · · t b d 1 · · 

Goedkeuring van 
het Tractaat met 
Portugal. 

at voortaan 1e ommiSSie n1e meer ge on en za ZIJn 
aan de tenders van zes percent 's jaars, wanneer er tenders 
voor hoogere percenten worden gemaakt, met eene behoor
lijke en voldoende securiteit, zal dezelve door de Commissie 
kunnen worden aangenomen, en warden alle vroegere be
sluiten door den Raad daaromtrent in dezen zin gewijzigd, 
en over te gaan tot het kiezen van een ander lid in plaats 
van den heer Holtshausen, die als lid van den Uitv. Raad 
is gekozen.'' 

VOLKSRAADSBESLUIT, 16 MEI 1876. 

Art. 59. "Aan de orde art. 6 der aanspraak. 
" De heer de V ries stelt voor deze wetten zoo lang uit 

te stellen en het tractaat met Portugal eerst te behandelen, 
hetwelk door den geheelen Raad wordt aangenomen. 

" Zoodat nu het tractaat met Portugal aan de orde is, 
hetwelk wordt gelezen, waarna de heer Taljaard het voor
stel doet, dit tractaat 1) met acclamatie goed te keuren, 
hetwelk door den heer Munnich wordt ondersteund. 

"De Voorzitter stelt voor hetzelve puntsgew~jze te be-

1) Dit tractaat (dd. 11 Dec. 1875) is niet in de Staatscour'JJnt gepubli• 
ceerd. Zie verder Supplementaire Tractaat, dd. 17 Mei 1884, goedge
keurd door V. R. B., 1 Nov. 1884, art. 1135, en gepubliceerd in Staat8-
courant, 20 Nov, 1884, No. 200. 
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handelen, waarmede de heer Mare instemt, omdat er woor
den in voorkomen die onverstaanbaar zijn. 

"Zijn HEd. de Staatspresident geeft uitleg van die 
woorden, waarop de Raad het tractaat met acclamatie aan
neemt." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 23 MEI 1876. 

ART. 79. "Gelezen memorie van N. P. Muller en 4 Regering gemagtigd 
anderen, verzoekende dat de Regering de plaats Standers plaats Sta:ndersdrift 
Drift als voor een dorp uitgegeven zal overnemen als Staats als dorp mt te geven 

eigendom. 
" De Raad besluit de memorie te verwijzen naar de 

Regering en haar op te dragen de zaak te behandelen in 
het belang en welvaart van het land." 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 27 MEI 1876. 

ART. 89. "De Volksraad heeft met genoegen ontvangen Vlaggenlied van de 
het vlaggenlied, vervaardigd door den heer W. P. van Z .. A .. Republiek 
Hengel en op muziek gezet door den heer J. W. Berner. goedgekeurd. 

"De Volksraad draagt den Voorzitter op die heeren den 
dank toe te brengen voor hunne belangstelling en verklaart 
dat lied te zijn het ' Vlo.gyet~l,ied van de Z1.ticl A.frikaan:;che 
Republiek,' 2) met opdragt aan de Regering om het te laten 
drukken en het voor het publiek verkrijgbaar te stellen, 
tegen een geringen prijs. 

WET No. 1, 1876. 3
) 

REGELENDE HET ALGEMEEN KIESREGT DER BURGERS 
V AN DE ZUID AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluiten, dd. 29 Mei 
1876, Artt. 61, 64, 67, 71, 75, 80 en 91. 

NADEMAAL het wenschelijk is, dat het kiesregt van Inleiding~ 
de burgers der Zuid Afrikaansche Republiek nader bepaald 
en omschreven worde, zij het hierbij vastgesteld als volgt :-

1) Zie Proclamatie der 'l'usschen Regering, d.d. 14 Dec. 1878, her
.roepen door Proclamatie 2 Maart 1882. 

2) Gepubliceerd in Staatsc0urant 22 Nov. 1876, No. 660. 
3) Gewijzigd door Wet No. 7, 1882. 
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ART. 1. Elk burger van de Zuid Afrikaansche Republiek 
zal geregtigd zijn te stemmen bij verkiezingen, met inacht
neming van de hieronder volgende bepalingen : 

a. Om burger te wezen moet men binnen de Republiek 
geboren zijn en den ouderdom van 21 jaren be
reikt hebben, behalve in de keuze van krijgs.:. 
officieren wanneer de ouderdom van 18 jaren 
voldoende zal zijn. 

b. Niet in de Republiek geboren, maar van elders 
komende, moet men, om burger te zijn, eigenaar 
wezen van vastgoed binnen de ~bliek. 

c. Iemand van elders komende en geen vastgoed in 
de Republiek bezittende verkrijgt het burgerregt 
door een jaar inwoning, gehoorzaamheid aan de 
wet en goed gedrag. 

d. Geen persoon, buiten den Staat gcboren als genoemd 
in letter b en c en na het passeeren dezer wet 
in de Republiek komende, zal stemgeregtigd zijn 
tenzij hij door het afieggen van den volgenden 
eed, voor den daartoe door de Regering aange
stelden ambtenaar, als burger of onderdaan dezer 
Republiek is genaturaliseerd :-

" Ik beloof en zweer plegtig trouw aan het Volk en de 
Regering dezer Republiek, gehoorzaamheid aan 
de wetten en trouw aan hare onafhankelijkheid." 

Beperking van steml 2. Nie:mand, die niet tot de blanke bevolking van de 
regt. tot blanke be z. A. Republiek wordt gerekend zal als stemgeregtigd burger 
volkmg. aangeteekend word en, volgens a;t. 9 der Grondwet. 1) 
Aanteekening van 3. De in bovenstaande artikelen vermelde burgers hebben 
kiesgeregtigde bur· het regt om hunne namen als kiezers te doen aanteekenen 
gers. bij hunne respectieve Veldcornetten. 
Beperking van stem- 4. Alleen de aldus aangeteekende stemgeregtigden hebben 
regt. het regt om hunne stemmen uit te brengen als volgt :-

a. Voor het kiezen van een Veldcornet der wijk, elk 
in zijne eigene wijk. 

b. V oor een Raadslijd zijner wijk of kiesafdeeling. 
c. Voor elke verkiezing die het geheele distrikt betreft. 
d. Voor elke verkiezing die de geheele Republiek betreft. 

S~emm~ng belet in- 5. Niemand mag deel nemen of zijn stem uitbrengen bij 
dien met aangetee· eene verkiezing, voor eene wijk of een distrikt, waarin hij 
ken d. • t d I'· t d k" · k d n1e op e 1JS er 1ezers 1s aangetee en . 
Regt van stemmen 6. Elk stemgeregtigde van een distrikt, dat niet in kies
voor. meer dan een afdeelingen verdeeld is, kan zijne stem uitbrengen op zoovele 
kandidaat. k d'd t 1 k t . . t d t an 1 a en a s er va a uren Z1Jn, waarvoor ges em moe en 

worden. 

1) In verband hiermede zie Wet No. 2. 1883, art. 6, en Wet No. 3, 
1885, artt. 1 en 2. 
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7. Elk stemgeregtigd burger, die zijn stem wenscht uit Verpligtingen van 
te brengen op een kandidaat, moet den dag of de dagen, stemgeregtigde. 

het uur of de uren, en de plaats van stemming, door de 
daartoe aangestelde stemopnemers te worden bepaald, in acht 
nemen, en in persoon verschijnen, ten einde zulks te doen. 

8. Dadelijk na den afloop der stemming zullen nog Yerpligtingen van 
denzelfden dag al de stembiljetten door den stemopnemer stemopnemers en 

b.. lk d d d ld d . Landdrost. IJ e an er wor en gevoeg en verzege , en zon er verzmm 
aan den Landdrost van het distrikt worden opgezonden, die 
dezelve zal nazien en onderzoeken. Zoodra dit gedaan is, 
zal de Landdrost al de stembiljetten zonder verzuim opzenden 
aan den Staatssecretaris, met zijne aanmerkingen op die stem-
biljetten, welke daarvan hij voor onwettig of twijfelachtig 
beschouwt. 1) 

9. Elk Veldcornet is verpligt jaarlijks in de maanden Jaa~lijksche aantee
N ovember en December aanteekening te doen van al de kem.ng van stemge-

t . d · .. "k 1 t 1. t regt1gden doorVeld-stemgereg 1g en 1n ZIJne WIJ , en za evens verp 1g wezen cornetten. 
op verzoek van nieuwe ingekomene burgers aanteekening 
te doen. 

10. Hij zal daarvan behoorlijk boek houden en een ge- Verdere verpligtin
certi:ficeerd afschrift daarvan aan den Landdrost van zijn gen van Veldcornet 

D 
betreffende lijsten 

district toezenden in het begin van de maand Januarij. e van kiezers. 
hoeken en lijsten moeten door hem zoo ingerigt zijn dat 
daaruit duidel~jk blijkt, welke nieuwe kiezers aangeteokend 
zijn, en welke daarvan uitgesloten zijn door verhuizing of 
anderzins. 

11. De V eldcornet he eft het regt te weigeren om den J urisdictie v. Veld
naam van iemand aan te teekenen wanneer hij vermeent cornet en appel aan 
d d h Landdrost of Uitv. aarvoor gegronde redenen te hebben, welke re enen ec ter Raad. 
wanneer de tegenpartij verkiest, aan het oordeel van den 
Landdrost of desverkiezende aan het oordeel van den Uitv. 
Raad zullen worden overgelaten. 

12. De Landdrost van ieder district zal jaarlijks in de Verpligting van 
maand Februarij van elke der in art. 10 vermelde copien Landdrost. 
een gecerti:ficeerd afschrift aan den Staatssecretaris opzenden. 

Ook zal hij de lijsten der kiezers doen publiceren in de Publiceren der 
Staatscourant en door aanplakking bij de deuren van zijn lijsten. 
kantoor bekend maken, ten einde partijen hunne bezwaren 
of objectien bij den bevoegden ambtenaar kunnen inleveren. 

13. Het volgens bovenstaande bepalingen verkregen Waardoor het kies-
kiesregt gaat verloren of wordt vernietigd als volgt :- regt verloren gaat. 

a. Door het verbeuren of verliezen van zijn burgerregt. 
b. Door het met ter woon verlaten der Republiek. 
c. Door het verhuizen of vertrekken uit de eene 

wijk of distrikt naar een andere, wanneer men 

1) De bepalingen van dit artikel zijn tijdelijk gewijzigd door G. K. 
No. 23 dd. 15 Augustus 1881, op grond van Volksraadsbesluit van 10 
Augustus 1881, artt. 2 en 3. 
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zich op nieuw moet laten aanteekenen in dewijk 
of het distrikt waar men zich met ter woon vestigt. 

d. Door het ontvangen van crimineele vonnissen, die 
onteerend zijn. 

Verdere yerbeuring 14. Iemand kan ook zijn kiesregt verbeuren door het-
van kiesregt. zelve in strijd met deze wet uit te brengen. 
Verdere verbeuring 15. lJie zich tot het kiezen van den eenen of anderen 
van kiesregt. kandidaat heeft laten G>mkoopen verliest zijn kiesregt. 
Strafbepaling voor 16. Overtreders <!lezer wet, volgens art. H5, zullen hoven-
overtreding van dien gestraft worden met eene boete van £5 tot £10, of 
voorgaande artikel. gevangenisstraf van niet meer dan drie maanden, naar den 

aard der zaak. 
Herroeping v. vroe- 17. Alle vroegere bepalingen, wetten en hesluiten om
gere 'Yetten, behalve trent kiesregt v66r het passeren dezer wet van kracht, wor-
~eS:;~1~~~d~=~~:~. den hiermede herroepen, behalve de wet of de regulatien 

a die omtrent de verkiezing van leden van de Goudvelden 
bestaan, welke in volle kracht blijven. 1) 

Bepalingen aangaan- 18. Burgers die in lands dienst op kommando van 
d.~ kiezingen ten hunne kiesafdeeling afwezig zijn, bij geval van eenige be-
tiJdevancornmando l "k k' · 11 h t t h bb b'' · · angriJ e 1ezmg, zu en e reg e en om IJ eemgen 

officier of sternopnemer, daartoe bevoegd, hunne stem uit 
te brengen op tijd en plaatf:l, welke behoorlijk aldaar zal 
vastgesteld worden, indien zoodanige burgers aan de andere 
vereischten dezer wet voldoen. 

Deze kiezing zal niet plaats hebben voor ambtenaren, 
die door omstandigheden des lands in functie blij veri vol
gens besluit, dato 27 Mei 1876. 2) 

V ergoeding aan non- 19. De bij de wet benoemde, of door de Regering 
officieele stemopne- daartoe aangestelde stemopnemers, zullen vooraf beeedigd 
lllHS. d 

Eed van sternopne
mers. 

wor en voor eenen Landdrost of Vrederegter, en zullen de 
non-officiele leden de som van £1 sterling per dag als 
salaris genieten, wanneer zij als zoodanig werkzaam zijn. 

20. Hun eed zal zijn als volgt :-

" Als benoemd en aangesteld om stemmen op te nemen 
voor de verkiezing van . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . beloof 
en zweer ik plegtig trouw aan het volk en de 
Regering van dezen Staat, dat ik mij in de uit
oefening van den aan mij opgedragen pligt zal 
gedragen overeenkomstig de wet en mijne in
structie, dat ik zal handelen onpartijdig, zonder 
aanzien des persoons en den kiezers geene de 
minste teekenen van goed- of afkeuring omtrent 
een of ander der kandidaten zal geven, ook geen 
den minsten invloed op hunne stemmen zal 
trachten uit te oefenen ten voor- of nadeele van 

1) Zie ante bladzijde 594 en voetnoot 1 aldaar · zie verder V. R. B. 
30 Julij 1886, art. 1240. ' 

2) Zie art. 41 van Krijgswet No. 2, 1876, art. 17 van Kieswet No 
7, 1882, en art. 41 van Krijgswet No. 2, 1883. 
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een of anderen kandidaat, en dat ik na afioop 
van het stemmen volgens wet een zuiver en 
naauwkeurig verslag er van aan de Regering zal 
rapporteeren, en mij in alles gedragen zooals het 
behoort."-Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig. 

21. Deze wet zal in werking treden volgens art. ()9 der In werking treden 
Grondwet. der wet. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 12 Junij 1876. 

THOS. BURGERS, 
Staatspresident. 

SW ART, 
S taa tssecretaris. 

WET No. 2, 1876. 1
) 

VO OR DEN KRIJGS.DIENST. 

Goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluit, dd. 2 
Junij 1876, artt. 94, 96 en 97. 

ART. 1. De Staatspresident, met toestemming van den Staatspres. verklaart 
Uitvoerenden Raad, verklaart oorlog en vrede. oorlog en vrede. 

Het vredestractaat behoeft de goedkeuring van den Goedkeuring van 
Volksraad die daartoe zoo spoedig mogelijk wordt zamen- vredestractaat door 
geroepen. ' Volksraad. 

2. De Staatspresident, met toestemming van den Uit- Jurisdictie v. Staats
voerenden Raad, geeft last tot een commando, doch in ge- president betreffen-

1 d U't R d · t t"d' b" k k k de commandos. va e 1 v. aa n1e IJ 1g genoeg IJ een an · omen, an 
de Staatspresident zulks doen buiten hen en zulks ter zijner 
verantwoording. 

3. Onder een commando wordt in deze wet verstaan Wat onder comman
het uitgaan van gewapende burgers en onderdanen van den do wordt verstaan. 
Staat, ter zake der opstanden van kleurlingen of tot dem-
ping van onlusten onder de blanke bevolking. 2) 

4. Nadat de burgers tot den krijgsdienst zullen opge- Burgers staan onder 
roepen zijn, zullen zij staan onder het gezag en bevel van ge~~g en ?evel van 
d l d ffi · .. d kl' . d' KnJgsofficieren. e vo gen e o Cieren, ZIJn e naar rang van op Immmg, 1e 
verantwoordelijk zijn volgens de Grondwet: Assistent Veldcor-
netten V eldcornetten, Commandanten en Commandant-Generaal. 

1) Vervangen door Wet No. 2. 1883. 
2) Zie bijvoeging door V. R. B. 27 September 1876, art. 48. 
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Kiezing van Com- Voor ieder district wordt een Commandant gekozen door 
mandant door Veld- door de V eldcornetschappen van het district v66rdat zij 
cornetschappen. zulks verlaten zullen hebben, op zoodanigen dag en plaats 

als door ZHEd. den Staatspresident zal worden bepaald. 
Kiezir.g van Comm.- ·De Commandant Generaal wordt gekozen door het ge
Generaal door ge- heele leger, op zoodanige plaats en tijd als door ZHEd. den 
heele leger. Staatspresident zal worden bepaald. 
Salaris van Corn- Het salaris van den Commandant-Generaal wordt be-
man~ant-Generaal paald op een pond tien shillings sterling per dag, wanneer 
en Commandanten. h'' · d' t · d t d d t · 'ft' .. lJ m 1ens 1s, en a van e comman an en op VlJ wn 

shillings per dag wanneer zij in dienst zijn. 
Staatspresidentgeeft 5. De Staatspresideut, met den Uitvoerenden Raad, geeft 
last tot oproepingen last tot alle oproepingen voor oorlog of commandos en heeft 
en heeft opperbevel. ' het opperbevel over het geheele leger. 
Wie verpligt is 6. Alle ingezetenen tusschen 16 en 60 jaren oud, die 
krijgsdienst te doen. geene wettelijke reden van verschooning hebben, zijn ver

pligt krijgsdienst te doen. 
Beperking v. ouder- Jongelingen beneden de 18 jaren oud en mannen boven 
dom. de 50 zullen niet dan in de uiterste noodzakelijkheid wor-

den opgeroepen. 
Dienstpligtigheid v. De kleurlingen die in staat zijn om in den krijg van 
kleurlingen. dienst te wezen, kunnen opgeroepen worden. 

Vrijstellingen door 7. De wet kent de volgende vrijstellingen: 
de wet erkend. De dienstdoende led en van den V olksraad, de Lands-

ambtenaren, de Kerkelijke beambten, de Schoolonderwijzers 
kunnen niet in persoon worden opgeroepen, dan wanneer 
de Krijgswet is afgekondigd. 

Ook zijn van persoonlijke krijgsdienst verschoond, de 
eenige zonen van weduwen, zij die zoodanige ligchaamsge
breken hebben, welke hen tot den krijgsdienst ongeschikt 
maken en zij die zoodanige wettige gegronde verontschuldi
gingen kunnen bijbrengen om daarvan verschoond te wezen. 

Direkteuren eener Maatschappij die eene concessie heb
ben tot levering van eenig werk binnen een bepaalden tijd 
en met een bepaald aantal arbeiders, welke concessie bij 
gebreke daarvan zou vervallen, zullen zoo lang mogelijk 
voor hen en hunne arbeiders vrijgesteld zijn van persoon
lijke krijgsdienst. In het uiterste geval, wanneer tot ver
dediging van den Staat ieder dienstpligtige moet opkomen, 
heeft de Regering het regt op dergelijke Maatschappij schor
sing der concessie toe te passen in den geest van artikel10, 
tweede lid. 

Vrijgestelde verpligt 8. De ingezetenen wettelijk tot krijgsdienst verpligt, 
bijdragen te doen. maar daarvan op grond van bovenstaand artikel vrijgesteld, 

zullen in gevallen van commando's of oorlog, bijdragen 
moeten doen waarvan het bedrag door Ordonnantie van den 
Uitv. Raad in ieder geval zal worden geregeld, welk bedrag 
echter geen £15 mag te boven gaan. 

Die bijdragen zullen door den Veldcornet gevorderd en 
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aan hem geleverd moeten worden, binnen den tijd door Invordering en !eve
hem te bepalen. ring van bijdragen. 

9. Ieder tot krijgsdienst opgeroepen ingezetene zal ver- Verpligtingen van 
pligt zijn te zorgen voor eigen kleeding, een geweer in goede opgeroepene. 
orde met minstens een half pond kruit en 30 kogels. 

Behoeftige ingezetenen, mits zij van hun geldelijk on- Behoeftige door Re
vermogen terstond bij de oproeping kennis geven aan den gering voorzien. 
Veldcornet, zijn van die verpligting vrijgesteld, en worden 
door de Regering van een en ander voorzien. 

10. Indien eenig persoon op commando is zullen alle Staking v. regt. pro
regterlijke procedures in civiele zaken ten opzichte van zoo- cedures in civ. zaken 
danig persoon gestaakt worden. tegen opgeroepene. 

Zoodra de Krijgswet is afgekondig<i zullen alle regterlijke Stakingv. regtcrlijke 
procedures in civiele zaken worden gestaakt en geene execu- procedures en exe-
··· b f k d d 3 cutien na afkondi-tien egonnen o voortgezet unnen wor en tot op en Osten ging der Krij<>'swet.. 

dag na de terugroeping van· bovengemelde wet. o 

De schutten zullen dan gesloten zijn. 
Heerenregten zullen ook voor dien tijd opgeschort wor

den, zoodat burgers op commando niet in de boete van 
dub bel Heerenregt zullen vervallen voor zoolang zij op com
mando zijn of de krijgswet duurt. 

11. N alatigheid in het voldoen aan art. 8 wordt gestraft Strafbepaling voor 
met eene boete van £1 tot £10, of gevangenisstraf voor overtreding v. art. 8. 

eene maand. 
Overtreding van art. 9, eerste lid, maakt strafschuldig Voor overtredingen 

in geval van nalatigheid voor eene boete van £5, bovendien van art. 9. 
in geval van voortdurenden onwil voor eene boete van £37 10s. 
of drie maanden gevangenisstraf. 

V erzuim van de in art. 9, tweede lid, bedoelde kennis- Voor verzuim van 
geving wordt gestraft met eene boete van niet minder dan kennisgeving. 
£1 en niet meer dan £5. 

12. Alle deze boeten worden opgelegd en ingevorderd Oplegging en invor
door de Veldcornetten, die b~j wanbetaling daarvan kennis dering van boeten 
geven aan den Landdrost van hun district, die voor de in- door Veldcornetten. 

vordering zorg draagt. De Veldcornet zendt tevens een du-
plicaat van deze kennisgeving aan den commissaris der 
mond- en krijgsbehoeften. 

Iemand die zich bezwaard gevoelt over eene boete of Appel bij Landdrost 
gevorderde bijdrage door een Veldcornet hem opgelegd, zal 
zich bij den Landdrost kunnen vervoegen, welke ambtenaar 
de zaak zal onderzoeken en naar bevind van zaken handelen; 
wiens uitspraak beslissend zal wezen. 

Geen dagvaarding zal in deze hehoeven te worden uit- Geen dagvaarding 
gemaakt of eenige hofkosten er voor worden betaald. en hofkosten. 

13. Personen, welke buiten 's lands woonachtig, eigenaren Oorlogsbelasting be
zijn van grond binnen den Staat gelegen, zullen verplicht taalbaar door bui-

zijn om, behalve de gewone krijgsbelasting, iin geval van ;~;~~~~:n ~~~:~:d. 
oorlog een bekwaam en wel toegerust persoon, die niet voor 

1 

zichzelven persoonlijk aan commandodienst onderhevig is, 
ten dienste van het Gouvernement te stellen, of eene som 
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niet to boven gaande £15 in 's lands kas te bepalen, ten 
einde te strekken tot dekking van de oorlogskosten. 1) N adat 
een eigenaar van grond, die onderhevig is aan de betaling 
van bovengemelde belasting van £15 die voldaan heeft, kan 
de grond vrijelijk aan een anderen getransporteerd warden, 
zonder dat deze gedurende den oorlog voor welken de £15 
hetaald zijn, op nieuw aande betaling daarvan onderworpen is. 

Op grond van trac- 14. Ingezetenen die geen burgers zijn en op grond van 
~aten vrijgestelde tractaten van persoonlijken krijgsdienst vrijgesteld zijn, zullen 
mgezetenen moeten · ll d f 1 b"d d bijdra"'en doen. m. geva en van comman os o oor og, IJ ragen moeten oen, 

<> gelijkstaande met andere burgers. 
Jurisdictie v. Staats- 15. Zoodra de Staatspresident het noodig oordeelt dat 
president betreffen- een commando van gewapende burgers zal uitgaan zal hij 
de het rzenden van d d d d L dd h 'd. · orders door Land- eswege or ers zen en aan en an rost van et 1stnct; 
drosten of Veldcor-de Landdrost zal terstond per expresse of anderzins deze 
netten. orders mededeelen aan de V eldcornetten, doch de Staats-

president kan, zoo hij zulks noodig oordeelt, zijne bevelen 
onmiddelijk aan de V eldcornetten zenden, maar hij zal in 
zoodanig geval daarvan aan den Landdrost mededeeling doen. 

Afkondiging van 16. Zoodra de Staatspresident met den Uitv. Raad be
f>orlog bij. wijze van sluiten oorlog te verklaren, kondigt hij dit bij proclamatie 
proclamahe. af. Deze proclamatie bevat de redenen die tot de oorlogs-

verklaring geleid hebben en eene korte herinnering aan de 
hoofdbepalingen dezer wet. 

Verlaten van Veld- 17. Niemand zal vermogen, wanneer een oorlog zal zij n 
cornetschap zonderverklaard of orders gegeven zullen zijn tot het uitzenden 
verlof belet. d t · ·· d .. ld t h van een eomman o egen eemgen VIJan , ZIJn ve corne se ap 

te verlaten zonder schriftelijk verlof van zijn Veldcornet, en 
zich dusdoende onttrekken aan de dienst van hem gevorderd, 

Strafbepaling. onder verbeurte van eene boete niet te boven gaande £37 
1 Os. sterling, of gevangenisstraf niet te boven gaande drie 
maanden, zullende hij ingeval zijn V eldcornet weigert het 

Appel bij Landdrostgevraagde verlof te verleenen, zich van laatstgenoemde mogen 
beroepen op den Landdrost van het district. 

Last?rief tot appre- Ieder beambte bevvegd tot het ten uitvoer brengen van 
hentle. crimineele lastbrieven zal personen, die zonder verlof weg

trekken, mogen achterhalen en arresteeren, en ieder die kennis 
draagt van het wegtrekken van dergelijke personen, is verpligt 
hiervan onmiddellijk aan zoodanigen beambte kennis te geven. 

Jurisdictie v. Veld- Burgers die hunne respectieve veldcornetschappen v66r 
cornet. of in tijd van oorlog of commando verlaten, zal de Veld

cornet van hunne wijk geregtigd zijn te commanderen of te 
doen commanderen waar zij zich bevinden. 

Teregtstelling van 18. Indien in gevallen van oorlog of commando iemand, 
diegenen die de met het doel om de krijgsdienst te ontduiken, zonder schrif

telijk verlof van zijn V eldcornet den Staat verlaat zal hjj 

1) Zie oorlogbelasting bepaald bij V.R.B., 22 Sept. 1876. art. 37 en 1 
Nov. 1381, art. 226. Verder Wet No. 2, 1883, art. 14 en wijziging daar
van door V.R.B, 4 Augustus 1886, art. 1304. 
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teregtgesteld kunnen worden voor het Hoog Geregtshof, krijgsdienst ontdui
en als hij schuldig bevonden wordt, onderworpen zijn aan ken voor het Hoog 
eene boete van £100 tot £500 sterling, of eene gevangenis- Geregtshof. 
straf van een tot vijf jaar; indien de dagvaarding niet op 
hem persoonlijk kan gediend worden, zal hij minstens 30 Strafbepaling. 
dagen v66r de zitting van zoodanig Hof gedagvaard worden 
bij edicte in de Staatsconra.nt, en indien hij niet verschijnt, Dagvaarding bij 
zal de uit te spreken boete verhaald kunnen worden op Edicte. 
zijne roerende of onroerende goederen. Indien de Veld-
cornet het gevraagde verlof weigert, kan de aanzoeker zich 
beroepen op den Landdrost van het district, en indien ook 
deze vermeent hetzelve niet te mogen toestaan, zal hij het 
regt hebben zich tot verkrijging daarvan te wenden tot den Appel bij Landdrost 
Staatspresident. of Staatspresident. 

19. Ieder V eldcornet is verpligt lij sten aan te leggen, Veldcornet verpligt 
bij te houden en telken jare aan den Landdrost op te zen-li)sten v. dienstplig-
den van de dienstpligtigen in zijn wijk. tigen aan te leggen. 

20. Hij verdeelt deze lijsten in drie Staten :- Verdeeling van 
De eerste Staat bevat jongelingen beneden 18 en de lijsten in drie staten 

mannen boven 50 jaar. volgens ouderdom. 
De tweede Staat bevat de mannen van 18 tot 34 jaar. 
De derde Staat bevat de mannen van 34 tot 50 jaar. 
21. De Landdrost van den Staatspresident opgaaf heb- Landdrost geeft or

ben de ontvangen hoe groot het aantal zal zijn der uit zijn ders aan Veldcor-
d . t · t k h ft ·· d d netten om op te IS r1c op te omen manse appen, gee ZlJne or ers aan e roepen. · 
V eldcornetton, die de oproepingen doen in de volgende orde : 
eerstens de manschappen van 18 tot 34 jaar, ten tweede van 
34 tot so· jaar, daarna volgens voorgaand art. 7, ingeval de 
krijgswet afgekondigd wordt. · 

22. Bij iedere ligting van manschappen zullen de zoo- Opgecommandeerde 
danig opgecommandeerde burgers onderling voor wagens en bur~ers moeten on-

b ·k · · k · l derlmg voor wagens ossen voor hun ge ru1 · moeten voorz1en1ng ma en, 1ngeva en ossen voorziening 
van noodzakelijkheid zullen de V eldcornetten zulks kunnen maken. 
afcommandeeren. 

Als grondslag daarvan geldt: persoonl1;jke d·ien.r-:f stell Grondslag tewordan 
zoo lang mogelijk ·m·~j van deze levr:ring, terwijl voorts acht in acht genomen. 
moet worden gegeven naar het meerdere of mindere ver-
mogen der ingezetenen. 

23. V errigte krijgsdienst, geleverde benoodigdheden of V rijstelling in zekere 
voldoende gedane vrijwillige bijdragen of diensten, stelt voor gevallen. 
de eerstvolgende maal, indien mogelijk, vrij van diensten als 
vermeld in artt. 21 en 22. 

24. Van een en ander in artt. 20 en 21 alzoo vastge- Jurisdictie v. Land
steld, zendt de Landdrost per expresse aan de Veldcornetten, drost. 
ieder voor zooveel hem aangaat, berigt met last tot onmid-
delijke uitvoering. 

25. Indien door weigering of onwil de Veldcornet het Jurisdictie v. Veld
voorgeschreven aantal manschappen of ook de voorgeschreven cornet. 
wagens of ossen niet kan verkrijgen, neemt hij op eigen 
verantwoordelijkheid en met inachtneming van · de regelen 
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boven gesteld, maatregelen om het ontbrekende aan te vullen, 
maar doet dat alleen dan wanneer de tijd te kort is om den 
Landdrost kennis te geven. 

Appel bij Landdrost 26. Ieder die zich over de bovenstaande beschikkingen 
en Uitv. Raad. op goeden grond meent te kunnen beldagen, heeft het regt 

van den V eldcornet op den Landdrost en van dezen op den 
Uitv. Raad zich te beroepen, die na ingewonnen advies van 
den Staatsprocureur finaal beslist. 

Verpligting van ap- Indien door deze uitspraak zijne gronden niet aan
pellant tot schade- nemel~jk worden verklaard, en door zijn verzet misschien 
loosstelling. een ander ingezetene in zijne plaats persoonlijken dienst 

he eft moeten do en of eenige benoodigdheden op brengen, dan 
zal hij dezen volledig schadeloos stollen. 

Wie als officieren 27. Als officieren dienen de Assistent Veld-, de Veld-
tlienen. cornetten, benevens Commandanten en de Commandant

Generaal. 
Afteggiug van 28. De officieren, niet reeds ambtenaar zijnue, in welk 
ambtseed. geval hun ambtseed voldoet, leggen in handen van den 

Landdrost of den Staatspresident, de Commandant-Generaal 
altoos in die van den Staatspresident, den navolgenden 
eed af:-

Vorm van eed. "Ik beloof en zweer plegtig trouw aan het Volk dezer 
Republiek, in mijne betrekking naar wet, regt 
en billijkheid te zullen handelen, volgens mijn 
beste kennis en geweten, zonder aanzien des per
soons, dat ik aan niemand eenige gift of gunst 
gedaan of beloofd heb om tot die betrekking te 
geraken, van niemand eenige gift of gunst te 
zullen aannemen, wanneer ik vermoeden kan dat 
deze gedaan of bewezen zou worden om mij in 
mijne betrekking ten voordeele van den gever of 
begunstiger over te halen, te zullen gehoorzamen 
aan de bevelen der boven mij gestelden, volgens 
wet, en niets anders te beoogen dan den bloei, de 
welvaart en onafhankelijkheid van het land en 
volk dezer Republiek.-Zoo waarlijk helpe mij 
God Almagtig." 

Belegging en zamen- 29. De Commandant-Generaal of bevelvoerende officier 
:stelling v. krijgsraad. belegt een krijgsraad met z~jne officieren, bestaande uit den 
Quorum. commanderenden ofiicier, de Commandanten der districten 

die bij het commando aanwezig zijn, en Veldcornetten. In
Opvulling van getal dien deze te zamen minder dan zeven in getal zijn zullen de 
leden. tekortkomende leden door al de aanwezige burgers uit hun 

midden gekozen worden bij meerderheid van stemmen. 
Verpligting .van ge- 30. De burgers of andere personen, onder bevel van 
boo~zaamheid, over- eenigen krijgsofficier of kriJ'gsofficieren uitgetrokken zullen 
tredmgen strafbaar . , . . ' 
door krijgsraad. aan de wett1ge orders van hunne offic1eren stnkte . gehoor-

za<tmheid betoonen en officieren zoowel als burgers of andere 
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ondergeschikte personen, zich aan eenige commando-over
treding schuidig makende, zullen, met inachtneming van de 
reguiatii:\n door den Uitv. Raad vast te stellen, door den 
krijgsraad mogen worden gestraft, naar den aard of graad 
van zoodanige overtreding. 

De beveivoerende officier van iedere afdeeiing heeft de Jurisdictie v. bevel
magt, zonder ad vies van den krijgsraad, zijn beveien te yoerende offi?ier van 

d h h .. h t a· f d d It Iedere afdeehng. geven, oc wanneer . lJ e noo 1g o raa zaam oor ee , 
heeft hij het regt het advies van den krijgsraad te hooren. 

31. De uitgetrokken ingezetenen worden vergezeid door Conun. voor mond
een comrnissaris voor mond- en krijgsbehoeften, beiast met en krijgsbehoeften. 

de zorg voor proviand en ammunitie. 
Zijne verpligtingen en werkzaamheden zijn geregeid bij Zijne verpligtingen 

de wet in de Instructie. 1 ) geregelJ bij Instr. 

32. Vr~jwilligers op kommando hebben deze1fde ver- Verpligtingen en 
pligtingen en voorregten a.ls degenen die gekommandeerd v~o:regten van vrij-
.. w1lhgers. 

ZlJn. 
33. Degenen die zich door dapperheid, moed en gedrag Belooning voe>r dap

huitengewoon onderscheiden hebhen, zullen door den be- perheid. 

velvoerenden Officier der 1egerafdeeling, waartoe zij be-
hooren, aan den Staatspresident gerapporteerd worden, met 
.opgave van alle omstandigheden en bijzonderheden; deze 
zai de a1dus gerapporteerden bij afzonder1ijke kennisgeving 
eervo1 in de Staatscourant doen me1den. 2) 

34. De pe~sonen, we1ke vee of eenig ander gedeelte Bepalingen _betref
van den buit eigenen, zullen zich met twee gegoede borgen fende het eigenen 

I d . . 1 h 1d b' d . van vee. a sme e pnnCipa e se u enaren ver 1n en In eene som 
dubbe1 het bedrag der waarde van hetgeen door hen wordt 
geeigend, waarna het geeigende kan worden afgegeven, waar-
van aanteekening door den Kommandant za1 worden ge-
maakt, tenzij de partijen bereid zijn dadelijk voor eene com-
missie door den krijgsraad benoemd het bewijs van het ge
eigende te 1everen. 

Na afloop van het kommando of den oorlog za1 er door Commissie door 
den Staatspresident eene commissie worden benoemd waar- Staatspresident be-

.· h b · · · d 11 t ' b noemd en verdere voor ZIJ unne eWIJzen van mgen om zu en moe en ren- bapalingen. 
gen, en indien zij na1atig b1ijven voor zoodanige commissie 
te verschijnen of hun eigendom op zoodanigen geeigenden 
buit niet ten genoegen der commissie kunnen bewijzen, zullen 
zij het geeigende goed moeten terug geven of de waarde 
daarvan betalen, benevens de kosten der zaak moeten dra-
gen.-Bij de behande1ing van dergelijke zaken za1 de Staats-
president een geschikten persoon kunnen benoemen om het 
Gouvernement te vertegenwoordigen. 

1) Zie Instructtie gepubliceerd bij Gouvernements Kennisgeving No. 
1944, dd. 8 Junij 1875, Staatscourant 16 Junij 1875, en Instructie dd. 10 
Junij 1876 .. StaatscoU'mnt l4 Jnnij 1876. 

2) Zie Volksraadsbesluit 8 Junij 1876, art. 135. 
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Verdeeling der buit. 35. Indien er bij eenige gelegenheid buit op den vijand 
gemaakt wordt, zal daarvan in de eerste plaats het goed, 
dat volgens art. 34 wordt geeigend en vervolgens zooveel 

vergoeding voor afgenomen worden als noodig is om eene redelijke vergoe
paarden en trek- ding te verleenen voor paarden en trekossen, welke ten be
ossen gebezigd, ge- hoeve van een Commando en oorlog gebezigd of ~edood of 
dood of vermist.. '--' 

vermist zijn, en voor wagens welke onder dezelfde omstan-
digheden zijn verloren of gebroken. 

:1- ged. v. het overige Van het overige van den buit zal het eene vierde be
aan Gouvernement. hooren aan het Gouvernement tot tegemoetkoming in de 
Resterende i ged. oorlogs- of commandokosten, terwijl de andere drie-vierde 
onder deger:en die zullen verdeeld worden onder al degenen die werkelijk deel 
het comm. mtmaken uitmaken van het commando, hetwelk den buit veroverd 

heeft. 
Wat niet onder be- Onder de benaming van buit worden niet begrepen 
naming van buit be- kanonnen en krijgsbehoeften, welke het eigendom worden 
grepen wordt. van het Gouvernement. 
Aanspraak van we- De weduwen en weezen of naastbestaanden, die voor 
duwen en weezen v.hun onderhoud van de gesneuvelden afhankelijk waren, van 
gesneuvelden op degenen die biJ' de eene of andere expeditie sneuvelen zul-
dubbele aandeel. ' . 

len aanspraak hebben op het dubbele van dat aandeel In 
den bij die expeditie gemaakten buit; waartoe de gesneu
velde zou geregtigd zijn geweest, indien hij niet gesneuveld 
ware. 

Jurisdictie v. bevel- De bevelvoerende O:fficier van eene legerafdeeling zal 
voeren~ officier i:r;t het regt hebben om in bijzondere gevallen, waarin het nemen 
verdeelmg der bmt.van buit met buitengewoon gevaar gepaard zal gaan of ge-

paard geweest is te bepalen, dat meer dan de helft van den 
buit of zelfs de geheele buit zal toegekend worden aan de
genen, die aan het nemen van denzelven een werkzaam 
aandeel hebben genomen of zullen nemen, of dat een buit 
gemaakt paard of geweer het bijzondere eigendom zal zijn 
van een bepaalden persoon, die hetzelve met buitengewone 
dapperheid of levensgevaar heeft vermeesterd. 

Strafbepaling voor 36. Een persoon, hetzij vrijwilliger of gecommaudeerde, 
het onttrekken aan die zich aan het commando onttrekt, bniten schriftelijke 
het kommando. toestemming van rlen hevelvoerenden officicr der afdoeling, 

waartoe hij behoort, zal met een boete van niet rr~linder dan 
£10 en niet meer dan £37 10s. sterling strafba:,tr zijn, en 
daarna dadelijk door den Landdrost naar het ~ommando 
teruggezonden worden. I 

Gevangenisstraf bij Ingeval van niet betaling der boete zal hij met gevau-
wanbeta1ing. genisstraf voor niet langer dan zes maanden gestraft worden, 

welke straf hij zal ondergaan na afloop van het commando. 
Brieven van en naar 37. Brieven van of naar ecnig commando zullen voo-r 
commaudo postvrij. dczen Staat postvrij zijn. 1) 

---------------------------

3) Gewijzigd door art. 37 van Wet No. 2, 1883, en art. M ';an Wtt 
No. 1, 1886. 
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38. De Commandanten en V eldcornetten zullen toezien, Pligten van Com
dat geen schade door nalatigheid of moedwDligheid aan de mandanten en Veld
benoodigde wagens, ossen, en zoo voorts, worden veroor- cornetten. 
:~,aakt; eenig persoon zich hieraan schuldig makende zal Schadevergoeding. 
verpligt zijn de schade te vergoeden. Het Gouvernement Gouv. aan eigenaar 
echter blijft aan de eigenaars verantwoordelijk. verantwoordPlijk. 

39. De Rcgering zal moeten zorg dragen, dat wanneer Re£ering zorgt voor 
er een commando in het veld uittrekt, dat het zoo veel g~nees- en heelkun
mogelijk behoorlijk van genees- en heelkundige hulp voor- dige hulp. 
r,ien wordt. 

40. De Commandant-Genera.al zal niet, dan wanneer hjj Verpligting v. Com
bevindt dat zulks uiterst noodzakclijk is, zich in het gevecht mandant-GeneraaL 
mengen. 

41. Indien er in gevallen van oorlog of krijgsexpeditien Bepalingen betref
stemgeregtigde burgers volgens last van de Regering op f~.nde kiezingen ten 

d 't ·· .. d d b •t h k' .L'-1 tJJde v. commandos~ comman o u1 ZIJn en r,lJ aar oor u1 en unne Iesamee-
ling of wijk zijn en verhinderd worden hunne stemmen uit 
to brengen, hetzij voor oe verkiezing van een Volksraadslid 
ter aanvulling van eene nteature in den Volksraad of voor 
de verkiezing van eenig ambtonaar over wiens verkiezing 
zulke stemgeregtigde burgers het regt van stemmen hebben, 
dan zal zoodanige verkiezing uitgesteld worden tot na de 
terugkeer van zulke burgers, zullende de aftredende leden 
van den Volksraad of aftredende ambtenaar of ambtenaren 
inmiddels in functie blijven totdat hunne plaats of plaatsen 
zullen zijn opgevuld. 1) 

42. De Hoofdofficier der Staatsartillerie of van een der IIoufdoffieier der 
batterijen heeft den rang van Veldcornet 2) en staat met Staatsartillerie rang 
·· d h'kt ffi · l ' d b l v. Veldcornet, staat :t,IJne on ergcsc 1 e o cwren en manse 1appen on er eve ond<~r bevel v. Corn-

van den Commandant van zijn district of eenig ander Com-mandant, en heeft 
mandant 3) onder wien hij met r,ijne manschappen zou zitting in krijgsraad. 
worden geplaatst, en heeft mede zitting in den Krijgsraad. 4) 

43. Alle vroegere wetten en besluiten hiermede in strijd, Herroeping v. tegen-
zijn met de uitvaardiging dozer Wet vervallen. strijdige wetten. 

44. Deze wet wordt overeenkomstig art. 12 der Grond- In werking stelli·ng 
wet dadelijk in werking gcsteld tot de volgcnde zitting van der wet. 
den Volksraa.d. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, Pretoria, 
6 Junij 1876. 

THOS. BURGERS, 
Staatspresident. 

SW ART, 
Staatssecretaris. 

1) Laatste gedeelte van dit artikt>l gewijzigd door art. 41 van Wet 
No. 2, l 883. 

2) Gewijzigd door Wet No. 8, 1882, Inleiding. 
3) Gewijzigd door art. 19 van w~,t No. 4, 1881 en art. 1 van Wet 

No. 8, 18"82. 
4) Zie Wet No. 2, 1883, art. 28. 

42 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 3 JUNJ.J 1876. 

Uitleg van art. 79 AR'l'. 101. "De Raad besluit, dat volgens art. 79 der 
der Grondwet. Grondwet en Volksraadsbesluit, dato 12 Februarij 1868, art. 

256, de Staatspresident de magt heeft ambtenaren te schor
sen en te ontslaan, en keurt de schorsing als ontslag van den 
Landdrost van Marico goed, op grond van den brief en 
verdere inlichtingen van ZHEd. den Staatspresident ont
vangen." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 4 EN .s .TUNIJ 187G. 

Wegbelasting be- Awr. 102. "De Volksraacl besluit omtrent de wegbelas
taalbaar door I?erso- ting thanA aan de orde Volksraadsbesluit van 20 Mei 187 !5, 
nen boven 21 Jaren .-k l 11 • cl · t ·· · 1 t d b 1 t" 1 ht 1 behalve dienstbo- 'art1 e vb zoo amg e W~Jzlgen, c a e e as mg s ec .s )0-

den, en betaalbaar lweft betaald te vvorden door ieder mannel\jk persoon /,oven de 
?P 1 Junij van elk 21 .iaren owl, behalve diensthoden, welke bolasting ieder jaar 
Jaar. moet betaald worclen op den eersten J unij, zoodat de burgers 

die reeds betaald hebhen voor het jaar 1876 geen belasting 
eerder behoeven te hetalen dan in .Junij 1877. Voorts besluit 
de Raad dit jaar geen post op de begrooting uit te trekken 
en het aan de Regering over to laten de golden die in mog
ten komen, te besteden aan de verbetering der wegen." 1) 

\'OLKSRAADSBESLUIT, 5 JUNI.J 187G. 

Verandering van be- ART. 105. "Aan de ord.e vermeerdercle plaatsbelasting, 
Iastin_g op leenings· £2,000. 
en eigend.-plaatsen. '' In verbancl met de memorie van toelichting van de 

Commissie, welke luidt: 
" De Commissie heeft de vermeerderde inkomst hierdoor 

gebragt tot op £2,000, ofschoon eene hoogere inkomst daar
door was voorgesteld, dewijl het de bedoeling van ZHEd. 
den President wa~ om alle gedeelten van plaatsen volle re
cognitie to hten bc~'l.len, als of het geheele plaatsen waren. 
De Commissie vermeent echter dat zulks te zwaar zou druk
ken op eigenaars van kleinere gedeelten grond en stelt dus 
voor, dat ieder eigenaar van grond, die minder clan een 
halve plaa,ts bezit, recognitie zal betalen voor een halve 
plaats, en die meer clan een halve en minder clan een heele 

1) In verban<'l hierm-.de zie art. 12 en 13 van WPt No. 6, 1883, op 
de Ditrictsraderi. Verder is de belastingtermijn vt>randerd van op 1 Junij 
in v66r 1 Ju1ij, door art. 1 van 'Vet No. 10. 1885. 
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plaats 1) heeft, daarvoor evenwel de volle recognitie zal be
talen, als of het eene geheele plaats was. Leenings- en 
Eigendomsplaatsen beiden zijn hiermede bedoeld. 

" De Raad besluit zich te vereenigen met de aanbeve
ling der Commissie en keurt de post aan de orde goed. 
Met meerderheid aangenomen.'' 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 7 JUNIJ 1876. 

ART. 107. "De Raad besluit, dat aangezien het noodig Belasting op ged. v. 
is dat de regten der burgers eenmaal verkregen op eigen- eigendomspla~tsen, 
domsplaatsen ten strengste worden gehandhaafd, geene hef- bond er d

1
e
0 

helft 58·• 
. d d I d . . d oven s. fing van belastmg op on er ee en van zoo amge mgen oms-

plaatsen, zal beschouwd worden als eene verbreking of mis-
kenning van die regten. Daar het echter bij de toenemende 
verdeeling van zoodanige eigendomsplaatsen in twee of meer 
onderdeelen, waarvan afzonderlijke transporten worden ver-
leend, nooclzakelijk is een zeker "minimum" of laagste'prijs 
te bepalen, die geheven zal worden op zulke ondercleelen, 
zoo besluit de Raad verder, dat voortaan eenig onderdeel 
van eene eigendomsplaats, kleiner clan de helft eener plaats, 
en waarvoor een afzonderl~Jk transport is uitgemaakt, zal 
betalen de som van 5s. (vijf shillings) per jaar, en ieder 
dergelijk clee] grooter clan de helft, de som van 10s. (tien 
shillings), zullencle het cleel der plaats door het oorspronke-
lijke transport vertegenwoorcligcl, slechts tien shillings blijven 
betalen. 

" Meerderheid aangenomen." 

ART. 1 OR. "Aan de orde vermeerderde persoonlijke bij
drage £2,.500, in verbancl met de rnemorie van toelichting 
der Commissie, die luidt: 

"Meerdcre inkomst van belasting op geweren invoer, 
licenties en persoonlijke hijdragen, begroot op £2,500." 

" De commissie vereenigd zich volkomen met de aan- Toekenning van per
beveling van ZHEd. fJ'm de Veldcornetten voor de buiten- c~nts~ewijze beloo
wijken en de Balj"uws voor de dorpen eene percentsgewiJ"ze mng aan Veld~or-

. . . . netten en BalJuws, 
beloomng 2) toe te kennen voor het toezien dat bovengenoem- voor het invorder~n 
de belastingen goed ingevorderd worden, waardoor berekend van invoerregten, li
wordt dat dit de aanwinst voor 's lm1ds kas van £2500 c.~ntien .. en persoou-

. . hjke h!Jdragen. 
zou ophrengen, doch de comm1ss1e keurt het evenwel af 
dat daarom de salarissen der V eldcornetten, die nu £50 
p. a. zijn, tot op £25 p. a. zouden worden terug gebragt. 

1) Zie uitleg van de groote van een l1eele plaats en betaling boven 
:~,700 morgen, door V. R. B., 7 en 8 .Tulij 1882, artt. 744 en 755. 

2) Zie art. H van Wet No. 4. 1882. 
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"De Raad vereenigt zich met het rapport der Com
missie en keurt dezen post goed." 

ART. 109. "Aan de orde verhooging van Invoer £6000. 
"In verband met de memorie van toelichting der Com

missie, die luidt :-
" ZHEd. had voorgesteld om de belasting van Invoer 

te brengen op £2 in plaats van £1 de 1000 pd. gewigt, 
zooals tot hiertoe was, waardoor clan berekend werd eene 
vermeerderde opbrengst van Invoerregten tot eene som van 
£8000. 

De Commissie vermeent echter dat eene verhooging 
van 1.5s., dus nu £1 15s. per 1000 pd. gewigt voor be
lasting van Invoer voldoende is, daar zij (de Commissie) 
den handel zooveel mogelijk wil trachten te bevorderen. 

" De Raad vereenigt zich met het Commissierapport en 
keurt dezen post goed.'' 1) 

ART. 111. Aan de orde de memorie van toelichting der 
Commissie, omtrent passeren van Acten. 

"Ieder transport en verband-acte gebragt op 21s. in 
plaats van 10s. 6d. 

"\Vordt algemeen goedgekeurd." 

Verhooging van Re- ART. 112. "Aan de orde Registratie-gelden gebragt op 
gistratiegelden. 5s. in plaats van 2s. 6d. 

"W ordt algemeen goedgekeurd." 

Verhooging van in- ART. 113. "Aan de orde Inzage op alle kantoren 5s. 
zage op kantoren \\r ordt goedgekeurd, alsmede de copij van Transporten £2 2s. 
copy 'frausporten en z l t ll' \V 1 ') 6d .. Zegelregten. ege op aans e 1ngen van ees mmer _,s, . en rOIJeren 

van V er ban den 7 s. Gel." 

Verhooging van ART. 114. "Aan de orde Belasting op bebouwde erven 
erfbelasting. £1 10s. Op gedeelten van zoodanige erven onder ! erf 15s., 

boven ! en onder een gehce1 erf £1 10s .. 
"De Volksraad besluit het rapport det Commissie om

trent dit punt goed te keuren, ftnet vcrandering van be
bouwde erven, in "bewoonde" erven, zu11ende de dorpen 
waar municipaliteiten gevestigd zijn, uitgesloten zijn van de 
verhoogde belasting ten behoeve van de algemeene kas." 

Belasting voor ad- ART. 115. "Aan de orde Aanbeveling van de Commissie: 
vertenties. Voor iedere advertentie voorkomende in nieuwsbladen, in 

dezen Staat uitgegeven, recommandeert de Commissie dat 
ls. zal geheven worden ten voordeele van het Gouvernement. 

1) Zie Wet No. 6, 1882 en Wet No. 9, 1886. 
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Jaarlijksch staande bezigheidskaarten slechts ls. voor elk 
kwartaal. 

"Wordt algemeen aangenomen." 1) 

ART. 116. "Aan de or de : Licenties op overslag molens lVIolenlicen tie. 
£4 per annum, voor ieder zoodanige molen. 

"De Raad vereenigt zich met de recommandatie der 
Commissie, met verandering van 'overslag' in 'graan,' hier
van zijn uitgesloten molens voor privaat gebruik." 2) 

ART. 117. "Aan de orde Trouwgelden, voor iedertrouw-Verhooging van 
paar £3, in plaats van £2, waarvan £2 11s. 6d. aan het Trouwgelden. 
Gouvernement komt.-Aangenomen.'' 

ART. 118. "Aan <le or<le de. Supplementaire Begrooting 
ter voorziening in de renten der Spoorwegleening. 

" De Commissie vereenigt zich met het voorstel van Spoorwegbelasting 
ZHEd. den Staatspresident, om ter voorziening in de rente verhoogt op £110s. 

der Spoorwegleening de extra bijdragen te brengen op £110s. 
in plaats van £1, op alle Leeningsplaatsen in den Staat, en 
verder hetzelfde bedrag voor ieder burger in de Republiek 
die geen bezitter van een Leeningsplaats is, daar £1, zooals 
vastgesteld bij Volksraadsbesluit van 16 November 1874, 
niet toereikend is ter dekking van de renten der Spoorweg-
leening. 

"In verband hiermede heeft de Commissie ten slotte nog 
de opmerking te maken, dat zij recommandeert dat eene 
afzonderlijke administratie zal gehouden worden omtrent de 
inkomsten en uitgaven hiervoor, en dat zulks niets zal te 
doen hebben met de gewone Begrooting van Inkomsten en 
Uitgaven. 

"De Raad besluit het rapport der Commissie goed te 
keuren. 3)-Aangenomen." 

ART. 119. "De 
met de aanbeveling 
den Staatsprocureur 
geen privaat practijk 

Volksraad besluit zich te vereenigen Staatsprocureur be· 
van de Commissie om het salaris van l~t private practijk 

Ul t te oefenen. 
op £600 te stellen, welke ambtenaar 
zal mogen uitvoeren." 4) 

1) Verder bekrachtigd door V. R. B, 13 Juuij 1876, art. 205. 
2) Zie V. R. B. 2 Junij 1885, art. 264. 
3) Door V. R. B. van 30 October 1884, art. 1110, is deze belasting 

wederoru verminderd op £1. Zie verder uitleg van dit besluit door Uitv. 
Raad~bes;l~it dd. 7 Januarij 1885, art. 4, gepubliceerd bij Gouvernements 
Kenmsgevmg No. 20, dd. 26 Januarij 1885, Staatscourant 28 Januarij 
1885, No. 210. 

4) In verband hiermede zie Volksraadsbesluiten 29 Oct. 1881, art. 
233, 14 Junij 1882, art. 390, en 4 Julij 18~3, art. 570. 
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 8 JUNIJ 1876. 

ART. 125. "De Raad bes1uit omtrent den post van den 
predikant van Lijdenburg, dat de gemeente het regt heeft 
om tractement van hunnen 1eeraar te verkrijgen, zoodra zij 
er om vragen doch zullen geene aanvraag kunnen doen voor 
ver1oopene tijden, in we1ken zij geen aanvraag hebben 
gedaan.'' 

Tnstelling van het ART. 135. "De Raacl., oordee1ende dat 'het wensche1ijk 
Tra~svaalsche Eere- is, dat burgers die zich door dapperheid en moed onder
krms. scheiden eenige officiee1e onderscheiding daarvoor van de 

Regering ontvangen, bes1uit dat er voor dat doe1, een Eere
kruis wordt ingeste1d. 

"Zulk Eerekruis za1 van Transvaa1sch goud vervaardigd 
worden en op aanbeve1ing der officieren aan den persoon, 
die a1dus aanbevo1en wordt, worden uitgereikt na de meer
derheid van i van het ve1dcornetschap waartoe hij behoort, 
daartoe hunne goedkeuring za1 gegeven hebben. 

" Het kruis za1 in vorm zijn zooa1s door de heeren 
Commissie1eden Lys en Macauly en de Regering za1 warden 
bepaald en genoemd worden "het Transvaalsche Eerekruis." 

WET No. 3, 1876. 1
) 

BETREFFENDE DE NATURELLEN. 

Goedgekeurd en vastgeste1d bij V o1ksraadsbesluit dd. 9 J unij 
1876, Art. 143. 

NADEMAAL het noodzakelijk is bevonden om betere 
voorziening te maken betrekkelijk de wetten der N aturellen, 
zoo wordt het navolgende vastgeste1d :-

Kaffer_Iocatien door ART. 1. De 1ocaliteiten der grootere kafferstammen zullen 
Regermg te worden door de Regering, zooa1s voor hen bestaanbaar za1 zijn, wor-
aangewezen. d b .. 

en aangewezen en epaa1d, en we1ke niet door het biJeen-
trekken van verscheidene stammen mag worden vergroot . 

. Regering benoemt 2. Over iedere zoudanige 1oca1iteit za1 door de Regerin.g 
Kapitein die verQnt- worden aangeste1d de door hen erkende of gekozene kapitein 
woordelijk is voor d b h 1· "k · t t" ·· t b"l1" "k 1 · d" ' de invorderino· der on er e oor lJ e Ins rue 1en, me een 1 IJ sa ar1s en 1e 
belastingen. o dan verantwoordelijk za1 worden gehouden aan de Regering 

voor de behoor1ijke invordering der be1astingen verschu1digd 

1) Gedeeltelijk vervangen door Wet No. 6, 1880, en Wet No. 11, 1881, 
en speciaal herroepen door Wet No. 4, 1885, art. 1. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1876] 663 

door de bewoncrs van zoodanige localitcit, overeenkomstig 
de wetten. 

3. Op zoodanige location 1vordt door de Regcring aan- RegerLJg benoerud 
gesteld en geplaatst een ambtenaar als Ondercommissaris, arubtenaar al~ . 
bekleed met de magt van Vrederco-ter on1 den lmpitein be- On~er~C?mmissa~Is. 

. . . . o ' . J unsdiCtie en phg-
hulpzaam te ZIJll In het vercffenen van gesch1llen en het ten van Qnder-Com-
uitvoeren van wetten, alsmede de invordering van behstingen mi,;:·mris. 
en het houden van behoorlijke hoeken overeenkomstig in-
structien van de Regering. 

W anneer er verschil ontstaat tusschen den kapitein en Appel bij Commis
ondercommissaris, zal de Commissaris van Naturellen beslissen saris. 
en daarvan verantwoording doen aan den Uitvoerenden Raad. 

4. 1) Al de na.turellen woonachtig in deze Republiek Bepalingv. belasting 
zullen onderhevig zijn aan eene behtRting als volgt :- voor de Naturellen. 

1. De bewoners van groote locatien zullen betalen : V oor bewoners van 

V lk b . l h t ri"'' h'll' t }' groote locatien. a.. oor e e ewomH e . u 1en s . 1 1ngs s er 1ng 
per jaar. 

b. Voor elk mannelijk persoon boven of omtrent 
20 jaren oud, Tien shilling sterling per jaar. 

2. De bewoners van kleine locatien, niet te boven- Voor bewoners van 
gaande dertig huisgezinnen, op private gronden kleine locatien. 

gelegen, zullen betalen : 
a. Voor elke bewoonde hut vijf shillings Stg. per jaar. 
b. V oor elk mannelijk persoon boven of omtrent 

2 J jaren oud, tien shillings Stg. per jaar, tenzij 
onder contract of gecertificeerd in dienst te zijn 
van den eigenaar van zoodanige private plaats, 
in welk geval hij vrij zal zijn van persoonlijke 
belasting. 

5. 2) a. Tot behoorlijke invordering dcr vorigvermelde Pligten vanKapitein 
helastingen zal de kapitein van ieder zoodanig betreffende invorde-

l . d . ring van belastingen. groote ocat1e met behulp V:;tn den on er-commis-
saris verpligt zijn aanteekening te houden en 
opgave te doen aan de Regering van het aantal 
bewoonde hutten en de namen van alle manne-
lijke personen boven de 20 jaren oud dier locatie, 
als vermeld in art. 4. 1ste gedeelte. 

b. De eigenaar van private gronden, bewoond door Pligten van eigenaar 
kleine locatien, als vermeld in art. 4, 2de gedeelte, van private gron~en 

1 h d . . , . 1 .. 1 d d bewoond door kle:me 
za ge ou en ZlJn s Jaar IJ cs, wanneer oor e locatien. 
Regering gevraagd, eene opgave te doen van de 
in die locatie bewoond~ hutten en mannelijke 
bewoners boven de 20 jaren oud, als verrneld in 
art. 4, 2de gedeelte. 

6. 3) Al de kleurlingen die niet kunnen aantoonen dat Kleurlingen die nie·t 
zij tot groote of kleine locaties behooren, als vermeld in art. 4, tot locaties beboo-

-------- ~-----· --------------------

1) 2) 3) Herroepen door Wet No. n, 1880, Afd. II. 
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reu beschomnl :tls lste en 2de gecleelte, of bij private personen in dienst zijn, 
vagabonde1~ die ~~~et zullen beschouwd worden als vagebonden of landloopers, en 
paspoort of certiti- · · · t d · 
kaat voorzien moe- moeten voorz1en ZlJn van een paspoor ; voor zoo an1g pas-
ten zijn. poort zal betaald moeten worden, naar gelang van den t~jd 

Hetaling v. pa"pourt. 

dat r,ij bniten dienst r-ijn gehleven. 

a. Voor clrie maanden een pond Sterling. 
b. Voor zes maanden twee pond sterling. 
c. V oor twaalf maanden vijf pond sterling en 1mllen 

daarh~j gehouden zijn, hunne middelen van 
hestaan aan te toonen, in gebreke waarvan zij 
door de bevoegde autoriteiten in arrest kunnen 
worden genomen en volgens "·et worden be
handeld. 

Hurenv.kleurlingen 7. 1) Kleurlingon niet van buiten de Republiek ko
die gcen paspoort mende, mogen niet door iemand gehuurd worden, tenzU 
bezitten belet. voorzien van een zoodanig paspoort of certificaat die het 

voor hen wettig maakt zich te vorhuren. 
Pligten van burgers . 8. 2) Ieder burger is verpligt vagebonderij en landloo
~etreffend_e het~ te- perij tegen te gaan door het opvangen van zoodanige kleur-
.,engaan 'an \aga- 1' 1 ll . tt 6 ,..., cl tb" bonderij en land- 1ngen a s verme ( 1n ar · . en I, en aan en naas lJ-
looperij. wonenden V eldcornet overleveren, waarvoor zoodanige burger 
Belooning uit boete. volgens tarief zal worden beloond uit de boete door zooclanige 
.Jurisdiutie v. Veld- kleurling te betalen. De Velclcornet zal clan geregtigcl zijn 
cornet. zoadanig kleurling, indien hij de gemaakte kosten niet kan 

Bepalingen betref
fende uitreiking van 
paspoorten of certi
fikaten. 

betalen en verkiest daarvoor ·aienst te nemen, bij iemand 
onder contract te stellen om zulks in te dienen. Bij weige
ring zal zoodanig kleurling door hem worden opgezonden 
naar den Landdrost van het district om volgens wet te 
worden behandelcl. 

Art. 9. 3) (n.) Certi:ficaten als in art. 7 vermeld, zullen 
door den onder-commissaris gratis verleend wor
den aan ieder kleurling, die van uit zoodanige 
locatie wenscht te gaan om dienst te verkrijgen. 

b. Ieder dienstheer bij wien een kleurling ~ijn tijd 
heeft uitgediend, r-al gehouden zijn gratis zoo
danig certificaat of paspoort aan hem te ver
leenen. 

c. Kleurlingen van buiten de Republiek komende, 
r-ullen zoodanig paspoort of certi:ficaat gratis kun
nen verkrijgen van den eersten ambtenaar, bij 
wien hij binnen de Republiek aankomt. 

d. Zulke certificaten of paspoorten zullen alleen geldig 
r-ijn voor den tijd van acht clagen om op nieuw 
dienst te verkrijgen, tenzij h~j huiswaarts keert 
na volbragte dienst. 

1) 2) 3) Herroepen door Wet No. 6, 1880, Afd. II. 
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In elk zoodanig certificaat of paspoort zal duidelijk 
moeten opgegeven zijn van waar zoodanig ldeur
ling komt, waarheen hij gaat en wat hij met 
zich voert. 

10. 1) vV anneer eenig kleurling om zoodanig certificaa t V erpligting om pas
of paspoort wettig a.anzoek: doet zal de onder-commissaris poort of certifikaat 

d . a' · • l te VE'rleenen Op 
ambtenaar of 1enstheer gehou en ZIJn zulks te verleenen, straffe van boete. 
en bij weigering beboet kunnen worden van een tot vijf 
pond stg., paar den aard der zaak. 

11. Geen kleurling zal geregtigd wezen zijne locatie of Bepalingen betref
woonplaats te verlaten met een of meer vuurwapen, tenzij fende het dragen 
zoodanig wapen of wapens behoorlijk voorzien zijn van een van vuurwapenen. 

Gouvernements stempel en hij tot het dragen daarvan bij 
speciaal certificaat van den daartoe bevoegden ambtenaar 
daartoe geregtigd is, welk certificaat hij gehouden is aan 
een ieder op aanvraag te vertoonen, in gebreke waarvan 
hij het wapen zal verbeuren en verder gestraft worden over-
eenkomstig de wet. . 

12. Geen kleurling zal het regt hebben op private gron- Kleurlingen belet op 
den zonder verlof van den eigenaar· met wapenen voorzien straffe va:n boete of 

· 1 · · gevangems met wa-
of anderzmts rond te oopen of w1ld te Jagen, op straffe penen op priv. gron-
van gevangenis of boete, naar den aard der zaak, van een den rond te loopen. 
tot drie maanden of van tien shillings tot drie pond Stg. 
· 13. Elke kleurling van buiten de Republiek komende, Bepalingen ~etref-

voorzien met een vuurwapen zal gehouden zijn bij den fende kl;mrlmgen 
· ' . . met vuurwapenen 

eersten ambtenaar bmnen de Repubhek zoodan1g wapen te van buiter de Repu-
vertoonen en voldoend bewijs overleggen hoedanig hij in hliek komende. · 
het bezit daarvan is gekomen, en alsdan betalen de bij de 
wet bepaalde invoerregten; in gebreke waarvan zoodanig 
vuurwapen in zekerheid kan worden genomen totdat het 
bewijs daarvan is geleverd, of de invoerregten zijn betaald. 
De ambtenaar zal dan gehouden zijn, zoodanig wapen van 
een stempel te voorzien en hem in het bezit stellen van 
een certificaat of kwitantie van invoerregt, met vermelding 
van zulk een stempel en nommer van het vuurwapen. · Stempels door Rege-

14. De in art. 11 en 13 genoemde stempels zullen ring hepaald. 

door de Regering aan elk distrikt worden bepaald en op 
den loop of het ijzerwerk van ieder zoodanig vuurwapen 
moeten worden geslagen. 

15. De invoerregten op vuurwapenen en ammunitie 
gebragt door kleurlingen zullen zijn: 2) 

a. Op elken loop vijftien shillings stg. 
b. Op elk pond kruit een shilling stg. 
c. Op elke duizend dopjes vier shillings. 

in- Bepaling van invoer
regten op vuurwa
penen voor kleur
lingen. 

d. Op elk pond lood, gegoten of ongegoten, drie 
pence stg. 

1) HE>rroepen door Wet No. 6, 1880, afd. II. 
2) Herroepen door de bepalingen van Wet No. 4, 1884. 
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Repalingen omtrent 16. Ieder kleurling die wenscht buiten de Republiek te 
kleurlingen die. bui- gaan zal aehouden zijn zich van een buitenlandsch paspoort 
ten de Repubhek ' . 0 • 

gaan. te voorzien. Zoodamg paspoort zal verleend worden op ver-
toon van een certificaat, gegeven door den onder-commis-
saris van eene groote locatie, of van den eigenaar van pri
vate gronden alwaar ·kleine locatien op zijn, of van den 
dienstheer bij wien h~j het laatst heeft gediend, door eenig 
daartoe van Regeringswege benoemd ambtenaar tegen be
taling van twee pond sterling. Van deze betaling zal hij 
echter vrij zijn, indien hij gaat op last der Regering of van 
zijn dienstheer. 1) 

Kleurling bel et zich 17. Ieder kleurling zich bagevende buiten de Republiek 
zonder :pa~ buiten de zonder daartoe van eel! behoorlijk buitenlar!dsch paspoort 
Repubhek te bege- · t ·· b t · d d · t fb t ven op stra:ffe van voorzren e ZIJn, egaa een mis aa en IS s ra aar me 
boete. eene boete van een tot vijf pond Stg., hetgeen na verloop 

van een jaar afwezigheid op zijne achterblijvende goederen 
kan worden verhaald, of bij zijne terugkomst op zijn per
soon met gevangenisstraf van een tot zes maanden. 't) 

K~eurlingen geper- 18. Het zal voor kleurlingen die wenschen zich bij eenig 
mitteerd woon-~..on-burger of grondeigenaar met ter woon neder te zetten en 
tracten te maken, .11. · · t t t 1 •t tt• · · ·· vijf jaren niet te gewi Ig ZIJn een con rac e s m en, we Ig ZIJn en vriJ 
boven gaande. staan zoodanig wooncontract te maken onder termen en be-

palingen als partijen goedvinden voor een tijdverloop vijf 
jaren niet te bovengaande. 

Contracten door 19. Elk woon- of huurcontract om bestaanbaar te zijn 
Veldcornetten te in regten, zal voor een Veldcornet of bevoegd ambtenaar 
worden opgemaakt. d opgemaakt, on erteekend en door behoorl~jke getuigen ge-

certificeerd moeten worden. 
Jurisdictie v. Land- 20. Elk ambtenaar van ieder digtrict, hetzij Landdrost, 
drost of Veldcornet of V eldcornet zal bevoead zijn klagten tusschen dienstheer 
omtrent klagten tus- . ' 0 • 
schen dienstheer en en dienstdoende te onderzoeken en toe te zien dat de con-
dienstdoende. tracten naauwkeurig worden in acht genomen, met opleg-

ging van boete en stra:ffen volgens de bepalingen der wet. 
Jurisd. _aan _Yr~de- Aan Vrederegters, die niet in de dorpen, maar alleen in 
regter m distncten districten wonen zal bij speciale autorisatie van de Rege
te word en gegeven. . '. ' f ring onder bepahngen, de magt gegeven worden zaken o 

klagten tusschen dienstheer en dienstboden te onderzoeken 
en uitspraak te doen, waarvan appel zal zijn voor het Hof 
van den Landdrost. 3) 

Kleurlingen met le- 21. Ieder kleurling of kleurlingen, komende van buiten 
vende have van bui- de Republiek levende have met zich breno-ende zullen voor-
ten komende moeten · t ' · · t; b 'h 1· ·k met paspoort voor- zien moe en ZIJ~ van een paspoort, wa~rin e oor IJ om-
zien zijn, schreven moet ZlJn het getal en geaardheid van het vee, met 

opgave van kenmerken en van waar het vee afkomstig is, 
en zullen zij verpligt zijn te zorgen dat zoodanig vee met 
geen ander vee langs den weg in aanraking komt. 

In gebreke van zoodanig certificaat, of wanneer het vee 

1) en 2) Herroepen door Wet No. 6, 1880, ·Afd. II. 
3) Gewijzigd door de bepalingen van W G)t No. 13, 1880. 
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eenig teeken van besmettelijke ziekte vertoont of overtre- Verpligting o1~1 . 
dingen doet zullen zij verpligt zijn terua te gaan tot bij den terug te gaan m .?e-

' .. 
0 d val v. besmettellJke eersten ambtenaar, alwaar ZlJ zullen worden aangehou en ziekte. 

totdat zij het certificaat kunnen leveren en bewijzen kunnen 
dat het vee geheel gezond is en tot na betaling van alle de 
veroorzaakte en gernaakte kosten. 

22. Om beschaving en nijverheid onder de kleurlingen Regering mag toe
aan te moedigen, wordt het aan de Regering overgelaten om lage .toekenne~. aan 

l ·.. 1 .. h 'd b d d dt b ht locat1en om mJver-op ocat1en a waar nlJ ver e1 evor er wor en am ac en he id te bevorderen. 
geleerd door kleur lingen, eene toelage toe te kennen aan 
zoodanige ondernemingen, niet te bovengaande tien percent 
van de opbrengst van zulk eene locatie, welke gelden onder 
toezigt van de Regering aan de meest gevorderde leerlingen 
ter aanmoediging zullen worden toegekend. 

23. Om meer beschaving en zedelijkheid bij de kleurlingen Bepalingen omtrent 
te bevorderen, zal het dragen van kleederen door de wet be- I~leeding van kleur
volen en door de Regering aangemoedigd worden, waarom Imgen. 
het volgende wordt bepaald: 

a. Geen kleurling, onverschillig van welke secte, zal 
toegelaten worden binnen steden of dorpen te 
komen tenzij ten minste gekleed van af den 
schouder tot onder de knie, gelijk de zedelijk
heid en welvoegelijkheid vereischen. 

b. Deze bepaling is ook van toepassing op alle kleur
lingen die scholen of kerken bezoeken. 

~~. Ieder kleurling die deze wet overtreedt en onbe
hoorlijk gekleed gevonden wordt binnen Munici
paliteit of dorpsgronden, zal zich schuldig maken 
aan gevangenneming en gestraft worden met eene 
boete van twee shillings en zes pence tot twintig 
shillings, naar den aard cler zaak, of gevangenis
straf niet te boven gaande een maand. 1) 

24. Tot bevordering der zedelijkheid wordt het aankoopen Aankoopen v. vrou
van vrouwen of veelwijverij onder de kleurlingen in deze w.en en veelwijverij 
R bl. k d · · met erkend. epu 1e oor de wetten des lands nwt erkend. De onder-
commissarissen zullen door de Regering worden aangesteld Regering gemagtigd 
als huwelijksbeambten onder daartoe door de Regering ver- huwelijksbeambten 

d . d tt t t 11 · f h l"k aan te stellen. vaar 1g e we en en vas e ste en tar1e voor uwe lJ en 
bij de kleurlingen. 

25. Kleurlingen niet werkelijk in dienst bij een dienstheer Niet in dienst zijnde 
zullen ten allen tijde door de Regering tot algemeene lands- kleurlingen kunnen 

f k · · d' t k d opgeroepen worden. o rlJgs 1ens unnen wor en opgeroepen. 
26. Concessien gesloten door de Regering met eenig Ooncessien met 

opperhoofd van kleurlingen aan wien daarbij p-rivilegien ofopperhoofden niet 
t · · 1 d ' d · f door deze wet ge-voorreg en ZlJn ver een , wor en door deze n1et veranderd o affecteerd. 

geaffecteerd. 

1) Deze bepalingen zijn vervallen door herroepi11g der geheele Wet, 
volgens art. 1, van Wet No. 4, 1885. 
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Kapiteius kuunen 27. Alle de tot hiertoe bestaande Kapiteins van Natu
bij overtred. beboet rellen in deze Republiek zullen bij overtreding hunner in-
er ontzet worden. t t"' f tt · h h Id' k b t s rue wn o we en z1e se u 1g ma en aan oe e en ont-
Erfelijk kapitein- zetting van hun Kapiteinsehap. Erfelijk Kapiteinsehap wordt 
~dyap voortaan niet door de wetten voortaan niet meer erkend, doch door de 
erkend. Regering naar den aard der zaak behandeld. 
Ongemagtigde per- 28. Eenig persoon zich inlatende met Kaffer-politiek of 
sonen zich inl~tt.ende zaken van algemeen belang bij de N aturellen, zonder daartoe 
met kafferpoh t1ek d d R · t' d t .. kt · h h Id' strafbaar met boete oor e egermg gemag 1g e ZlJn, maa z1c se u 1g aan 
of gevangenis. boete of gevangenisstraf, naar den aard der zaak. 1) 
Maatregelen aan 29. De inwoners van eenige groote locatio, zich schuldig 
gaande Naturellen makende aan rebellie waardoor de afzetting van hun Kapi
schuldig aan rebellie tein veroorzaakt wordt, zullen niet langer veroorloofd worden 

bij elkander te wonen, maar zullen dadelijk verplaatst wor
den naar zoodanige localiteiten als door de Regering zal 
worden aangewezen en in het belang van den vrede en vei
ligheid noodzakelijk is. 

Verpligting van Na- 30. Behalve de door de Regering aangestelde politie-
turellen om onder- dienaren zal ieder kleurling in groote locatii~n woonaehtig 
Comm. te gehoor- h d .. d d ' · · t h · h ' zamen in uitoefenen ge ou en ZlJn en on er-eomm1ssar1s e ge oorzamen 1n et 
van politiedienst op uitoefenen van politie-dienst, waarvoor zij volgens tarief zul
straffe va.n boete oflen worden betaald, en bij weigering gestraft worden met 
gevangems. boete of gevangenisstraf, naar den aard der zaak. 
In werking treden 31. Deze wet zal in werking treden volgens art. 12 der 
der wet. Grondwet dezer Republiek. 

Op last, 

Gou vcrnementskantoor, 
Pretoria, 12 Junij 1876. 

THOS. BURGERS, 
Staatspresident. 

S\VART, 
S taa tsseeretaris. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 12 JUNIJ 187G. 

AR'r. 201. "Aan de orde, uitbetaling aan C. van Boe
sehoten voor vertalingen van brieven, enz., de somma van 
£20 14s. 6d. 

Vertalingen voor "Voorstel van den heer de Vries, ondersteund door den 
het Gouvernement heer Lys: 
door gelicentHierde "D V lk d k t d · d t vertalers te worden e o sraa eur en post goed, maar beslu1t a 
gedaan. in het vervolg niet meer voor vertaalwerk zal worden be

taald dan aan gelieentieerde vertalers. 
Dit voorstel met meerderheid aangenomen." 

2) Zie Proclamatie 14 Dec. 1874 en aa11haling 1) op pag. 606 aldaar. 
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 14 JUNIJ 1876. 

An,rr. 216. "De "\7olksraad besluit, dat art. 1, van Wet VeranderingvanaTt. 
No. 1. 187 4, 1) aldus gewijzigd zal worden: 1,. :vet No. 1., ~874, 

,·N. d 1 t' d " 1 f 0Iviele en 0l'!mme1e ' reman za gereg 1g ZIJn as procureur o agent voor Proceduren. 
eenig Hof voor eene partij op te treden, dan alleen die be-
hoorlijk geadmitteerd is, hetzij als procureur voor de Hoogere 
Geregtshoven of als agent voor de mindere. 

" Het staat nogthans voor elk vr\j zijne eigene zaak 
waar te nernen." 

Awr. 219. "De Volksraad besluit, dat art. 50 van Bij- Wijziging van art. 5o 
]age III zal luiden a1s volgt: van Bijlage Ill 

'H 1 . d 1 f'l .. b _1()~-r 10 Gronctwet. ' . et za meman geoor oo c Z1Jn, op oete van ii6' s. 
stg. voor elkc overtreding, op eoniger1ei wijze den tito1 van 
Advocaat, Procureur, N otaris of Agent voor de 1agere hoven 
te voeren, zonder eene behoorlijke acte van toe1ating door 
den HEd. Uitv. Raad te hebben ontvangen." 

ART. 220. "Aan de orde is, in art. 51 der B~j1age te Bijvo0giug art 51 
voegen het woord 'Prote.'dantsche' in p1aats van 'Ned. Bijlage No. 3 ' 
Hervormde.' Grondwet. 

''De Raad bes1uit dat dit een aangenomen beginse1 is 
geweest van vroegere jaren." 

ART. 222. "Aan de orde, verzoek van den Uitv. Raad, Regering gemagtjgd 
dat de Uitv. Raad gemagtigd moge warden op de voor het concessies voo:r mo-

l d d 1
. . lem; op dorpen te 

an voor ee 1gste voorwaarden concessres te ver1eenen aan verleenen. 
personen die mo1ens wenschen op te rigten in dorpsve1den, 
van die dorpen waar nog geene Municipaliteit is opgerigt. 

"De Raad bes1uit de Regering te magtigen zoodanige 
concessies te verleenen aan eenige personen die aanzoek 
doen om mo1ens op dorpsgronden op te rigten op voor
dee1ige voorwaarde." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 15 .JUNIJ 1876. 

AR'r. 230. "De Volksraad bes1uit omtrent de zaak thans Uit,·. Raatl niet ge-· 
aan de orde 2) af te keuren dat de Uitv. Raad in strijd magt.igd vonnis vau 

t d G d t · h 1 t l"k 1' h b Hoou- Geregtshof me . e 1'TOn we z1c a s een reg er lJ 1c aam oven een ter ~jde te zetten. 
vonms van het Hoog Geregtshof gesteld heeft. 

1) Zie ante bl. 541. 
2) Besluit v. Uitv. Raad. dd. 12 Junij 1876, art. 1C8, ter zijde zet· 

tende een vonnis van het Hoog Geregtshof te Zeerust, in zake Munnich 
t•ersus Baumann. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 16 JUNIJ 1876. 

Regering gemagtig<-~ ART. 235. "Aan de orde, Uitv. Raadsbesluit, dd. 12 
billijke licentie te ; October 1875, art. 186. 1) 
bepalen. . '' Aan de orde, brief van den W aarnemend Goudcom-

missaris, dd. Pelgremsrust, 2 October 1875, verzoekende dat 
er bepalingen worden gemaakt tot het houden eener licentie 
voor een kegelbaan. 

" De Raad besluit omtrent de zaak aan de orde aan de 
Regering op te dragen om behoorlijke voorzieningen te 
maken en eene billijke licentie te bepalen." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 6 SEPTEMBER 1876. 

Regering gemagtigd ART. 7. "De Raad besluit de Rcgering te magtigen de 
Acte van Verband noodige acten van verband to passeeren ten bohoeve der 
te passeren ten be- FI d l·b k d b 1' d JJ> 0 000 d boeve van leening. Kaapsche . an e s an voor e eta mg er ~2 , oor 

haar opgenomen.'' 

VOLKSRAADSBESLUIT, 11 EN 12 SEPTEMBER 1876. 

Verduidelijking van ART. 17. "De Volksraad besluit, op voorstel van ZHEd., 
3 rt. 21 der Gro~d wet art. 21 van de Grond wet, als reeds is vastgesteld bij V olks-
en art.151 v. \ .R.B. d b l 't 1 J .. 18~-'0 1 r::1 d 'd l"] 1 Junij 1870. raa s es Ul van . UniJ 1 , art. .) te ver m e l.J wn en 

vast te stellen als volgt :-
"Het volk begeerig zijnde met eerbiediging van ieders 

godsdienstige overtuiging, de meest mogelijke vrijheid van 
godsdienst aan de burgers te verzekeren, bepaald : dat voor 
altoos de meest onbelemmerde vrijheid aan iederen burger 
of inwoner van de Republiek zal vcrleend worden voor de 
uitoefening van zijnen godsdienst; en dat het aan all en vrij
staat om dien naar eigene overtuiging uit te oefenen, en 
daartoe kerken en scholen te stichton, zoolang dezelve be
staanbaar zijn met de zedelijkheid, de goede orde en de 
veiligheid van den Staat. 1) 

1) Bepa1ende licenties voor Kegelbaan, zie ante bladzijde 635; zie 
yerder Gouvernements KenniRgf>ving, No. 43V, dd. 20 Dec. 1876, Staats
co1want 20 Dec. 1876, No. 664. 

1) In verband hiermede zie ook art. IX van de Londensche Con
ventie, 1884. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

r876J 671 

WET No. 4, 1876. 
Regelende de voorwaarden waarop het Gouvernement der Zuid 

Afrikaansche Republiek genegen is een corps Vrijwilligers 
tot stand te brengen met het doel om den rebel 

Secocoeni ten onder te brengen. 

Vastgesteld bij Volksraadsbesluit dd. 19 en 20 September 
1876, Art. 26, en geplaatst onder Art. 27. 

AR'f. 1. Het corps zal genoemd warden de Lijden- Naam van corps. 

burgsche Vrijwilligers. 
2. Elk persoon zal een maandel~jksche toelage ontvangen Maandelijksche toe-

nm £5 sterling. lage. 
3. Het Gouvernement zal zoolang de oorlog duurt het Gouvernement zal 

corps voorzien van de noodio·e provisie, als meel, vleesch corpsm?tyrovisi~en 
. . . . . 

0 'ammumt1e voorz1en kolliJ, smker, ammumtw en geweren. 
4. Behalve de hetaling van vijf pond sterling per maand Elk vrijwilliger zal 

zal ieder persoon nog een plaats ontvangen van 2000, zegge pl~.ats ontvangen die 

d · d d G t d vnJ en kosteloos twee mzen morgen van e ouvernernen s gron en ge- getransporteerd zal 
legen ten oosten en noordoosten van den Leoluberg, welke ~orden. 
plaats door het Gouvernement vrij en kosteloos zal getrans-
porteerd warden op den eigenaar, onder voorwaarden bepaald 
in de voorzieningen van deze wet. 1) 

5. Zoodra de ornstandigheden het toelaten zullen de Plaatsen zullen op
plaatsen ge'inspecteerd en opgemeten word en en eene lmart g~meten word en en 

. . mgenaar betaald ge-
van elke plaats aan den e1genaar gegeven warden, die een deelte der kosten. 
gedeelte van de meetkosten zal moeten betalen, niet te bo-
vengaande twaalf ponden Sterlin~. 

6. Het corps, of elk lid daarvan, zal verbonden zijn een Het corps of elk lid 
fort aan de oostzijde van den Leoluberg te occupeeren en zal fort occuperen 
ll t d d . . d K ~ b I en onderdrukking a es e oen wat noo Ig IS om e aaers te e etten om te der r':lbellie helpen. 

pikken, ploegen of te zaaijen, en te helpen in de onderdruk-
king van de rebeJlie 

7. Al de buit, genomen van den vijand, zijnde het Buit van vijand ge
eigendom van den vijand zal het eigendom zijn van hem die n?men eigendom v. 
l t £ . ' d1e het ncernt, ook 
1e a genomen of bmtgemaakt heeft, alsook al de goederen "'oederen van smok-

afgenomen van smokkelaars. kclaars. 
8. W anneer door het corps buit genomen is van den Bepali11gen omtrent 

vijand hetwelk het eigendom is van de ingezetenen van ~mit behoorende aan 
d St t h t k b .. d f t . mgazetenen. ezen aa en e an ewiJzen oor een o meer ge mgen, 
zal de Commandant van het fort hetzelve moeten afgeven, 
doch wanneer er twijfel bestaat zullen zoodanige eigenaars 
verpligt en gehouden zijn het later te bewijzen voor eenig 
Geregtshof. 

~--~--~-~--- ----~------~-------

.. 1) De bepalingen van dit artikel en navol~ende 15, 9, 10, 11 en 13 
?.IJn vervallen door de uitbetaling yau compensatie door de Tusschen
Regering. 
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nelast. als die voor 9. De plaatsen zullen onderhevig zijn aan dezelfde voor
tJeeningsplaatsen. waarden en belastingen alA al de leeningsplaatsen van den Staat. 
Eigenaren verpligt 1 0. De eigenaren van deze plaatsen zullen verpligt zijn 
plaatsen te occup~- de plaatsen te occuperen of laten occuperen door een be
rten t 0t f 1 d~~r 0~~~spt~~ voegden substituut goedgekeurd van wege de Hegering, ieder 
uu e a en .. . ] d t''d "f . d d ren, voor 5 jaren. ZlJll e1gene p aats voor en IJ · van VIJ Jaren, na e em-

ping van den opstand en bij gebrcke hiervan vcrbeurt hij 
al zijne regten. 

Vrijwilligers worden 11. De leden van het corps die geene burgers van den 
hurgers bij ontvan- Staat zijn zullen hun burgerregt erlangen bij het ontvangen 
gen van transport. ' h 1 van het transport van unne p aats. 
Salaris en provisie 12. Het salaris en de provisie van de manschappen 
houden op zoodr~ zullen, zood1a de opstand a.ls gedempt iR verklaard door de 
opstand gedempt 18

' Regering, niet meer gegeven worden. 
l,Iaatsen kunnen 13. De p1aatsen zullen overgetransporteerd kunnen 
getransporteerd worden mits de kooper in staat is aan het Gouvernement 
worden. ten zijnen genoege voor de nakoming van deze voorwaarden 

securiteit te geven. 
Gouvernement zal 14. Het Gouvernement za1 met het doel om het corps 
corps m;;t ge~oute.n zoo krachtig mogelijk te maken de honderd man, elk van 
paarden voorz1en die d ( 1 l' 'k ) · d t ] 
1 t e'gendom der een paar zoovee moge IJ gezouten voorz1en en aar oe za 
~~ge;ing blijven. de Regering dadelijk honderd paarden aan het corps ver-

schaffen, blijvende deze paarden het eigendom van de Rege
ring, en de manschappen elk te zamen met de officieren 
voor zijn paard verantwoordelijk. 

Die zijn post verlaat 15. Die, voordat de opstand gedempt is, zijn post zonder 
besch. als deserteur. verlof verlaat, zal als deserteur beschouwd en gestraft worden. 
·eorps staat onder 16. Het corps staat direct onder de Regering, en de 
Reg., Offideren rap- officieren zullen verpligt zijn maandelijks hun rapport aan 
port. aan Staatspres. ZHEd. den Staatspresident toe te zenden. 
Bepalingen omtrent 17. Zoodra er vee genomen is moet de hoofdofficier 
bekendmaking van hiervan aan den Landdrost kennis geven, die het bekend 
~enomen vee. stellen zal, ten einde de burgers de gelegenheid te geven om 

het vee te zien v66r het verkocht of verdeeld wordt. 
Regering zal regula- 18. De Regering zal van tijd tot tijd zoodanige regula
tien maken. tien maken voor clit corps, als de omstandigheden vereischen, 

Ecu van getron\1-
lleid vcreisch t. 

In werking treden 
dt>r wet. 

zoodanige regulatien zullen volkomen kracht van wet hebben. 
19. Iedereen die zich als lid van dat corpR wj1 ver

hinden, moet eerst in handen van een Vrederegter of Land
drost den eed van getrouwheid aan de Zuid-Afrikaansche 
Republiek hebben afgelegd. 

20. Deze wet heeft onmiddelijk kracht volgens art. 12 
der Grond wet. 

THOS. BURGERS, 
Staatspresident. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 9 October 1876. 

SW ART, 
Staatssecreta.ris .. 
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WET No. 5, 1876. 
REGELENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET VRIJ

WILLIGER CORPS V AN MIDDELBURG. 

(Vastgesteld bij Volksraadsbesluit, dd. 20 en 21 September 
1876, art. 28, en geplaatst onder art. 29.) 

ART. 1. Het Corps zal genoemd worden de Middel-Naam van corps. 
burgsche Vrywilligers. 

2. Elk persoon zal eene maandelijksche toelage ont- Maandelijksche toe-
vangen van Vijf Pond Sterling. lage. 

3. Het Gouvernement zal, zoolang de oorlog duurt, het Gouvernement zal 
Corps voorzien van de noodige provisie, als meel, yleesch, corpsm~t.provisi~en 
koffij, suiker, ammunitie en geweren. ammumtievoorz1en. 

4. Behalve de betaling van vijf pond sterling per maand, Elk vrijwilliger zal 
zal ieder persoon nog eene plaats ontvangen van 2,000 mor- pl~.ats ontvangendie 

d G t d 1 t t VriJ en kosteloos gen van e ouvernemen sgron en, ge egen en wes en en getransporteerd zal 
noord:.westen van den Leoluberg, welke plaats door het Gou- worden. 
vernement vrij en kosteloos zal getransporteerd worden op 
den eigenaar, onder voorwaarden bepaald in de voorzieningen 
van deze Wet. 1) 

5. Zoodra de omstandigheden het toelaten, zullen de Plaatsen zullen op· 
plaatsen geinspecteerd en opgemeten worden en eene kaart g~meten worden en 

. . mgenaar betaalt ge-
van elke plaats aan den mgenaar gegeven worden, die een deelte der kosten. 
gedeelte van de meetkosten zal moeten betalen, niet te boven-
gaande twaalf ponden sterling. 

6. Het Corps of elk lid daarvan zal verbonden zijn een Het corps of elk lid 
fort aan de westzijde van den Leoluberg of waar de Rege- zal fort occuperen 
. t b l ll d a· en in onderdrukking :mg mog epa en te occupeeren, en a es te oen wat noo Ig der rebellie helpen. 

IS om de Kaffers te beletten om te pikken, ploegen of te 
zaaijen, en te helpen in de onderdrukking van de rebellie. 

7. Al de buit genomen van den vijand, zijnde het eigen- Buit van vijand ge
dom van den viJ'and zal het eigendom ziJ'n van hem die het nomen eigendom v. 

f: f b · ' d die het neemt ook a genomen o nit gemaakt heeft, alsook al de goe eren goederen van ~mok-
afgenomen van smokkelaars. kelaars. 

8. W anneer door het corps buit genomen is van den Bepalingen omtrent 
vijand hetwelk het eiaendom is van de ingezetenen van dezen ~mit behoorende aan 
St t h t k b 

0 d d f . mgezetenen. aa en e an ewezen wor en oor een o meer getm-
gen, zal de Commandant van het fort hetzelve moeten af-
geven, doch wanneer er twijfel bestaat zullen zoodanige 
eigenaars verpligt en gehouden zijn het later te bewijzen voor 
eenig Geregtshof. 

. 1) De bepalingen in deze en andere artikels aangaande plaatsen zijn 
met oy gei:andeld. Compensatie is aan de vrijwilligers door de Tusschen 
Regermg mtbetaald. Zie Wet No. 4. 1876, en aanhaling aldaar. 

43 
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Belast. a1s die voor 9. De plaatsen zullen onderhevig zijn aan dezelfde voor
Leeningsplaatsen. waarden en belastingen als de leeningsplaatsen van den Staat. 

Eigenaren verpligt 10. De eigenaren van deze plaatsen zullen verpligt zijn 
plaatsen te occupe- de plaatsen te occupeeren of la ten occupeeren door een be-
ren of te laten occu- d b · d 1 d d R · · eren voor 5 jaren. voeg su st1tuut, goe ge {CUr van wege e egermg, 1eder 
P ' zijn eigen plaats voor den tijd van vijf jaren na de demping 

van den opstand, en bij gebreke hiervan verbeurt hij al 
zijne regten. 

Vrijwilligers worden 11. De leden van het Corps die geene burgers van den 
burgers bij ontvan- staat zijn, zullen hun burgerregt erlangen bij het ontvangen 
gen van transport. van het transport van hunne plaats. 

Salaris en provisie 12. Het salaris en de provisie van de manschappen 
houden op zoodra zullen zoodra de opstand gedempt is verklaard door de Re-
opstand gedempt is. . ' · d 

Plaatsen kunnen 
getransporteerd 

· worden. 

genng, n1et meer gegeven wor en. 

13. Deze plaatsen zullen overgetransporteerd kunnen 
worden, mits de kooper in staat is aan het Gouvernement 
ten z~jnen genoege voor de nakoming van deze voorwaarden 
securiteit te geven. 

Die zijn post verlaat 14. Die, voordat deze opstand gedempt is, zijn post 
besch. als deserteur. zonder verlof verlaat, zal als een deserteur bes"bouwd en 

gestraft worden. 

Corps staat onder 15. Het corps staat direct onder de Reger1ng en de 
Reg., officieren rap- officieren zullen verpligt zijn wekelijks hun rapport aan 
port. aan Staatspres. ZHEd. den Staatspresident toe te zenden. 

Bepalingen omtrent 16. Zoodra er vee genomen is, moet de hoofdofficier 
bekendmaking van hiervan aan den Landdrost kennis geven, die het bekend 
genomen vee. stellen zal, ten einde de burgers en onderhoorigen de ge-

legenheid te geven om het vee te zien v66r het verkocht 
of verdeeld wordt. 

Regering zal regulll-- 17. De Regering zal van tijd tot tijd zoodanige regula
tien maken. tien. maken voor dit Corps als de omstandigheden ver

eischen, zoodanige regulation zullen volkomen kracht van 
wet hebben. 

Vergoeding v. paar- 18. Wanneer gedurende de dienst eenige paarden wor
den door Regering. den doodgeschoten van dit Corps, zal de Regering daarvoor 

zooveel mogel~jk vergoeding geven. 
Eed van getrouw- 19. Iedereen die zich als lid van dit Corps wil ver-
heid vereischt. binden, moet eerst in handen van een Vrederegter of Land

drost den ecd van getrouwheid aan de Zuid-Afrikaansche 
Republiek hebben afgelegd. 

Bepalingen omtrent 20. Ieder artillerist die zich als· lid van het Corps wil 
artilleristen die zich aansluiten zal bevorens zijn ontslag als artillerist moeten 
aansluiten willen. t "l t'll · t f t'll · t d d nemen, erW1J wanneer een ar 1 ens o ar 1 ens en oor e 

Regering naar het fort worden opgezonden ter bescherming 
der kanonnen, zij hetzelfde tractement zullen behouden als 
zij reeds genieten, zonder meer. 
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21. De bevelhebbers van de forten zullen den rang van Bevelhebbers zit
Commandant bekleeden en zitting hebben in den Krijgsraad ting in Krijgsraad en 

· d 11 · · d d C onder Comm.-Gen. en 1ngeval van. comman os zu en ZIJ staan on er en om- op commandos. 
mandant Generaal. 

22. Deze wet heeft onmiddelijk kracht volgens art. 12 In werking treden 
der Grond wet. der wet. 

Op lal3t, 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 9 October 1876. 

THOS. BURGERS, 
Staatspresident. 

S\VAR'f, 
S taa tssecretaris. 

VOLKSRAADSBESLUI'f, 22 SEPTEMBER 1876. 1) 

ART. 37. " De Volksraad bepaalt dat de onderstaande Bepaling v. :oorlogs
belasting tot dekking der oorlogskosten geheven zal word en: belasting. 

Van elk eigenaar, inwoner zijnde van dezen 
Staat, van een of meer plaatsen .. . . .. £10 0 0 

Van elk eigenaar, inwoner zijnde van dezcn 
Staat, van een gedeelte eener plaats . . . 5 0 0 

Van elk eigenaar van een of meer bebouwde 
erven of gedeelte daarvan, geene plaats hebbende 5 0 0 

en eigenaar zijnde van eene plaats 3 0 0 
Elk bewoner of occupeerder van een erf, 

geen eigenaar zijnde van eene plaats of be-
bouwd erf 5 0 0 

Elk gekleurd persoon, bewoner van eenig erf, 
gedeelte van een erf of hut, woonachtig op dorps-
gronden . . . 2 0 0 

Elk bewoner of occupeerder van eene plaats, 
geen eigenaar zijnde van grond . . . 5 0 0 

Elk persoon noch plaatsen noch erven heb-
bende of occupeerende en boven de 21 jaren oud 2 0 0 

Elk buitenlandsch eigenaar van eene plaats 
of plaatsen 2)... 12 0 0 

1) In verband hiermede vie Gouvernements Kennisgeving No. 532, 
d.d. 20 Februarij 1877; terugtrekking van deze belasting uoor Proclamatie 
12 April 1877, en herstelling door Volksraadsbesluit 1 Novemb&r 1881, 
art. 266. 

2) Zie art 14 van Wet No. 2, 1883, en wijziging daarvan door 
Volksraadsbesluit 4 Auguslus 1886, artt. 1304 en 1305. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

676 [1876 

VOLKSRAADSBESLUIT, 26 SEPTEMBER 1876. 

Goedkeuringv.amb- ART. 45. "De Volksraad besluit omtrent artikel 7 van 
<t~naren, bekrachti- de aanspraak goed te keuren de aanstelling der ambtenaren 1) 
:gmg van V.R.B. 12 d . ld t t d t' d h G d . Mei 1875 en bepaling aar1n verme e?- om ren e mo 1e va~ en . eer oo w1n 
.omtrent toelating houdt de Raad ziCh aan Volksraadsbeslu1t, artikel56 van 12 
v.an zendelingen. Mei 1875, 2) met verdere bepaling dat voortaan geen Zen-

deling meer zal worden toegelaten dan die eerst den eed 
van getrouwheid aan deze Republiek heeft afgelegd. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 27 SEPTEMBER 1876. 

ART. 48. "Aan de orde Uitv. Raadsbesluit, d.d. 26 
Sept. 1876, art. 156, inhoudende veranderingen in de Krijgs
wet. 

"Besloten, dat aangezien er gedurende deze V olksraads
zitting geene gelegenheid is om de gewenschte verandering 
in de Krijgswet te passeeren, aan den HoogEd. Volksraad 
voor te stellen achter art. 3 van de Wet No. 2, 1876, de 
volgende bepalingen te voegen, met aanbeveling dezelve 
dadelijk kracht van wet te maken :- 3) 

Regering zal Corn- " a. Ten einde het opcommanderen van manschappen 
missie benoemen. en verdere benoodigdheden billijk en ordelijk te doen ge

schieden, zal er in elk district eene Commissie bestaan van 
drie leden, door de Regering te worden benoemd, zijnde 
burgers van den Staat. 

Landdrost roept " b. Deze Commissie zal, zoodra eene oproeping moet 
Commissie bijeen. plaats vinden, door den Landdrost worden bijeengeroepen, 

met de Veldcornetten, en in bezit gesteld van de burger
lijsten. 

Commissie zal man- "c. Zij zal dan in over leg met den Veldcornet van elke 
::Bchappen verkiezen. wijk volgens die lijsten zooveel manschappen verkiezen, als 

benoodigd zullen zijn om het uit het district vereischte ge
tal burgers of manschappen te vinden, en dan aan de Veld
cornetten opdragen om daarovereenkomstig te commanderen. 

("..ommissie zal be- "d. Zij zal tevens in overleg met den Veldcornet van 
noodigdheden kom- iedere wijk, naar evenredigheid, de verdere benoodigdheden 
mander.en en ver- volgens de bepalingen dezer wet commanderen en is ver-
dere phgten. . l . 

phgt, voora met het oog op verdere oproepmgen, zoo te 
handelen, dat van bekwame dienstbare burgers geene kosten 
worden afgecommandeerd, en dat alle eischen in billijkheid 
en regtvaardigheid geschieden naar evenredigheid van ver
mogen. 

1) Zijnde aanstelling van Commissarissen van Naturellen. 
2) Zie ante blaclzijde 608. 
0) Deze bepalingen zijn gewijzigd door Wet No. 2, 1883, art. 3, afd. a, enz. 
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" e. Zoodra de keuze uit de burgers is gedaan, en de Commissie zendt: 
liist daarvan, alsook van de opgecommandeerde goederen, copijlijst aan de 
~ kt 1 d C . . . d Regermg. is opgemaa , za e omrniSSie een cop1e er van zen en 

aan de Regering. 
".f Ingeval er door personen om verschooning wordt Jurisdictie v. Vel<J

gevraagd, zal de Veldcornet de magt hebben zulks toe te eornet. 
staan, doch daarvan dadelijk aan den Landdrost kennis 
geven en zal hij tevens aan dien ambtenaar verantwoordelijk 
zijn voor de verleende verschooning volgens wet. 

"y. Ten einde te voorkomen dat eene expeditie ver- Commissie zal sup
traagd wordt, zal er altijd door de Commissie eene supple- plementaire lijst 
mentaire lijst worden opgemaakt van ten minste 10 percent opmaken. 

boven het vereischte getal burgers, waaruit de plaatsen der 
verschoonde manschappen dadelijk zullen worden opgevuld. 

"De Raad besluit deze Wet dadelijk in werking te stel- In werking treden 
len tot de aanstaande zi tting van Mei 18 7 7." der wet. 

No. 342. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

HET zij bij deze kennelijk dat ilademaal er twijfel be- Beperkingvanjuris
staat omtrent de jurisdictie van Veldcornetten, en wel hoofd- dictie v. Veldcornet.. 
zakelijk de magt en de mate der tuchtiging van kleurlingen, 
dat bij besluit van den Uitv. Raad, art. 167, dd. 19 Oct. 
1876, is bepaald dat de Veldcornetten in de gevallen in 
hunne Instructie vermeld, niet meer dan 20 slagen zullen 
mogen toedienen. 1) 

Gou vernementskan to or, 
Pretoria, 24 October 1876. 

SW ART, 
Staa tssecretaris. 

1877. 
No. 517. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

ZIJ het hiermede kennelijk dat bij besluit van den Kennisgeving of 
Uitv. Raad, dd. heden, art. 56, in het vervolg, wanneer de mandamentenz.,aaD 

1) Gewijzigd door de bepalingen van Wet No. 13, 1880, en meer 
bepaaldelijk door artt. 1 en 6 van Wet No. 4, 1885. 
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Staatssecretaris vol- Regering der Z. A. Republiek in regten wordt aangesproken, 
doend.e w~nneer de eene kennisgeving, mandament, enz., aan den Staatssecretaris 
Regermg m regten · ll · ht ld d · 
wordt aangesproken In a e opziC en vo oen e IS. 

Onmondige kinde
ren vrijgesteld van 
oor logs belasting. 

Gouvernementskantoor, Pretoria, 
6 Februarij 1877. 

No. 532. 

SW ART, 
Staatssecretaris. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

MET betrekking op advertentie No. 277, dd. 26 Sep
tember 1876, waarbij eene extra belasting geheven is ter 
dekking der oorlogskosten, wordt hiermede ter algemeen 
narigt bekend gemaakt, dat al de onmon d'ige kinderren die 
eigenaars zijn van plaatsen, van die belasting vrijgesteld zijn. 

Op last, 

Gou vernementskantoor, 

THOS. BURGERS, 
Staatspresident. 

SW ART, 
Staatssecretaris. 

Pretoria, 20 Februarij 1877. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 1 MAART 1877. 1) 

ART. 18. Aan de orde het voorstel der Commissie om-
trent de invordering der belasting. . 

De Raad besluit het voorstel door de Commissie aanbe
volen, goed te keuren. 

De Volksraad besluit :-
Inleiding. Dat nademaal het uit het rapport der Finantieele Com-

missie gebleken is, dat de belastingen voor het grootste ge
deelte niet zijn betaald en het dus voor de Regering onmo
gelijk is de administratie en het beheer des lands op die 
wijze voort te zetten : 

Regering gemagtigd 1. De Regering te magtigen alle achterstallige belastingen 
a.chterst. belastingen onmiddellijk in te vorderen en wel niet op de gewone wijze 

1) Zie V. R. B. B .. 8 Junij 1882, art. 317, 25 Julij 1885, art. 991, 1 
Augustus 1885, art. 1108, Wet No. 10, 1885, met artikel bijgevoegd door 
V. R. B., 7 Augustus 1885, art. 1221, en verder Wet No. 6, 1886. 
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van procedure bij de wet voor civiele zaken bepaald, maar op summiere wijze 
volgens een summier regt in dier voege, dat na eene aan- in te vorderen. 
schrijving of advertentie in de StaatscunTant van diegenen Wijze van aanschrij
wier woonplaatsen onbekend zijn aan den Landdrost of eenig ving. 
ander ambtenaar met de invordering van belastingen ver-
trouwd, waarin een billijk uitstel wordt verleend, de goe- Executie v. roerende 
deren of eigendommen, zoowel roerend als onroerend, volgens of onroer. goederen. 
den geest der bestaande wetten van de schuldigen ter beta-
ling zullen worden geexecuteerd 14 dagen nadat een dwang- Pligten v. Landdrost 
bevel daartoe door den Landdrost zal zijn verleend: zullende 
de Landdrosten behoorlijk boek houden van de gehonden Rekening van ver
verkoopingen en daarvan, indien geeischt, ook rekening en antwoording aan ge-

t d . d d ·· t d t 'tb t l' executeerde. veran woor 1ng oen aan en geexecn eer e me Ul e a 1ng 
van de som welke zoodanig persoon na aftrek van de ver
·schuldigde belasting en kosten mogt toekomen. 

2. Aan personen die gewillig mogen zijn, doch niet bij Uitstel aan onver
magte hunne belasting dadelijk te betalen, een uitstel te m_o11~ende doch ge-

4 d t 't 't t d w1 1ge personen. _geven van maan en, me secun e1 en genoege van en Schuldbew. Renten. 
Landdrost, zullende de zoodanigen verpligt zijn om intus-
schen een schuldbewijs te passeren voor het verschuldigde 
bedrag, dragende renten van 9 percent per jaar. 

3. De Landdrosten zullen verpligt zijn dadelijk alle be- Aanscbrijving van 
lastingschuldigen aan te schrijven of te adverteren, en zullen belastingschuldige 

b .. b k d 't · d · t t' t t t door Landdrost. lJ ge re e \mn e Ul voer1ng ezer Ins rue 1e en s rengs e 
worden gestraft. 

BuitenlandRcho belastingschuldigen hebben uitstel tot 1 Uitstel voor buitenl. 
J unij aanstaande. belastingschuldige. 

4. Deze bepalingen worden dadelijk gepubliceerd in de Publ. van deze bepa
StaatscouTant hier, in de Kaapkolonie, Natal, Vrijstaat en lingen en in werking 
G treden der wet. 

rikwaland West, en zijn onmiddelijk van kracht. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 2 MAART 1877. 

AR·r. 24. "Op art. 3 der Openingsrede van dato 13 Fe- Regering gemagtigd 
bruarij 1877, besluit de Volksraad de Regering te magtigen opmeting en uitge-

om de Volksraadsbesluiten betreffende het opmeten en uit- v:~ v~~::~sn~:~ :~~ 
geven van de gronden aan de vrijwilligers van de Lijden- ~0~; te brengen. 
burgsche en Middelburgsche Corpsen ten uitvoer te brengen, 
overeenkomstig de Volirsraadsbesluiten van September 1876." 

No. 569. 
GOUVERNEMENTS K~NNISGEVING. 

ONDERSTAANDE artikelen, gevoegd bij de Grondwet Bijlage tot de 
der Zuid Afrikaansche Republiek, vastgesteld door den Grondwet. 
HoogEdel Achtbaren Volksraad bij besluiten van den 7 den 
Maart 1877, artikels 29, 30, 31 en 32, worden hiermede 
ter algemeen narigt gepubliceerd, zullende naderhand be-
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kend gemaakt worden wanneer dezelve vo~gens art. 69 der 
Grondwet in werking zullen treden. 

HOOFDSTUK I. 

STAATSPRESIDENT EN UITVOERENDE MAGT. 1) 

Eerste Afdeeling. 

Magt van den Staats- ART. 1. De uitvoerende magt berust bij den Staats
president. Verant- president, die aan den Volksraad verantwoordelijk is. Hij 
woordelijkbeid. b k d Ambtst.ijd. wordt by meerderheid door de urgers ge ozen voor en 

tijd van vijf jaar. 
Hij is aanstonds weder herkiesbaar. 

Uitoefening v. magt. 2. De Staatspresident oefent zijne magt uit met den 
Uitvoerenden Raad. 

Zamenstelling van De Uitvoerende Raad bestaat uit de hoofden der depar-· 
Uitv. Raad. Vice- tementen en een lid benoemd door den Volksraad, die wan
Pres: en twee non-neer dit noodig is optreedt als Vice-President der Republiek offiCieele leden door ' . ' 
Volksraad gekozen. alsmede twee non-offiCieele led en door den V olksraad te 

benoemen. 
Onderteekenen van 3. Alle besluiten van den Staatspresident worden door 
besluiten. het hoofd van het desbetreffend departement mede onder

teekend. 
Voorstellen en ver- 4. De Staatspresident doet de voorstellen van wet aanr 
dediging van wetten. den Volksraad en belast met hunne toelichting en verdedi

ging allereerst den ambtenaar tot wiens departement zij be
hooren. 

Aanstelling v. amb- 5. De Staatspresident stelt alle ambtenaren aan of zelf 
tenaren onderwo:- of bij opdragt door de hoofden der departementen. J aarlijks 
pen aan goedkeurmg . · · f 
van Volksraad. legt de Staatspres1dent een hJst van ambtenaren ter goed- o 

afkeuring aan den V olksraad voor. 
St~atspres. mag niet 6. De Staatspresident kan niet zonder toestemming van 
bmtenlands gaan. den Uitvoerenden Raad zich buiten 's lands begeven. 
Wan.neer ~e Vice-. 7. Ingeval van ontzetting uit zijn post, onbekwaamheid 
President m functiedoor ligchaams- of verstandsgebreken of dood van den 
treedt. Staatspresident, treedt het door den V dlksraad benoemd lid 

van den Uitvoerenden Raad als Vice-President op, zoolang 
tot de nieuw benoemde Staatspresid~nt in functie is ge
treden. 

Teregtstelling van 8. Indien wegens overtreding van de Grondwet, of 
Staatspresident in. wegens andere Staatsmisdrijven de Volksraad besluit dat de 
geval van bescbuld1- St 'd . . . ging vooreen bijzon- aatspres1 ent In staat van beschuld1gmg worde gesteld, zal 
der Hof. hij teregtstaan voor een bijzonder Hof, zamengesteld uit de 

led en van het Hoog Geregtshof, den V oorzitter en een and er 

1) Dit Hoofdstuk der geamendeerde Grondwet is, met uitzondering 
van a:rt, 8, door Bijlage tot de Grondwet, No, 31 1881, gewijzigd. 
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lid van den V olksraad, terwijl de Staatsprocureur als pu
blieke vervolger optreedt. Het zal den aangeklaagde vrij 
staan zich door een regtsgeleerde naar zijne keuze te doen 
bijstaan. 

9. Het algemeen bestuur wordt door den Staatspresi- Verdeeling van alge
dent verdeeld in afzonderlijke departementen; aan het hoofd meen bestuur in de
van ieder departement staat een Secretaris van Staat, tevens partementen. 
lid van den Uitvoerenden Raad. 

10. Deze zelfstandige departementen zijn: Finantien, Lijst v. zelfstandige 
Justitie, Zaken der N aturellen, Open bare W er ken, Politie- departementen. 
Krijgswezen en Buiterilandsche Zaken. 

Het staat den Staatspresident vrij twee dezer takken van Staatspres. kan twee 
bestuur onder een hoofd te verbinden. hoofden vereenigen. 

11. Ieder der hoofden van een departement teekent de Hoofden v. departe
besluiten door den Staatspresident uitgevaardigd, voor zoover ment~n teekenen 
h d k .. . f h t h t"d l"k beslmt~n door et e za en van ZIJU mgen o van e em IJ e 1J opge-staatspresident uit-
dragen departement betreft. gevaardigd. 

Hij is hiervoor echter niet verder verantwoordelijk dan V~rantwoordelijk-
voor overtreding van de wetten der Republiek. held van hoofden. 

Indien de meerderheid van den Uitvoerenden Raad zich Wanneer Secretaris 
tegen een besluit van den Staatspresident verklaart is de niet verpligt is be-

. · . . ' sluiten te teekenen. 
Secretar1s w1ens departement het geldt n1et verphgt dat be-
sluit te teekenen. 

12. Geregeld eens in 
Raad. 

Drie leden (behalve 
quorum uit. 

de maand vergadert de Uitvoerende Bijeenkomen van 
Uitv. Raad. 

den Staatspresident) maken een Quorum Uitv. Raad. 

13. Voor de administratie wordt verder de Republiek Verd.eeling van Re
in Districten en Veldcornetschappen verdeeld bij de wet publ.1e~ vo?r de ' . adm1mstratle. 
bepaald of nog te bepalen naar gelang van bevolkmg of 
andere omstandigheden. 

14. Aan het hoofd van ieder District staat een Land- Landdrost hoofd v. 
drost die ex-officio voorzitter is van den Districtsraad te district en e~-o~cio · ' . . . ' Voorz. van D1stncts-
k1ezen door de burgers van het DistriCt, u1t zooveel leden raad, die door bur-
bestaande als er V eldcornetschappen zijn. gers gekozen wordt. 

15. De werkzaamheden der Landdrosten en Veldcor- Instr. v. werkz. der 
netten 1) worden door afzonderlijke instructies bepaald. Landdr. en Veldc. 

16. Aan de Districtsraden is de zorg der openbare Districtsraden is 
wegen scholen of anderen openbare werken in het districtzorg der openbare 
t ' wegen, scholen of 
oevertrouwd, benevens van alle andere zaken, welke door andere open b. wer-

de wet hun worden opgelegd. 2) ken toevertrouwd. 
17. Landdrosten, Landdrostklerken en V eldkornetten Bet. v. districtsamb-

ontvangen hunne bezoldiging uit 's lands kas tenaren uit 's lands . . · kas. Andere kosten 
Alle andere kosten van het d1stnktsbestuur worden door door distr. gedragen. 

het district zelf gedragen. 

1) Zie Instructien voor de Veldcornetten, Wet No. 2, 1885. 
. .2) Behalve door art. 12 van Bijlage van de Grondwet No. 3, 1881, 
16 d1t artikel ook gewijzigd door de bepalingen van Wet No. 6, 1883, 
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Vastst. van jaarl. be- Jaarlijks wordt daartoe eene begrooting van inkomsten 
grooting aan Staats- en uitgaven gemaakt, door den Distriksraad vastgesteld en 
pres. op te zenden. aan den Staatspresident ter goedkeuring opgezonden. 

Telken jare wordt op gelijke wijze rekening gedaan 
van het verloopen dienstjaar, die door den Distriktsraad 
wordt gesloten en voor finale goedkeuring aan den Staats
president wordt opgezonden. 

:Belast. vereischen De districtsraad behoeft voor het heffen van eenige be-
goedkeuring der wet lasting de goedkeuring der wet. 
Burgemeester hoofd 18. Aan het hoofd van ieder plaatselijk bestuur 1) bij 
v. plaatsel. bestuur. de wet als zoodanig erkend staat een Burgemeester en een 
Stadsr. 5 of 7 leden. d "f f 1 d ' d b Ik' raa van VIJ o zeven e en, naar e evo mg. 
Kosten door iedere Alle kosten tot goedmaking van deze plaatselijke admi-
plaats te dragen. nistratie worden door iedere plaats gedragen. 
Heffing van bel. ver- V oor het heffen van eenige belasting door een gemeente-
eischt goedk. der wet bestuur wordt de goedkeuring der wet vereischt. 
Voor begrooting en Voor de gemeentelijke begrooting en rekening gelden 
:rek~ningd~z. reg~len dezelfde regelen als in het vorig artikel voor die van een 
als m vong art1kel. d' t . t .. t t Id 1s ne ziJn vas ges e . 
Behalve gewapende 19. Behalve de gewapende burgenmagt, in tijden van 
burgermagt bestaat onlusten of oorlog op te roepen bestaat er een algemeene 
een landspolitie en l d l't' t'll '· t · t '' artilleriecorps. an spo 1 1e en een corps ar 1 erre, e zamen m1ns ens een 
Sterkte van politie honderd vijf en twintig manschappen sterk, waarvoor telken 
en artilleriecorps. jare een vaste som op de begrooting staat uitgetrokken. 

Zamenstelling van 
Roog Geregtshof. 

HOOFDSTUK V. 

RECHTERLIJKE MAGT. 2) 

1. Het volk vertrouwt de regtspraak toe aan : 

a. Een Hoog Geregtshof, uit drie regters bestaande; 
Van Rondgaand Hof b. Een Rondgaand Geregtshof, uit een regter bestaande; 
Van Landdrosthof. c. De Landdrosten in hunne qualiteit. 

Kwalificatie van 2. De Hoofdregter moet het diploma van doctor in de 
Hoofdregter. regten hebben. 3) 
Publ. v.~rvolging be- 3. Het openbaar ministerie der publieke vervolging be
rust biJ Staatsproc. rust bij den Staatsprocureur, en onder zijn toezicht bij de 
en publ. aanklagers. bl' k kl d h'll d d' · 4 pu 1e e aan agers er verse 1 en e 1stncten. ) 

1) Zie art. 14 van Wet No. 3, 1881 en Wet No. 11, 1883. 
2) Dit Hoofdstuk der Grondwet eenigzins gewijzigd door Bijlage van 

de Grondwet, No. 3, 1881. In verband met de Regterliike Magt zie 
PIOclamatie betreffend~S oprichting Hoog Geregtshof, dd. :t8 Mei 1877; 
Proclamatie, dd. 23 Julij 1879, betreffende jurisdictie van Geregtshoven 
in zaken va·1 Vrijwilligers; Proclamatie 9 Maart 1880, betreffende con
stitutie van Hoog Geregt.shof; Proclamatie 9 Augustus 1881 en Bijlage 
van de Grondwet No. 3, 1881, Afdeeling Regterlijke Magt; Wetten No. 
3 en 8~ 1883; Wet No. 6, 1885. 

3) Gewijzigd door Wet No. 3, 1883, art. 2, afd. b. 
4) Zie Crim. Procedure 1866, ante bladzijde 273, art. 10 en volgende. 
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4. De leden der beide eerste Hoven (zie art. 1) worden Ambtstijd v.Regters 

voor hun leven aangesteld. 
5. De wet regelt voor hen de wijze waarop bij wange- Wet regelt wijze va.n 

drag of onbekwaamheid hun ontslag, eervol of niet eervol, ontslag. 

zal worden verleend. 
Alle wetten en bepalingen in strijd met deze wet worden Strijdige wetten her-

dadelijk herroepen. roepen. 
6. Deze grondwet treedt dadelijk in werking volgens In werking:~treden 

art. 12 der Grondwet. der wet. 

Gouvernementskantoor, 

THOMAS BURGERS, 
Staatspresident. 

SW ART, 
Staatssecretaris. 

Pretoria, 15 Maart 1877. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 7 MAART 1877. 

ART. 32. "Aan de orde, het voorstel der Commissie, 
vervat in het rapport. 

"Dit voorstel wordt algemeen aangenomen. 
"De Volksraad besluit: 
" Dat, daar H. M. 's Special en Commissaris, volgens 

Zijn Excellenties uitgedrukt gevoelen, van oordeel is, dat 
de onafhankelijkheid der Republiek niet gered of gewaar-
borgd kan worden door veranderingen en hervormingen. . 

" En de V olksvertegen woordiging ten volle bereid is om Volksraadsbesluit 
alle gronden van grieven tegen den Staat, hetzij deze in i17 antwoord 0 P het 

h .. f k 1''1 h 'd b · d . mtgedrukt gevoelen se lJn o wer e 1J { e1 estaan- tut en weg te ru1men en van H. M. Specialen 
tevens gereed is doortastende maatregelen te nemen, gelijk Commissaris aan
zij reeds gedaan heeft ter voorkoming van die ongeregeld- gaande de onafhan-
h d kl ' d b · kelij kheid der Re-e en. waarover ge aag wordt en tot etere regelmg en publiek. 
bewarmg van den vrede en de goede orde. 

En het duidelijk blijkt uit den brief aan Zijne Excel
lentie Sir Henry Barkly, met de daarbij gevoegde docu
menten, dat Harer Majesteits Regering niet van zin is de 
Republiek tegen haren zin te dwingen tot prijsgeving van 
hare onafhankelijkheid. 

En tevens de Raad ten volle vertrouwt op de regt
vaardigheid van Harer Majesteits Regering en verzekerd is 
dat zij niet zou kunnen gebieden om den burgers der Re
publiek hun heiligste goed te ontvreemden. 

De Regering op te dragen om met Haren Britschen Reg. opgedragen met 
Majesteits Specialen Commissaris in onderhandeling te treden. H. B. Maj. Sp. Corn. 
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in onderhandeling te met het doel om de zelfstandigheid van den Staat te hand
treden, traktaten te haven en tevens zoodanige tractaten te sluiten als noodig 
sluiten ter bewaring .. b · d d t dh d. 

an de goede ver- mogen ZlJn tot ewar1ng van e goe e vers an ou mg 
:tandhouding tus- tusschen de Republiek en Rarer Britsche Majesteits Rege
schen de Repu?liek ring en tot handhaving van de algemeene veiligheid van 
en H. M. Regermg. Zuid Afrika, orde en rust, ten opzigte van de N aturellen. 

WET No. 1, 1877. 
Ter bestraffing van kwaadgezinde personen, die de onafhanke

lijkheid van den Staat zoeken te ondermijnen. 

Vastgesteld bij Volksraadsbesluit, dd. 8 Maart 1877, art. 35. 

Jnleiding. AANGEZIEN het noodig is dat afdoende maatregelen 
en bepalingen genomen worden om de pogingen tegen te 
ga~n en te bestraffen, waarmede eenige kwaadgezinde per
sonen aanhoudend de onafhankelijkheid van den Staat zoeken 
te ondermijnen en onrust en beroering te weeg te brengen; 

Zoo besluit de V olksraad : 
Schuldig aan misdaad tegen dezen Staat zijn: 

Ingez. die zich tot 1. Ingezetenen die zich, zonder voorafgaanGI. verlof van 
vreemde mogendhe- den Volksraad verkregen te hebben tot eene vreemde mo-
~::at"'~~~e~j~: v~~f gendheid of hare bewindslieden of agenten wend en met het 
heid te berooven, doel om den Staat in eenig opzigt van zijne vrijheid en on
schuld. aan misdaad afhankelijkheid te berooven, of onder het bestuur, het gezag 
tegen den Staat. of den invloed van zoodanige vreemde mogendheid te 

brengen. 
Ingezetenen die an- 2. Ingezetenen die andere ingezetenen bij monde, in 
~eren bij. monde of geschrifte of in druk opwekken of overhalen, om tot bevor
m geschnfte opw~~- dering of bereiking van het voorzegde doel behulpzaam of 
ken of overhalen ZIJn .. . .. 
ook schuldig. werkzaam te ZlJn, of bun verzoekschr1ften en dergehJke tot 

dat einde ter teekening aanbieden. 
Ingez. die dergeliJke 3. Ingezetenen die dergelijke geschriften, gedrukte stuk-
stukken ve.rspreiden ken en verzoekschriften als in het vorige artikel bedoeld 
zijn ook schuldig. vervaardigen, drukken ~f verspreiden. . ' 
Pers. schuldig aan 4. Personen die zich schuldig maken aan een of meer 
b~vengem. ~isdaden der hierboven vermelde feiten, zullen naar gelang der om
zH•Jn schvuldigdaanf standigheden, waaronder de feiten bedreven zijn, schuldig 

oog erraa o . . d . d k 
Gekw. Majesteit en ZlJn aan e m1s aad van Hoog-Verraad, of van ge wetste 
strafb. volgens wet. Majesteit, en onderworpen zijn aan de daarop bestaande 

straffen. 
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5. Niets in de voorgaande artikelen vervat, zal be- Bestaande wetten 
schouwd worden de bestaande wetten, betreffende de in het niet hierdoor her
vorig artikel vermelde misdaad te wijzigen, af te schaffen ofroepen. 
te herroepen. 1) 

Deze wet zal onmiddelijk in werking treden. 

Gouvernements Kantoor, 
Pretoria, 12 Maart 18 7 7. 

THOS. BURGERS, 
Staatspresident. 

SW ART, 
Staatssecretaris. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 8 MAART 1877. 

In werking treden 
der wet. 

ART. 39. "De Volksraad besluit aan den Uitv. Raad Reger. opgedragen 
op te dragen de noodige wijzigingen te maken in de ver- ~ijziging te maken 
schillende wetten, waarin de Staatssecretaris wordt genoemd, m bestaande ~et~e11 
b

.. . . . h l"k 
1
. . betreffende mtrei-

lJ voorbeeld, tot u1trmkmg van uwe lJ s ICentien, ammu- king vau huwelijks 
nitie permitten 2) enz., en die zaken over te geven aan de licentien, permitten. 
respectieve departementen." enz. 

No. 572. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

ZIJ het hiermede kennelijk dat alle opmetingen van Opmeting van plaat
plaatsen, ge1nspecteerd in het district W aterberg na 1865, sen in het distri?t 
hiermede worden gestuit tot dat door den Edel Achtbaren Waterberg gestmt. 
Volksraad in de eerste gewone zitting eene wet zal gepas-
seerd zijn voor eene generale opmeting van die plaatsen. 3) 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 16 Maart 1877. 

THOS. BURGERS, 
Staatspresiden t. 

SW ART, 
Staatssecretaris. 

1) Zie artt. 9 en 10 der 33 Artikelen, ante bl. 3. 
2) Zie Gouvernernents Kennisgeving, No. 105, dd. 21 Dec. 1881. 
3) Zie Wet No. 2, 1884, Proclamatie dd. 27 Nov. 1884 en V.R.B.B. 

21 Mei 1885, art. 184, 25 Julij 1885, art. 989 en 5 Augustus 1885, art. 1193. 
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PROOLAMATIE 1) 

Invoer van boornen, NADEMAAL het voor den landbouw en boomcultuur 
planten, enz., onder zoo schadelijke en gevaarlijke insekt, de DorthPs1:o of Austra-
boete belet. I' h B I . h h" . . z· 'd Af 'l h f 1sc e oom u1s, are verse 1Jn1ng 111 m n m ee t ge-

maakt, zoo is het, dat ik, Thomas Frangois Burgers, Staats
president der Zuid Afrikaansche Republiek, met raad en 
advies van den HoogEd. Uitv. Raad, heb goedgevonden te 
proclameren en vast te stellen, dat de invoer in de Z. A. 
Republiek van alle boomen, planten, struiken, steggen en 
zaden ten strengste is verboden onder eene boete van £100 
Sterling voor elke overtreding, tot dat de Ed. Achth. Volks
raad den invoer van zoodanige artikelen hij de wet zal ge
regeld hebben. 2) 

Ambtenaren en in- Alle ambtenaren en ingezetenen worden hiermede ge
gez~tenen gelast toe last strengelijk toe te zien dat geen dcr bovengenoemde 
te zren dat geene der . I · d . . . 
bovengenoemde ar- artlke en w~:r t .~ngevoerd. AI zulke 1ngev~erde a~tlkelen 
tikelen ingevoerd moeten onm1ddehjk worden verbrand. Het 18 de phgt van 
word en, die onmid- iedere ingezetene het zijne te doen ten einde te yoorkomen 
dellijk verbrand d t lk l"k · k h' dt · d d zullen worden a zu een gevaar 1J 1nse t 1er wor 1ngevoer , aar 

· dit een ramp voor het land zou zijn. 
Gegeven onder mijne hand, op heden den 5den dag 

van April 1877, ten Gouvernements Kantore te Pretoria. 

THOS. BURGERS, 
Staatspresident. 

SW ART, 
Staatssecretaris 

1) Zie Gouvernements Kennisgeving, No. 51, dd. 8 Junij 1877, en 
Gouvernements Kennisgeving, No. 110, dd. 26 Julij 1879. 

2) Deze Proclamatie blijkt niet door den Volksraad bekrachtigd te zijn. 
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PROOLAMATIE 1) 2) 

:Door Zijne Excellentie Sir THEOPHILUS SHEPSTONE, Rid
der Komma.ndeur van de Meest Onderscheiden Orde 
van St. Michael en St. George, Harer Majesteit Speciale 
Commissaris voor zekere oogmerken in Zuid Afrika. 

NADEMAAL op eene bijeenkomst gehouden te Zand- Annexatie-Procla
-rivier, op 16 Januarij 1852, tusschen Rarer Majesteit As- matie. 
:aistent Commissarissen, Majoor Hogge en den W elEd. heer 
C. M. Owen ter eener zijde en eene Deputatie van de Emi-
granten, toen woonachtig ten noorden van de Vaalrivier, aan 
welker hoofd toen was de Commandant-Generaal A. W. J. 
Pretorius ter andere zijde, de gezegde Assistent Commissa-
rissen van Hare Majesteit "waarborgden ten volle van de 
"zijde van het Britsche Gouvernement aan de Emigranten 
"Boeren ten noorden van de Vaalrivier, het regt om hunne 
"eigene atfaire te bestieren en hunlieden te regeren volgens 
'' hare eigene wetten, zonder bemoeijing hoe ook genaamd 
"van het Britsche Gouvernement;" 

En nademaal de duidelijke oogmerken en beweegreden Bewearde gronden 
der Assisumt Commissarissen met het verleenen van dien voor de annexatie. 

waarborg of dat verlof aan personen die Harer Majesteits 
()nderdanen waren, waren den vrede te bevorderen, zoowel 
"als den vrijen handel en vriendschappelijk verkeer" met 
en onder de ingezetenen van de Transvaal, in de hoop en 
vertrouwen dat het grondgebied, dat eenige jaren daarna, 
namelijk in Februarij 1858, bekend werd onder den naam 
en titel van "de Zuid Afrikaansche Republiek," zou worden 
een bloeijende en zelfstandige Staat, eene bron van kracht en 
veiligheid voor de naburige Europeesche gemeenten en een 
:punt van waar het Christendom en de beschaving zich snel 
door Midden-Afrika zou uitbreiden; 

En nademaal de hoop en verwachting waarop dit weder- Toenemende zwak
zijdsch verbond billijk en in alle eer gegrond was teleur- heid van den Staat 

t ld .. d t d' h d 1 d' 't · . en toenem. sterkte ges e ZlJn en e oms an 1g e en, zooa s 1e Ul voenger 1n en vermetelheid der 
mijn adres aan het volk van denzelfden datum en hier aan- Naturellen. 
gehecht zijn medegedeeld, aantoonen dat toenemende zwak-
heid van den Staat zelf aan de eene zijde en eene meer 
dan overeenkomstige toeneming van wezenlijke sterkte en 
vermetelheid onder de naturellenstammen aan de andere 
zijde hunne natuurlijke en onvermijdel~jke gevolgen hebben 
teweeggebragt, zooals meer ten volle blijkt uit eene korte 

1) Zie Gouvernements Kennisgeving, No. 85 1877, dd.1 Augustus 1877. 
2) Zie Protest tegen deze Proclamatie bij Proclamatie van President 

Burgers, dd. 11 April 1877, en Proclamatie aangaande Deputatie naar 
Europa, dd. 12 April 1877. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

692 [1877 

Over la ten van Zout- vermelding der feiten, dat na eene meer of min verbitterende, 
pansberg aan ~atu· botsing met de naturellen in het noorden, er omtrent het. 
rellen en ~:actl~aleJ·aar 1867 een aanvang werd gemaakt met het aan de nat -onafhankehJkheld . U 
van groote Natu- rellen overlaten van het grondgebwd aldaar door de burgers 
rellen-stammen. van dezen Staat bewoond in welgebouwde steden en dorpen 

en op toegekende plaatsen, dat dit gevolgd werd door de 
vernietiging van alle werkelijk gezag over uitgestrekte land
streken begrepen binnen de grenzen van den Staat en als. 
een gevolg daarvan de practicale onafhankelijkheid, die nog 
voortduurt van groote stammen naturellen, die daarin wonen 
en die zich tot op dien tij d als onderdanen had den be
!ehouwd; 

De Regering gefaald Dat eenige weinige boeren, onwillig om op te geven de 
hare onder~anen in woningen voor hun gezin, door hen gevestigd en waarvoor· 
't noorde.n m hun ziJ' grondbrieven van de R.egering van de Transvaal hadden grondbez1t te be- . 
schermen. verkregen, welke grondbr1even echter gefaald hebben en nog 

falen hen te beschermen in hun bezit, met de hoofden der 
naturellen overeenkomsten hebben gemaakt en nu de gezegde. 
plaatsen bewonen op de voorwaarde van betaling aan die 
opperhoofden op gezette tijden, niettegenstaande de erkenning 
die in die betaling opgesloten lag ; 

Soortgelijke zwak- Dat dit verval van magt en vermindering van gezag in 
heid. der R~gering het noorden gevolgd wordt door soortgelijke gebeurtenissen 
ook m 't zmden be- in het zuiden onder nog gevaarlijker omstandigheden, daar-
toond. b d S . d' . . d b' d urgers van ezen taat In Ie rigtmg wonen e mnen e. 

drie laatste maanden op last van naturellenstammen en op 
het oogenblik zelf verpligt zijn geweest hunnen plaatsen en 
woningen, hunne bezaaide landerijen, sommigen waarvan ge
reed voor den oogst waren, en hun ander eigendom te ver
laten, alles om door de naturellen in bezit genomen te worden,. 
maar dat de Regering magteloozer is dan ooit om hare op zich 
genom en regten te handhaven, of de verzwakking te wederstaan,. 

Vertrouwen in de die haar b8staan bedreigt. Dat al het vertrouwen eenmaal 
kracht der z. A. Re- gesteld in hare kracht door de haar omringende en ver
publiek verloren, wijderde Europeesche staten teruggenomen is dat de handel 
handel vernietigd, b" h 1 · t' d · d t h t 1 d · ' t t 't land insolvent en IJna ge ee vernie 1g Is, a e an In een s aa van 
verdeeldheid ondar insolventie verkeert, dat de blanke bevolking, ontevreden 
't volk. met hunnen staat, in partijen is verdeeld, dat de Regering 

in hulpelooze magteloosheid is verzonken, door oorzaken 
die het buiten hare magt was en nog is te bestuten of 
te verhinderen, en dat het voorui:tzigt van de verkie
zing van eenen nieuwen President, zoo ver :van de alge-

Gevaar van burger- meene onrust te verminderen of om hoop voor de toekomst 
oorlog. in te boezemen, door alle partijen te gemoet wordt gezien 

als een mogelijke bron van burgeroorlog met de daa.rmede 
gepaard gaande regeringloosheid en bloeclvcrgieting; 

Gevaar van aanval Dat de bovengemelde toestand eene groote verzoeking 
door Naturellen- daarstelt a.an naburige naturellen mogendheden, van welke 
stammen. het bekend is dat zij begeerig en gereed zijn zulks te doen, 

om aanvallen te doen en rooftogten te maken op den Staat). 
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.die door hare zwakheid die niet kan afslaan en waarvoor zij 
tot heden toe bewaard is gebleven door den terughoudenden 
invloed van de. Britsche Regering, van Natal uitgeoefend 
door Rarer Majesteits Vertegenwoordiger aldaar, in de hoop, 
nog steeds onvervuld, dat eene vriendschappelijke verstand
houding tot stand mogt komen tusschen de Regering van 
de Republiek en de klagende kaffer-opperhoofden; 

Dat de oorlog met Secocoeni, die in gezonden toestand Uitslag v. den oorlog 
van zaken van weinig uitwerksel zou geweest zijn, heeft be- met Secocoeni niet 

· t 11 1 t l' dl tt' t .. d h 1 alleen gevaarl. voor wezen n1e a een p o se mg noo o 1g e ZlJ n voor e u p- de Republiek maar 
bronnen en faam van de Republiek, maar ook heeft geble- ook voor de blanke 
ken te zijn een toppunt in de geschiedenis van Zuid Afrika, ras~en v~n geheel 
daarin, dat een Makatees- of Basutostam, niet oorlogsachtig ZUld-Afrika. 
-en door de Zulus niet geacht, met goed gevolg de sterkte 
van den Staat heeft wederstaan, en voor de eerste maal aan 
de naturellen mogendheden buiten de Republiek van de 
Zambesi tot aan dA Kaap de groote verandering heeft ge-
Dpenbaard die plaats heeft gevonden in de betrekkelijke 
kracht van de blanke en gekleurde rassen; dat deze open-
baring het overwegend gezag van de blanken in Zuid Afrika 
heeft geschokt en elke Europeesche gemeente in gevaar heeft 
gebragt; dat dit onderling gevaar algeme~ne onrust heeft 
teweeggebragt en aan ::tile belanghebbenden het regt heeft 
gegeven de oorzaken daarvan op te sporen en zich voor de 
gevolgen daarvan te beschermen, en aan al degenen die 
daartoe de magt bezitten de verpligting heeft opgelegd om 
de verzwakte beRchaving te beschermen voor de inbreuken 
van barbaarschheid en onmenschelijkheid. 

En nademaal de inherente zwakheid van deze Regering Mislukking van de 
en den Staat uit de bovenvermelde oorzaken kortelijk aan- Naturellen-politiek 
gewezen, en de daadzaak dat de verleden politiek der Re- der Republiek. 

publiek niet alleen gefeild heeft de vriendschap en den 
goeden wil aan te kweeken, maar ook de achting verbeurd 
heeft der tallooze naturellen bevolking binnen en buiten 
hare grenzen, wier getal misschien een-en-een-half-millioenen 
te boven gaat, het zeker maken dat de Transvaal het eerste 
zal lijden door de gevolgen van een druk die haar politiek 
leven reeds tot zulk een zwakken toestand heeft, gebragt. 

En nademaal de verwoesting van een naburigen vrien- Verpligting v. H. M. 
delijken Staat door oorlogzuchtige wilde stammen niet voor Reg. om stappen t_e 

bl'k d R M · t · R · d d nemen voor de vel-een oogen 1 oor arer aJeS e1ts eger1ng zon er e ligheid harer bezit-
ernstigste en pijnlijkste bekommering kan overdacht worden, tingen in z.-Afrika. 
·zoowel ter oorzake van de rampen die zulk eene gebeurtenis 
aan de inwoners van de Transvaal zou veroorzaken, als van 
het gevaar en de onveiligheid waaraan het Rarer Majesteits 
bezittingen en onderdanen in Zuid Afrika zou blootstellen; 
en ziende dat de omstandigheden van het geval door de 
inherente zwakheid van het land reeds vermeld, zoo 
ernstig zijn geworden dat noch dit land noch de Britsche 
Kolonien in Zuid Afrika gered kunnen wotden van de aller-



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

694 [1877. 

rampzaligste omstandigheden behalve dan door de uitbreiding· 
over dezen Staat van Harer Majesteits gezag en bescherming 
door welk middel alleen eenheid van doel en handelen ver: 
zekerd kan worden en een schoon vooruitzigt van vrede en 
voorspoed voor de toekomst kan geopend worden. 

Begeerte v. een aan- En nademaal het mij gebleken is door de talrijke ad
zienlijk getal der in- dressen, memories en brieven die ik ontvangen heb, en door· 
woners dat deTrans- de overvloedfge verzekeringen die persoonlijke omgang mii 
vaal onder H. M.'s d d · 'J 
gezag zal worden gegeven heeft, dat een groot eel er 1nwoner van de Trans-
gesteld. vaal in een helderder en sterker licht zien dan ik in staat 

den geweest die te beschrijven, den dwang en het dreigend 
gevaar der omstandigheden door welke zij omringd worden, 
den geru!neerden toestand van het land, en de afwezigheid 
in hetzelve van eenig element om haar te redden uit haren 
gezonken en treurigen toestand, en daarom ernstig begeeren 
dat Rarer Majesteits gezag en Regering in en over haar 
worde vastgesteld. 

Regering der Repu- En nademaal de Regering buiten magte is geweest om 
blie.k niet ~ij magte eenig mid del aan te toonen of te beramen waardoor het. 
eem~. redmlddel aan land zich kan redden, en gevolgelijk de andere blanke ge-
te WlJzen. Z 'd Af 'k k h .c!' h d meenten van Ul n a an ont euen van et gevaar er 

ijsselijke gebeurtenissen die spoedig en gewis zullen ontstaan 
uit de omstandigheden rondom haar en geen redelijke hoop 
kunnen koesteren, dat zij bezit of onder den tegenwoordigen 
regeringsvorm de kans heeft om te bezitten, de kans heeft. 
om te bezitten, de middelen om zich tot een veiligen en 
voorspoedigen staat te vereffen. 

Dringende noodza- En nademaal de dringende noodzakelijkheid mij zoo
kelijkhei? voor het danig voorkomt om het noodig te maken ten einde den 
voorlooplg plaatsen vrede en de veiligheid van het Transvaalsch grondgebied, 
der Transvaal onder d d d ·1· h 'd M · •t 
H. M.'s Bestuur. zoowel als en vre e en e Vel 1g e1 van Rarer aJestei s 

Kolonien en van Rarer Majesteins onderdanen elders te ver
zekeren, dat het gezegd Transvaalsch grondgebied voorloopig 
en in afwachting van de bekendmaking van Rarer Majes
teits wil, worde bestuurd in Rarer Majesteits naam en ten 
haren behoeve. 

Proclameeren van Zoo is het dat ik, uit kracht van de magt en het ge
Tr~nsvaal als . zag m~j verleend door Harer Majesteits Koninklijke Com
Bntsch grondgebied missie, gedateerd te Balmoral, den vijfden dag van October 

1876 en hierbij gepubliceerd, en overeenkomstig de instruc
ties mij daarbij en op andere wijze mij opgedragen, hierbij 
nu proclameer en bekend maak, dat van en na de publi
catie hiervan het grondgebied, tot nu toe bekend als de 
Zuid Afrikaansche Republiek, zoo als nu begrensd en be
paald, onderworpen evenwel aan zulke plaatselijke verande
ringen als naderhand noodig mogen voorkomen en als mag 
goedgekeurd worden door Hare Majesteit, zal zijn en zal 
worden beschouwd te zijn Britsch grondgebied, en ik roep 
hierbij op en eisch van Q.e inwoners van de Transvaal van 
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elke soort en rang en al de onderdanen van Hare Majesteit 
in Zuid Afrika, om kennis te nemen van deze mijne procla
matie en zich daarovereenkomstig te gedragen. 

En ik proclameer en verklaar hierbij verder dat ik al Verantwoordelijk
zulke personen verantwoordelijk zal houden die in de Transvaal heid v. perso?en die 

, . . tegenstand b1eden 
het zullen wagen, gewapend of anderz1ns tegenstand te b1eden tegen de annexatie. 
aan Harer Majesteits gezag hierbij geproclameerd of die door 
oproerige en opruijende woorden of aansporingen of anderzins 
anderen aansporen of aanmoedigen om zulken weerstand te 
beiden, zulke oppositie, of die anderen benadee1en, bemoeije-
lijken, hinderen of kwellen, omdat zij met hen niet eens 
zijn in politieke zaken, en ik waarschuw a1 de zoodanigen 
dat bij overtuiging van eenige der bovengeme1de overtre-
dingen zij onderhevig zullen zijn aan de strenge straffen 
we1ke de wet in zulke gevallen bepaalt. En ik beroep mij 
op en verzoek het order1ijke, we1denkende en vredelievende 
vo1k van de Transvaal om Harer Majesteits gezag bij te staan. 

En ik proc1ameer verder dat alle wettige Geregtshoven Wettige Geregts
nu in wezen voor het verhoor van criminee1e of civiele zaken, hoven zullen voort,... 
of kwesties, hierbij zullen voortduren te bestaan en in volle duren te bestaan. 

kracht en uitwerking blijven en dat alle decreten, oordee1-
vellingen en vonnissen, regels en orders wettig1ijk gemaakt 
en uitgevaardigd, of te worden gemaakt en uitgevaardigd 
door zu1ke Geregtshoven, van even zooveel waarde en kracht 
zijn alsof deze proclamatie niet ware gepub1iceerd: alle civie1e 
verpligtingen, alle processen en acties, hetzij ci viel, penaa1, 
crimineel of gemengd, en alle misdaden bier bedreven, die 
mogen zijn ingegaan, begonnen, gedaan, of begaan v66r de Bepaling aangaande 
publicatie van deze proc1amatie, maar die nog niet ten volle hangende zaken. 

zijn verhoord en beslist, kunnen verhoord en beslist wor-
den door eenig zulk wettig Geregtshof of door eenig zulk 
ander Geregthof a1s het hierna moge worden noodig bevon-
den aan te stellen tot dat doel. 

En ik proclameer verder en maak bekend dat de Trans- De Transyaal zai 
vaa1 eene afzonder1ijke Regering za1 blijven met zijn eigene eene ~fzond~rlijke 

t . . H Regermg bhJven. we ten en wetgev1ng, en dat het de wensch IS van are 
Allergenadigste Majesteit dat hij de vo1ste wetgevende voor-
regten zal hebben, bestaanbaar met de omstandigheden des 
lands en de ontwikkeling des volks. Dat schikkingen ge- Hollandsche taal zal 
maakt zullen worden waarbij de Hollandsche taa1 praktisch praktisch officieele 

l d ffi · ·· 1 t 1 1 ·· 1 d E 1 h 11 taal blijven. evenvee e o c1ee e aa za ZIJn as e nge se e; a e 
wetten, proclamatien en Gouvernements kennisgevingen zul-
len in de Hollandsche taal gepub1iceerd worden. In den In WetgeY. Raad en 
W etgevende Raad kunnen de leden zooals zij nu doen in Geregtshoven kun-

b · d t 1 k · d G ' k h 'I.I!d nen beide tal en, e1 e a en spre en, en 1n e eregtshoven an etze 1' e Roll. en Eng. gebe-
plaats vinden, naar de verkiezing van de partijen in eene zigd ~orden.' 
zaak. 

De wetten die nu in den Staat van kracht zijn, zullen Bestaande wetten 
van kracht blijven tot dat zij veranderd zullen zijn door het zullen van kracht 
behoorlijk gezag der wetgeving. blijven. 
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Gelijke regten aan Gelijk regt wordt toegestaan aan de personen zoowel als 
:alle person en, onder- het eigendom van blank en en gekleurden maar de aanname 
scheid tussch. blan- d' b · 1 1 't · t · b h t' · t · t 1 · ken en gekleurden. van It eginse s m nie In en e oor nie In e s mten 

het verleenen van gelijke civiele regten, zooals de uitoefe
ning van het kiesregt door de wilden of dat zij leden wor
den van den W etgevenden Raad, of dat zij geregtigd zulleri 
zijn tot andere burgerlijke vuorregten welke onbestaanbaar 
zijn met hun onbeschaafden staat. 

Naturellen-starnmen De naturellen stammen, die binnen de jurisdictie en 
n;_oeten gehoorzaam onder de bescherming van het Gouvernement waren, moeten 
ZIJn. behoorlijk gehoorzaamheid geleerd worden en gedwongen 

een behoorlijk aandeel te nemen in de ondersteuning van 
den Staat, die hen beschermt. 

Alle priv. bona jid<J Alle private bona fide regten op eigendom gewaarborgd 
xegten op eigendorn door de bestaande wetten des lands en door hen gesanc-
gewaarborgd. tioneerd zullen ontzien worden. 
Ambtenaren kun- Alle ambtenaren, die nu de Regering dienen en die in 
n~n in h ur:?e be trek- staat en gewillig mogen zijn onder de veranderde omstan
kmgen bhJven. digheden des lands te dienen, zullen aanspraak hebben om 

hunne betrekking te behouden en zulke voorregten als 
hunne betrekkiugen hen nu verleenen. 

Bona fide concessies Alle bona fide concessies en contracten met Regeringen, 
en ko?trac~;-n met maatschappijen of enkele personen aangegaan, door welke 
~re:c~~ng bhJven van de Staat nu verbonden is, zullen in eer staande blijven en 

· ontzien worden en de betaling van de schulden van den 
Staat moeten voorzien worden. 

Aanstellingen of De aanstellingen of licenties, uit kracht van welke 
licentien van procu- Procureurs, Landmeters en anderen geregtigd zijn als zoo-
reurs, enz., zullenge- d · h b 't t £ 11 t d respecteerd worde:n. amg. un eroep UI e oe enen, zu en gerespec e~r. wor-

den In overeenkomst met de voorwaarden en condities aan 
zulke aanstellingen of licenties. 

GOD BEWARE DE KONINGIN ! 

Gegeven onder mijne hand en zegel, te Pretoria, in de 
Zuid-Afrikaansche Republiek, op heden den twaalfden dag 
der maand April, in het jaar onzes Heeren een duizend 
acht honderd zeven en zeventig. 

T. SHEPSTONE, 
Hare Majesteits Speciale Commissaris. 

Op last van Zijne Excellentie, 

M. OSBORN, 
Secretaris. 
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PROOLAMA TIE. l) en 
2
) 

Door Zijne Excellentie Sir THEOPHILUS SHEPSTONE, Ridder 
Kommandeur van de Meest Onderscheiden Orde van St. 
Michael en St. George, Harer Majesteits Speciale Commis
saris voor zekere oogmerken in Zuid Afrika en Adminise 
trateur van de Regering van de Transvaal. 

NADEMAAL het onder mijne aandacht is gebragt van Inleiding. 
verschillende deelen des lands, dat de dringende aanzoeken 
·onlangs gemaakt op het volk voor de betaling van de Oor- Betaling v. oorlogs
logsbelasting, en de bedreiging om het eigendom te nemen belasting uitgesteld 
in voldoening daarvan veel kwelling en onrust heeft ver- en. reeds gedane be-

' . tahng beschouwdals 
wekt; en er ook op aangedrongen wordt dat de schaarschhe1d voorschot van toe-
van geld in het land het onmogelijk maakt dat zulk eene komstige gewone 
inkomst gereedelijk kan betaald . worden. En nademaal het belastingen. 
mij bijzonder aangenaam is dat mijne eerste daad van bestuur 
eene zal zijn verligting van last voor de Burgers van de 
Transvaal. Zoo is het derhalve, deze grieven en moeijelijk-
heden in aanmerking nemende, en begeerig zijnde zooveel 
het in mijn vermogen is den geldelijken druk op het volk 
in deze schaarsche tijden te verligten; en om bezwaren en 
kommer te voorkomen en overtuigd zijnde dat een middel 
gevonden kan worden om de schulden des lands op een 
gemakkelijker manier te betalen dan deze belasting oplevert, 
en zonder een te zwaren last op het volk op eenmaal te 
leggen en de middelen van voorspoed aldus te verwoesten, 
Proclameer ik hiermede en maak bekend, dat ik het best 
heb gedacht om de werking van dat besluit of wet waarbij 
die belasting opgelegd was, uit te stellen gelijk ik d.ie bij 
deze uitstel, totdat met den bijstand des volks eenig ander 
meer aannemelijk plan kan bedacht worden indien wensche-
lijk is. En opdat gelijk recht intusschen aan hen geschiede 
die reeds deze belasting hebben betaald, heb ik het slechts 
billijk geacht, te gelasten dat de betaling door hen gedaan, 
zal beschouwd worden, en behandeld worden, als een voor-
schot op rekening van toekomstige gewone belastingen. 

GOD BEWARE DE KONINGIN ! 

1) Zie Gouvernemente Kennisg~ving No. 85, 1877, d.d. 1 Augustus 
1877. 

2) Zie Volksraadsbesluit 1 November 1881, art. 266, betreff&nde terug
kekking van deze proclamatie. 
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Gegeven onder mijne hand en zegel te Pretoria, Transvaal 
op heden den twaalfden dag van April 1877. ' 

T. SHEPSTONE, 
H. M. Speciale Commissaris, 

Administrateur van de Regering~ 

Op last van Zijne Excellentie, 

No. 600. 

M. OSBORN, 
Secretaris~ 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING~ 

TER algemeene informatie wordt onderstaand Uitv~ 
Raadsbesluit, dd. 11 April1877, art. 7, hiermede gepubliceerd~ 

Gou vernemen tskan to or, 
Pretoria, 11 April 1877. 

THOS. BURGERS, 
Staatspresident. 

Gouvernementskantoor, Z. A. Republiek, 
Pretoria, 11 April 1877. 

Aan de orde: 
Inleiding. Brief van Rarer Britsche Majesteits Specialen Commis-

saris, dd. 9 April 1877, kennis gevende dat Zijne Excellentie 
tot het besluit is gekomen, om zonder verzuim het Britsch 
gezag te proclameren over de Zuid Afrikaansche Republiek. 

Besloten: 
Onafhankelijkheid "Dat nademaal H. B. Majesteits Regering bij de Con
der Republiek bij ventie van Zandrivier in 1852, plegtig de onafhankelijkheid 
~andrivicr Conven- van het volk ten noorden van de Vaalrivier heeft gewaar-
tie gewaarborgd. · · Af · borgd, en dat nademaal de Regenng van de Zmd n-

kaansche Republiek zich niet bewust is ooit eenigo reden 
Republ. heeft gcene tot eene vijandige handeling te hebben gegeven aan H. Ma-
r~?en _gegeven t?t jesteits Regering, noch ooit eenigen grond voor zulk een 
VIJandige hand~hng. daad van onverwijld geweld; dat, nademaal deze Regering 
Regering bereid oor- zich steeds bereid heeft getoond en nog bereid is alles te 
zaken. va~ ontevre- doen wat van haar met regt en billijkheid kan gevorderd 
dtenh~Id mt den weg worden, tevens alle oorzaken van ontevredenheid die er 
e rmmen. .. 

mogen bestaan uit den weg te ruimen; aangezien tevens ZIJ 

Gewillig tractaten bij herhaling zich volkomen bereid heeft verklaard om met. 
met H. M.'s Rege- H. M. Regering zoodanige tractaten te sluiten of verbind
ring te sluiten. tenissen aan te gaan als noodig moge geoordeeld worden 
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voor de algemeene beveiliging van de blanke bevolking van Gewillig zoodanige 
Zuid Afrika, en gewillig is zoodanige verbindtenissen stipte- verbindtenissen na 

l ''k t k · d t l bl' k kl te komen. IJ na e omen ; aangez1en a vo gens pu 1e e ver a-
ringen van H. M. Minister van Kolonien, Lord Carnarvon, 
er geene begeerte bestaat bij de Britsche Regering om het Geen begeert'3 bij 
volk der Zuid Afrikaansche Republiek tegen zijn zin onder Britsche Reger. om 

h t d . . d l h t lk h t . . d Republ. onder haar aar gezag e w1ngen, en na emaa e vo , e ZIJ oor gezag te dwingen. 
memorien of anderzins, bij groote meerderheid duidelijk 
heeft te kennen gegeven, er niet toe genegen te zijn; en Reger. niet in staat 
nademaal de Regering overtuigd is niet in staat te zijn tegen de ~vern;agtv. 

. . Groot Bnttanp" het 
tegenover de overmagt van Groot Bntann1e de regten en zwaard te har;dha-
onafhankelijkheid des volks met het zwaard te handhaven, ven waardoor blan
en bovendien in geenen deele een stap wenscht te nemen, ke in_won~~s van .. z.-

d d bl k . Z 'd Af 'k . h t Afr. m VlJandehJke waar oor e an e 1nwoners van c;Ul n a In e aan- aanraking komen. 
gezigt van den gemeenschappelijken vijand tegenover elkander 
zouden worden verdeeld of in vijandelijke aanraking met 
elkander komen, tot groot onheil van de gansche Christe-
lijke bevolking van Zuid Afrika, v66r dat allereerst tot het 
laatste mid del toe is beproefd om langs vreedzamen weg en Regering protesteert 
vriendschappelijke bemiddeling de regten des volks te verze- ten sterkste t~.gen 
k t t t d R · t k t t d h deze handelwiJze v. eren zoo pro es eer e egermg en ster s e egen eze an- H. M.'s Spec. Co m 
delwijze van H. M. Specialen Commissaris en besluit tevens eene m • 

commissie van afgevaardigden onverwijld naar Europa en Besloten afgevaar
Amerika te zenden met volma.gt en instructie om des ver- digden 11 • Europa en 
· · ht d d ' b" · h ' · d Amerika te zanden. msc , een er en persoon IJ z1c te voegen, ten em e te 
beproeven aldaar in de eerste plaats de belangen en wenschen 
des volks voor H. M. Regering te leggen, en zoo dit geen Indien zondergevolg 
gewenscht gevolg moge hebben hetgeen de Regering diep zal ~~eg. ~rachten de 

b . ' d bem1ddelmg van 
zou ~treuren, en .~lsnog met kan gelo_oven1 an te trachten andere mogendhe-
de vnendschappehjke hulp en bem1ddelmg van andere den in te roepen. 
mogendheden in te roepen, en allereerst van die, welke de 
onafhankelijkheid van dezen Staat hebben erkend. Tot Zamenstelling der 
leden van die commissie worden benoemd, de WelEd. Gestr. commissie. 

heeren Dr. E. J. P. Jorissen, Staatsprocureur, en S. J. P. 
Kruger, Vice-President van de Zuid Afrikaansche Republiek. 

PROOLAMATIE. 

NADEMAAL Rarer Britsche Majesteits Speciale Corn- ProclamaLie de in
missaris Sir Theophilus Shepstone in weerwil van mijn woners van 't land 

l t . ' t t · t ·1 d ' Z" E 11 · gelastende zich stil p eg 1g pro es op g1s eren ge eg tegen lJner xce ent1es en rustig tegedragen 
voornemen, mij per miss{eve dd. 9 April, medegedeeld, goed hangende uitslag 
heeft gedacht dat voornemen uit te voeren en heden het der Deputatie naar 
gezag van Rarer Britsche Majesteits Regering heeft geprocla- Europa en Amerika. 

meerd over de Zuid Afrikaansche Republiek. 
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En nademaal de Regering besloten heeft voorloopig onder 
protest te berusten, ten einde intusschen een gezantschap 
naar Europa en Amerika te zenden, in de personen van de 
WelEd. heeren S. J. P. Kruger en E. J. P. Jorissen, ten 
einde daar de regten des volks te verdedigen en te trachten 
langs vreedzamen weg de zaak op te lossen. 

Ambtenaren, bur- Zoo is het dat ik, Thomas Fran9ois Burgers, Staatspre
gers en ing~zetenen sident der Z. A. Republiek bij dezen uit naam en op ad vies 
gelast beslmt der d · ' b b · 
Reg. te handhaven. van en U1tv. Raad alle am tenaren, urgers en 1ngezetenen 

gelast om zich te onthouden van eenig woord of eenige daad 
van geweld waardoor de zending vruchteloos zou kunnen 
gemaakt worden. En ik vermaan alle burgers en ingezete
nen het besluit der Regering te helpen handhaven en bij te 
staan tot de bewaring van orde en het voorkomen van 
bloed vergieten. 

Gou vernemen tskan to or, 
Pretoria, 12 April 1877. 

No. 10. 

THOS. BURGERS, 
Staatspresident. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

Correspondentie be- MET het doel om de verrigtingen der publieke zaken 
treffendepubl.zake.n geregeld te maken gelast Zijne Excellentie de Administrateur 
~:nw~~~;~ s;~;i~t:ns van het Gouvernement om bekend te maken dat alle cor-

. respondentie daarop betrekking hebbende moet gerigt worden 
aan den Gouvernements Secretaris. 

Correspond.entievan Alle Hoofden der Departementen zullen verpligt zijn 
ondergeschikte amb- overeenkomstig deze bepaling te handelen : en alle corres-
tenaren aan de Reg. . . 
moet door het hoofd pondent1e van onde.rgesch1kte ambtenaren, bestemd om door 
van het departement de Regering in overweging genom en te worden, moeten ge
worden verzonden. zonden warden aan den Gouvernements Secretaris door 

middel van de hoofden hunner verschillende departementen. 

N. J. R. SWART, 
Wd. Gouvernements Secretaris. 

Gou vernemen tskan to or, 
Pretoria, 20 April 1877. 
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GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

DAAR het ter kennis van den Administrateur van het Het geven van geld
Gouvernement is gekomen dat hoofden van departementen orders of wissels 
en andere ambtenaren in sommige gevallen geldorders ofddoor hamtbk!etnabrenl otp 

d l k . l bb . b 1. e se a 1s e e ., wissels op e se 1at 1st 1e en gegeven 1n eta mg van re-
keningen tegen het Gouvernement, gelast Zijne Exeellentie 
dat met deze wijze van handelen terstond opgehouden worde. 

2. Alle personen belast met het invorderen van de Landsgelden moeten 
inkomsten des lands worden gelast alle landsgelden door hen bij Thesaurier ge
ontvangen te storten bij den Thesaurier, op zoodanige wijze stort worden. 
als door den Thesaurier bepaald zal worden onder de goed-
keuring van Zijne Exeellentie. Geen ambtenaar wordt het Ambtenaren belet 
veroorJoofd uit zijne fondsen eenige salarissen of rekeningen s~larissen of reke-

h t G t h ld. d 't t b t l · S l mngen t.:>gen het door e ouverneme~ verse u 1g Ul ~ e a en. a a- Gouv. uit te betalen~ 
rissen zullen maandehJkS door den Thesaur1er betaald wor- Salarissen maande
den. Salaris-staten moeten ingevuld en maandelijks verzon-lijksch uitbetaald. 
den worden van ieder departement naar den Thesaurier, die Inzenden v. salaris
hij ten minste drie volle dagen v66r het einde van iedere staten a. Theeaurier. 
maand moet hebben ontvangen. Gelden op rekeningen ver- Gelden maandelijki 
sehuldigd zullen door den Thesaurier voldaan worden op uitbet. op behoor
behoorlijke bewijsstukken, bij hem te worden ingeleverd per lijke bewijsatukken. 
eerstkomende post, na het einde van elke maand door de 
hoofden der departementen waarin eenige geldelijke verplig-
ting is aangegaan. 1) 

Op last van Zijne Excellentie, 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 27 April 1877. 

No. 25. 

N. J. R. SW ART, 
Wd. Gouv. Secretaris. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

MET betrekking tot applieatien, gezonden aan den Gou- Aan bet Gouv. voor 
vernements Seeretaris voor ammunitie permitten 2) pro- permitten, enz., ver
testen en andere zaken waarop betaald moet worde~ aan schuldigde gelden in 
h G ' . revenuezegels aan 

et ouvernement, moet het navolgende In aeht genomen Gouv. Secretaris op 
worden: te zenden. 

W aar geld en moeten betaald worden, moeten de Revenue 

1) Zie ook Gene1·ale Instructie gepubliceerd 17 Januarij 1878 en 
27 Januarij 1882. 

2) In verband biermede zie Gouvernements Kennisgeving, No. 105, 
dd. 29 Dec. 1881, en art. 5 van Wet No. 4, 1884. 
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Zegels van het vereischt bedrag aangeschaft en opgezonden 
worden aan den Gou vernements Secretaris, gehecht aan elke 
applicatie. 

Geen kontante gel- In geen geval zullen kontanten, cheques of postzegels, 
den zullen aange- enz., ten kantore van den Gouvernements Secretaris aange-
nomen worden. nomen worden. 

Gouvernements Kantoor, 
Pretoria, 4 Mei 1877. 

No. 26. 

N. J. R. SW ART, "r aarn. Gou v. Secretaris. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

ONDERSTAANDE Kennisgeving die die door Zijne 
Excellentie den Administrateur goedgekeurd is, wordt voor 
algemeene informatic bekend. gemaakt. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 4 Mei 1877. 

N. J. R. S\V ART, 
\Vaarn. Gouv. Secretaris. 

KENNISGEVING .. 

N ADEMAAL het wenschelijk is het Speciaal Geregtshof 
voor de Lijdenburgsche Goudveld.en wed.erom op te rigten, 
onderworpen aan dezelfde regels en regulatien als in dat 
Hof geobserveerd werden gedurende haar vroeger bestaan 
onder het Gouvernement der Z. A. Republiek. 1) 

Speciaal Geregtshof Zoo is het, derhalve, dat ik krachtens autorisatie aan 
voor Lijden burgsche mij verleend door Zij ne Excellentie den Ad.ministrateur van 
goudvelden hersteld het Gouvernement van de Transvaal, als Speciale Commis-

saris voor dit district van Lijdenburg, hiermed.e publiceer 
Regelen en regula- en bekend maak, dat gezegd Speciaal Geregtshof wederom 
tien.' vroeger in ge- opgerigt is voor het hooren en pleiten van alle regtsgedingen 

kbrmkl 't wedkerl on1tvan en acties waarover het volgens wet en gebruik jurisdictie 
rac 1 ver aar . . . 

u1toefent, en verd.er dat de regelen en regulat1en welke 
vroeger in gezegd Hof gebruikt werden, van volle kracht 

.AanRtelling v. Land· en effect zullen zijn. En ik maak verder bekend, dat de 
drost v. Lijd~nburg Landdrost van Lijdenburg als waarnemend Speciale Magistraat 
als Spec. Magistraat. voor de Lijdenburgsche Goud.velden is aangesteld. En ik 

publiceer deze Kennisgeving onderworpen aan eenige wijzi-

1) Zie Wet No. 6, 1875, ante bladzijde 622. 
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gingen, beperkingen of veranderingen welke hierna beschouwd Kennisgevingonder
mogen warden noodig en noodzakelijk te zijn, en hangende wd o~pen aantvertan-

. Z.. E ll . d Ad . . t t ermgen en oes em-de toestemm1ng van IJne , xce ent1e en m1ms ra eur van ming van den Admi-
het Gouvernement. nistrateur. 

Gegeven onder mijne hand te Lijdenburg, Transvaal, 
dezen vyf en twintigsten dag van April 1877. 

No. 30. 

M. CLARKE, K. A., 
Speciale Commissaris voor het district 

van Lijdenburg. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

TEN einde de meer algemeene circulatie van de Transvaal Gouvernements 
Gonl7ernem.ents eowro 11t aan te moediaen heeft Zijne Excel- C?urant vrij van 

· · · h G 0 
' d d bmnenlandsch porto lent1e de Admm1strateur van et ouvernement goe gevon en 

te gelasten dat voor 't vervolg alle Exemplaren van de Gou-
vernements Ouurant vrij van binnenlandsche porto met den 
post zullen verzonden worden. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 11 Mei 18 7 7. 

N. J. R. SWART, 
Waarn. Gouv. Secretaris. 

PROCLAMATIE 1
) 

Door Zijne Excellenti.e Sir Theophilus Shepstone, Ridder Com
mandeur van de Meest Onderscheidene Orde van St. 
Michael en St. George, Harer Majesteits Specials Com
missaris voor zekere oogmerken in Zuid Afrika en 
Administrateur van het Gouvernement der Tranlilvaal. 

N ADEMAAL het dienstig is onmiddelijke voorziening Inleiding. 
te maken in de behoorlijke en krachtdadige administratie 
des Regts binnen het grondgebied der Transvaal, zoo is .het 

1) Bekra.chtigd door Proclamatie 8 April 1878 en gewijzigd door 
Proclamatien 9 Maart 1880 en 9 Augustus 1881, Bijlage van de Grondwet, 
Wet No. 3, 1881, en Wetten No. 3, 1883, en No. 6, 1885. 
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derhalve dat dat ik, onder en uit kracht van de magt die 
in mij berust, hierbij proclameer, verklaar en verorden, 
zoo als volgt, dat is te zeggen :-

Oprigting- van Hoog ART. 1. Er zal binnen het grondgebied van de Trans
Geregtshof. vaal een Hof zijn, te warden genoemd het Hoog Geregtshof 

van de Transvaal, hetwelk een Hof van Griffie zal zijn. 
Een Regter tot 2. Het gezegde Hof zal gehouden warden en tot V oor-
Voorzitter. zitter hebben een Regter, genoemd "Regter van het Hoog 
Ambtstijd geduren- Geregtshof der Transvaal," die zijn ambt zal bekleeden ge-
de goed gedrag. durende goed gedrag. 

Zittingen te Pretoria 3. Het gezegde Hof zal zijne zittingen houden in Pretoria, 
~n andere vast· te of zoodanige andere plaats als de Gouverneur of Admini
atell('n plaatsen. strateur van het Gouvernement der Transvaal bij Proclamatie 

van tijd tot tijd zal vaststellen. 
Jurisdictie van het 4. Het gezegde Hof zal kennis nemen van alle pleidooijen, 
Hof in zaken tus- en jurisdictie hebben in alle regtszaken, hetzij civiel, crimi
schen blanken. neel of gemengd, ontstaande of die ontstaan en nu hangende 

mogen zijn binnen het gezegde grondgebied, met jurisdictie 
over Rarer Majesteits onderdanen en alle andere personen 
hoe ook genaamd, wonende of zijnde binnen het gezegde 
grondgebied, buiten en behalve voor het tegenwoordige, in 
alle zoodanige zaken en regtsgedingen, hetzij ci vie I, crimineel 
of gemengd, ontstaande of die ontstaan mogen zijn uitslui-

Geen jurisdictie in tend tusschen inboorling en inboorling, voor de afdoening 
zaken tusschen in- en 't verhoor waarvan regulatien zullen gemaakt warden in 
boorlingen, waar- p I t' d' h' 1 ·t a· d d h t voor bijzondere re- eene roe ama 1e, 1e 1erna za Ul gevaar 1g wor en, e 
gulatien gemaakt Hof of de Hoven daarstellende en omschrijvende waarin alle 
zullen worden. zoodanige zaken en regtsgedingen als laatstvermeld geregtelijk 

zullen onderzocht en beslist worden . 
.Jurisdictie van Hof 5. Het gezegde Hof zal de magt hebben de handelingen 
in appel en revisie. in revisie te nemen en de appellen te hooren van alle 

lagere Geregthoven binnen het gezegde grondgebied in alle 
gevallen behalve in zoodanige zaken en dingen als in de 
laatstvoorgaande clausule zijn uitgezonderd. 

Pleidooijen en von- 6. De pleidooijen en handelingen van het gezegde Hoog 
nissen geschieden in Geregtshof zullen plaats vinden en de vonnissen besluiten 
open Hof ' ' ' · regtsuitspraken en bevelen daarvan zullen uitgesproken en 

gedeclareerd warden in het open Hof en niet anders ; en in 
Getuigenis in crim. alle crimineele zaken zullen de getuigen, tegen en voor 
zaken in 't openbaar eenigerlei beschuldigd persoon of personen hun getuigenis 
te worden afgelegd. 'd fl . ' overlu1 a eggen en 1n open Hof. 
Zegel van het Ho f. 7. Het gezegde Hof zal, naar de gelegenheid zulks ver-

eischt, een zegel hebben en gehruiken, het devies en stem..: 
pel dragende van het Koninklijke W a pen van het V ereenigde 
Koningrijk van Groot Brittanje en Ierland binnen het op
schrift: " Het Zegel van het Hoog Geregtshof der Transvaal," 
en hetzelve zal afgeleverd warden aan, en in bewaring ge
houden worden van den in functie zijnden Regter. 
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8. Er zal een ambtenaar verbonden zijn aan en be- Aanstelling van 
hooren tot het gezegde Hof, genaamd te word en de Meester Meeste: en Griffier, 
en Griffier van het gezegde Hof, een ambtenaar genaamd teen BalJuw. 
worden de Baljuw van het gezegde Hof, en zoodanige andere 
ambtenaren als bevonden mogen worden noodzakelijk te 
zijn voor het ten uitvoer brengen van deszelfs werkzaam-
heden, die allen in dienst zullen blijven gedurende Rarer 
Majesteits welbehagen. 

9. Het gezegde Hof kan zoodanige personen goedkeuren, Bepalingen betref
inschrijven en toelaten om als Advokaten daarin te practi- fende toelating van 
seren, die geadmitteerd zijn als leden van de balie, of Advo- ke~sonen alskadvo
katen in het Vereenigde Koninkrijk, of in de Kolonien van a en en pro ureurs 
de Kaap de Goede Hoop e'n Natal respectievelijk, en die 
niet afgewezen of op eene andere wijze onbevoegd zijn ge-
worden, en kan alle personen goedkeuren, inschrijven en 
toelaten om als Procureurs van het gezegde Hof te practi-
seren, die Procureurs of Soliciteurs zijn van de Griffie Hoven 
te Westminster of Dublin, of Zaakwaarnemers toegelaten om 
in eenigerlei Kerkelijk Hof in Engeland of Ierland te prac-
tiseren, of schrijvers bij het Signet in Scotland, of procu-
reurs van het Hoog Geregtshof van de Kaap de Goede Hoop 
of Natal, die nooit van de rollen van zoodanige hoven res-
pectievelijk zijn geschrapt, en onder geen bevel van schor-
sing zijn in eenigerlei dier hoven respectievelijk; en kan 
verder als N otarissen Publiek en Ontwerpers van Acten goed-
keuren, inschrijven en toelaten te practiseren, eenigerlei 
personen, die in de Kolonien de Kaap de Goede Hoop 
of Natal zijn toegelaten te practiseren als Notarissen Publiek 
en Ontwerpers van Acten respectievelijk, en die niet ge-
schorst of op andere wijze onbevoegd zijn geworden. En 
alle zoodanige personen als boven genoemd, aldus inge-
schreven en toegelaten als boven verrneld, zullen onder de-
zelfde termen en voorwaarden toegelaten worden als die 
welke van kracht waren in het gezegf!.e Hoog Geregtshof 
van de Kaap de Goede Hoop v66r het loopende jaar. 

10. Het gezegde Hof zal eenigerlei personen goedkeuren Toelating v. vroeger 
en toelaten om als Procurcurs en Advocaten te practiseren, geadmitteerde advo
v66r de afkondiging van dit geschrift toegelaten of gead- katen en procureurs·. 
mitteerd zijn om als Procureurs en Advocaten van de Trans-
vaal te practiseren. 

11. Alle personen in het gezegde Hof, hetzij als .!dvoka- Jurisdictie van Hof 
ten, Procureurs Notarissen Publiek of Ontwerpers van Acten b_etreffende schor-

d k d · ' h f d · d 11 d · ' smg van toegelaten goe ge eur , mgesc reven o gea m1tteer , zu en esmet- advokaten, procu-
tegenstaande door het gezegde Hof geschorst kunnen worden reurs, enz. 
in of onthouden lnmnen worden van hunne voorregten of 
ambt die zij daarin hebben, mits een geregte oorzaak worde 
aangetoond of moge blijken aan het gezegde Hof. 

12. Het zal geen personen, niet aldus als Advokaten ofNiet toegelaten per
Procureurs goedgekeurd, geadmittoerd en ingeschreven, toe- son en zijn bel et in 't 

45 
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Hof voor anderen gelaten worden in het gezegde Hof te verschijnen, te pleiten 
te pleiten. of te handelen voor en ten bel10eve van eenigerlei suppliant 

in het gezegde Ho f. 1) 

Crim. zaken door 13. Alle crimineele zaken voor het gezegte Hof zullen 
Regter en jurie van in verhoor genom en en uitgewezen word en door den gezegden 
negedn mbanhnend tled Regter en een J·urie van negen .mannen, wier uitspraak een-
wor en e an e . . .. . 
Civiele zaken door stemm1g zal Z1Jn en 1n het open Hof door den voorman van 
den Regter ~lleen te zoodanige jurie zal worden uitgesproken, en alle civiele regts
worden beshst .. Be- gedingen of acties aanhangig in het gezegde Hof zullen in 
staande regulatlen . 
en regels van proce- verhoor genomen en u1tgewezen worden door den gezegden 
dures blijven va~ Regter alleen zonder een jurie. En de regulatien en regels 
kr~?ht. Wam ZlJ van procedure in alle zaken beide civiel en crimineel die 
ZWlJgen word en de ' . . . ' 
regels van de Kaap- tot op heden bestaan hebben en aangenomen Z1Jll 1n de 
kolonie toegepast. Transvaal, zullen voortgaan van kracht te zijn a~s de regu-

latien en regels van procedure van het gezegde Hof, buiten 
en behalve dat, wanneer dezelve n1et kunnen toegepast 
worden of zwijgen, de regels, verordeningen en regulatien 
van het Hoog Geregtshof van de Kolonie de Kaap de Goede 
Hoop, die in gebruik waren v66r het loopende jaar, aange
nomen en gevolgd zullen worden. • 

Doodyonnissen ver- 14. Geen regterlijk uitspraak of vonnis in eenigerlei 
eischen goedkeuring crimineele zaak waarbij er eenigerlei persoon tot den dood 
van Gouverneur of l d . 
.Administrateur. zal veroordee d wor en, zal ten mtvoer gebragt worden voor-

dat een rapport van alle handelingen, en een copie van alle 
getuigenis bij zoodanig verhoor afgelegd, door den gezegden 
Regter, of aan den Gouverneur, of den Beambte, die alsdan 
het Gouvernement der Transvaal beheert, zal voorgelegd of 
opgezonden zijn, noch totdat zoodanig Gouverneur of Ad
ministrateur de uitvoering van zoodanig vonnis zal hebben 
geauthoriseerd en goedgekeurd. 2) 

Het Ho.f kan algem. 15. Het gezegde Hof kan, onderworpen aan de goed
Regul~tlen optrek- keuring van den gezegden Gouverneur of Administrateur 
ken d1e aan de goed- G .. "d 
keuring van Admi- van het ouvernement der Transvaal, van t1jd tot t1J 
nistrateur onderwor- algemeene regulatien of verordeningen optrekken, te zamen 
pen ~ijn. en ook m~t1 stellen en vaststellen, veranderen of wijzigen 3) waarbij tijd 
betreKkmg tot appe .. 
naar H. M.'s Gehei- en plaats voor het houden van het gezegde Hof, en de W1JZe 
men Raad. en vorm van procedure die daarin moet worden in acht ge-

nomen, en van appellen die van daar moeten plaats hebben 
op Rarer Majesteits geheimen Raad, worden omschreven. En 
verder de behandeling van, en het pleiten op alle acties, 

Borgtogt. regtsgedingen en andere zaken, beide Civiel en Crimineel, 
Getuigenis de bene het aanstellen van gelastigden om borgtogt te nemen en ge
esse en .and ere zaken tuigen te ondervragen het ondervragen van getuigen de 
zooals m de Kaap- b h t 1 ' d · · 11 kolonie in gebruik. ene . esse en e ze ve te oen gelden als getu1gen1s en a e 

andere zaken en dingen met betrekking waartoe de magt 

1) Zie ante bl. 122 en bl. 669. 
2) Zie art. 86 der Grondwet ante bl. 46. 
3) Zie Proclamatie 9 Aug. 1881, bekracbtigd door Wet No. 3, 1883. 
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·Om te ontwerpen, veranderen. of wijzigen van regulatien en 
en verordeningen aan het Hoog Geregtshof in de Kolonie 
.de Kaap de Goede Hoop gegeven was. 

16. Eenigerlei partij of partijen in eenigerlei civiel ge- Appel naar Hare 
regtsgeding of actie haatnhangigh ibnbhet gezegde

11
Hoog GeregHtshof~:~:~=~~ o~a:afn 

zullen en mogen e regt e en te appe eren naar are zaken boven het 
Majesteit, Hare Erfgenamen en Opvolgers in Haar of hun bedrag of de waarde 
Geheimen Raad, tegen eenigerlei finale uitspraak, besluit ofvan £500. 
vonnis van het gezegde Hof of tegen eenigerlei bepaling of 
order in eenigerlei zoodanig proces of actie gegeven hebbende 
het effect van een finaal of afdoend vonnis ;-en welk appel 
gemaakt en toegestaan zal worden onderhevig aan de vol-
gende beperking; dat is te zeggen, in geval eenigerlei zoo-
danige uitspraak, besluit, bevel of vonnis gegeven of uitge-
sproken zal worden voor of betreffende eenigerlei som of zaak 
in geschil boven het bedrag of waarde van vijf honderd pond 
:sterling; of in geval zoodanige uitspraak, bevel, besluit, of 
vonnis, hetzij direct of indirect, eenigerlei aanspraak, eisch 
-of questie op of betreffende eigendom of eenigerlei civiel 
regt, zal inwikkelen tot een bedrag of ter waarde Tan vijf 
honderd ponden sterling. 

17. Deze proclamatie zal een aanvang nemen en van In werking treden 
kracht zijn onmiddellijk na de uitvaardiging daarvan. dezer Proclamatie. 

GOD BEHOEDE DE KONINGIN. 

Gegeven onder mijne hand en zegel te Pretoria, Transvaal, 
.O.ezen achttienden dag van Mei in het jaar onzes Heeren een 
duizend acht honderd en zeven en zeventig. 

T. SHEPSTONE, 
Administrateur van het Gouvernement. 

Op last van Zijne Excellentie, 

N. J. R. SW ART, 
W aarnd. Gouvernements Secretaris. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

708 [1877 

PROOLAMATIE. 

(Get.) T. SHEPSTONE, 
Administrateur. 

Door Zijne Excellentie Sir THEOPHIL US SHEPSTONE, Rid
der Commandeur van de Meest Onderscheiden Orde van 
St. Michael en St. George, Harer Majesteits Specials 
Commissaris voor zekere oogmerken in Zuid Afrika en 
Administrateur van het Gouvernement der Transvaal. 

Inleiding. NADEMAAL er in dit grondgebied geen effectieve re-
gulatien bestaan met betrekking tot den verkoop van wijnen, 
gedistilleerde en gegiste drank en ; en nademaal wegens het 
ontbreken van zoodanige regulatien, kroegen of huizen tot 
verkoop dier drank en in steden en dorpen. op Zondagen 
worden open gehouden, tot kwelling en moleste van order
lijke inwoners en nu en dan tot verstoring der openbare 
Eeredienst :-

Verkoop v.drank op Zoo is het, dat ik hierbij proclameer en bekend stel,. 
Zondag en tusschen dat van en na publica tie dezes eenigerlei persoon die ver-
9 uren 's avonds en k t f · 1 · t .. k f h b h dt. zes uur 's morgens oop o een1ger e1 appenJ, roeg o er erg open ou 
onder verbeurti van voor den verkoop van wijnen, gedistilleerde en gegiste 
licentie beiet. dranken, of eenige er van, of die zal gedoogen <Jat eenige 

er van gedurende eenig gedeelte van den Zondag, of tus
schen negen ure des avonds en zes in den ochtend van 
eenigen anderen dag daarin gedronken of geconsumeerd 
worden; of die zijn kroeg of herberg op zoodanige onorde
lijke wijze zal houden dat de vrede daardoor verstoord en 
zijn buren er door worden gehinderd, zal, bij overtuiging 
voor een Landdrost of andere autoriteit die jurisdictie heeft, 
onderhevig zijn aan de verbeurte zijner licentie. 1) 

Ambtenaren zullen En ik roep hierbij alle Landdrosten, Vrederegters, Politie 
behulpzaam zijn in Constabels en andere ambtenaren van het Gouvernement op 
't uitvoeren dezer 1 t h b h 1 t .. · h t 't d Proclamatie en ge as en e u pzaam e ZIJn In e m voeren van e 

· doeleinden van deze mijne proclamatie. 

GOD BEHOEDE DE KONINGIN. 

Op last van Zijne Excellentie, 

N. J. R. S"\V ART, 
W aarnd. Gouvernements Secretaris. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 1 Junij 1877. 

1) Zie art. 40 van Wet No. 1, 1881 (Tusschen-Regering). 
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GOUVERNEMENTS K~NNISGEVING. 1) 

ZIJNE Excellentie de Administrateur van het Gouver- Postmeesters geau
nement heeft gelast den onderstaanden brief van de Curator toriseerd pakketten 
van den Botanischen Tuin te Pretoria te doen publiceren metzadenaftegeven 
en alle Postmeesters t~ autoriseren alle pakketten met zaden 
af te geven, mits da~. in ieder geval de wenken van den 
Curator behoorlijk in ·~cht worden genomen-alle andere Vernietiging van 
pakketten van zaden, steggen en bollen moeten vernietigd pakketten. 
word en. 

N. J. R. SW ART, 
W d. Gouvernements Secretaris. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 8 Junij 1877. 

BRIEF V AN DEN HEER LINCKE AAN DEN W AARN. GOUVERNE

MENTS SECRETARIS. 

Mijnheer,-Ik wensch u te verzoeken zoo goed te willen 
zijn, ter kennis van Zijne Excellentie den Administrateur 
-van het Gouvernement te brengen het ernstig ongerief dat 
aan invoerders van zaden veroorzaakt wordt door de Pro
elamatie, gepubliceerd door het vorige Gouvernement, den 
invoer van zaden en planten verbiedende als een voorzorgs
maatregel tegen den invoer de Australische Boomluis, die 
nu in de Kaapkolonie de boomen verwoest. 

Daar dit insect nog niet in Europa of Amerika is ver
schenen, zouden alle personen die belangstellen in den in
voer van buitenlandsche zaden en planten, verblijd zijn 
indien Zijne Excellentie de Administrateur orders zou uit
vaardigen tot naauwkeuriger onderzoek en opgaaf van de 
zaden en planten, van welke de invoer verboden moest 
worden. 

Ik neem de vrijheid voor te stellen ter overweging van Van Europa of 
het Gouvernement. lo. Dat alle zaden bollen en plan ten Amerik~ ingevoerde 

E . ' f . zaden mtgezonderd. van uropeaanschen of Amer1kaanschen oorsprong o grom, 
welke door den vrachtbrief blijken direct over Durban of 
Port Elizabeth ingevoerd te zijn, uitgezonderd zouden worden, 
daar zij niet een bron van gevaar kunnen zijn. Ook pakketen 
zaden gezonden van bovengemelde landen naar de Kaap-
kolonie en in het klein verkocht zouden uitgezonderd worden, 
maar geene planten. 

Dat ten einde het gevaar te verminderen om het ge- Vernietiging van 
meld insect of zijne eijeren in te voeren in kleine pakjes pakjes zaden. 
zaad per post naar dit land verzonden, zullen zulke pakjes 

1) Zi9 Gouvernements Kennisgeving No. 110, d. d. 26 Julij 1879. 
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als zij niet direkt van Europa of Amerika gezonden zijn, of' 
niet gedeclareerd zijn als komende van deze landen, te ver
nietigen door den Postmeester, in tegenwoordigheid van den 
eigenaar of een tweeden persoon, zullende in het laatste ge
val den eigenaar daarvan kennis worden gegeven. 

Schroeijen v. zaden Dat da~r er velen zijn die Australische zaden wenschen 
in kokend. water of in te voeren door zaadverkoopers, zou ik adviseren zaden 
domp~len m zekere die hard van bast zijn, zooals de acacias en mimosas in 
oplossmg. d h .. ll d t d h'l koken water te se roeiJen en a e za en me unne se 1len 

zooals blue-gums een uur voor het uitzaaijen daarvan te 
dompelen in een oplossing van een dee1 C1oride Kali op 
100 dee1en gedistilleerd of regenwater, deze twee midde1en 
zullen den dood van het insect ten gevo1ge hebben en de 
eijeren vernietigen en tevens strekken tot bevordering van 
de ontkieming. 

Ik heb de eer te zijn, &c., &c. 

No. 67. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

HET is ter kennisse van Zijne Excellentie den Admini
strateur gebragt, dat verscheidene ambtenaren in de pub1ieke 
dienst veronderstellen dat zij niet gehouden zijn hunne attentie 
te wijden aan wetten, proclamatH:;n, Gouvernements en andere 
Kennisgevingen op gezag in de Gouvernements Courant ge
publiceerd, indien niet speciaa1 aan hen iedere keer per 
brief kennis wordt gegeven om a1dus te hande1en. 

Amb~enaren gelast Zoo is het dat Zijne Excellentie begeert verstaan te 
kenms te nemen van hebben dat de publica tie in de Gouvernements Courant 
wetten, proclama- " 1 t " t 1 . f k . . r· tien en Gouv. ken- op as , van eene we , proc amatw o enmsgevmg, o 
nisgevingen, gepu- andere 1astgeving van de Regering ten doe1 heeft eene ken
bliceerd in Staat~- nisgeving te zijn aan de ambtenaren op wier pligten zoodanige 
courant. tt 1 t"' k . f d 1 t . we en, proc ama 1en, enn1s- o an ere as gev1ngen naar 

ge1ang der zaak betrekking hebben en dat alle ambtenaren 
daarin betrokken van dezelve kennis moeten nemen en 
daarop hande1en, a1 hebben zij geen specia1e orders omtrent 
de zaak ontvangen, tenzij in eeniger1ei geva1 zoodanige spe
ciale orders in het gepubliceerde document zijn begrepen. 

Doel van publica ties Het doe1 van publica tie is, het werk en de uitgaven 
van schrijven aan zoodanigen persoon, voor wien het wen
schelijk is met het gepubliceerde onderwerp bekend te wezen, 
te vermijden. 

Aanhaling v. V.R.B. Ten einde deze kennisgeving te verduidelijken gelast 
21 November 1853, Zijne Excellentie de publicatie van het Vo1ksraadsbes1uit 
art. 119

• hierop betrekkjng hebbende, luidende als vo1gt :___: 
"Art. 11~, d.d. 21 November 1853. Wanneer de Land ... 
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" drosten niet behoorlijk de gepasseerde besluiten bestuderen, 
"zullen zij beboet worden met £1 17s. 6d." 

Op last van Zijne Excellentie, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 22 Junij 1877. 

No. 85. 

N. J. R. SWART, 
W d. Gouvernements Secretaris. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

ZIJNE Excellentie de Administrateur van het Gouverne- Bekracbtiging van 
ment gelast bekend te doen maken dat · hij een depeche An~exatie-Procla-

d S . ' S d d d matle en andere ontvangen heeft van en ecretans van taat, ge ateer en daarm. in verband. 
21sten Junij 1877, hem informeerende dat Hare Majesteit 
de Koningin gunstiglijk goedgevonden heeft om zijne Pro-
clamaties van den 12den April 1877 goed te keuren en te 
bekrachtigen, de eerste proclameerende het gebied der Trans-
vaal als een gedeelte van Rarer Majesteits bezittingen, de 
tweede de Regering daarvan aanvarende, en de derde de 
buiten werking stelling van de acte of wet waarin de oor·'Iogs-
belasting werd opgelegd. 

Op last van Zijne Excellentie, 

N. J. R. SWART, 
W d. Gouvernements Secretaris. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 1 Augustus 1877. 

[25 September.] 

REGELS V AN HET HOOGE HOF DER TRANSVAAL, 

Krachtens Proclamatie van 18 Mei 1877. 

[Deze Regels, zooals later gewijzigd, zijn te vinden in de 
Bijlage hier aangehecht.] 
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No. 122. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

Verpligting om er- ZIJNE Excellentie de Administrateur van het Gouver
ven, gedeelte erven nement gelast bekend te doen maken dat aan de Land-
of onderafdeelingen d ' d R · A · t' · v. plaatsen of erven rosten en en eg1strateur van cten .1nstruc 1e IS ge?even, 
in kaart te doen om geen Transport te passeren of te reg1streren van eemgerlei 
brengen alvorens Erf of gedeelte van een Erf noch van eenigerlei onder
!:~~~;~~1 worden afdeeling van eene Plaats of a~der stuk Grond, waarvan de 

grenzen door bakens of andere door de natuur gevormde 
landscheidingen op den Grond zelven zijn aangeduid, tenzij 
eene kaart van zoodanig Erf, gedeelte van een Erf of aan
geduid gedeelte gronds, door een behoorlijk geadmitteer~ 
Landmeter na werkelijke opmeting vervaardigd en in het 
kantoor van den Landmeter-Generaal gecertificeerd, aan de 
Acte van Transport zij gehecht. 

Gouvernementskantoor, 
Transvaal, 26 Oct. 1877. 

[1 December.] 

M. OSBORN, 
Gouvcrnements Searetaris. 

REGELS EN BEPALINGEN VOOR DE NIEUWE CALE
DONIA GOUDVELDEN. 

(Door het sluiten van de Goudvelden in de 'Vijk Ohrigstads 
Rivier, district Lijdenburg, zijn de Bepalingen in on
bruik geraakt. Zie ook voorloopige Regulatien voor de 
Kaapsche Hoop Prospect Goudvelden, gepubliceerd bij · 
G. K. No. 132, d.d. 5 Mei 1884, en verder bepalingen 
der Goudwet No. 8, 1885, art. 39]. 

1878. 
No. 30. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

Wijziging van vroe- ZIJNE Excellentie de Administrateur van het Gouver
gere bepaling beti'ef· nement gelast bekend te do en maken dat alle eigendommen 
fende kaarten van 1.,. h · G K · ' · N 122 1877 1) gedeelte van erven J!lesc reven In ouvernements enn1sgev1ng o. , , 
of pla~tsen. welker bona fide verkoop heeft plaats gevonden, op of v66r 

den 31sten December 1877, en die geen dorpserven zijn, of 
onderafdeelingen daarvan, ontheven zijn van de werking der 
Regulatie in gezegde kennisgeving vervat. 

Gouvernementskantoor, 
Transvaal, 2 Maart 1878. 

1) Zie boven. 

M. OSBORN, 
Gouvernementssecretaris. 
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(Geteekend T. SHEPSTONE, 
Administrateur. 

PROOLAMATIE. 
Door Zijne Excellentie Sir THEOPHIL US SHEPSTONE, Ridder 

Commandeur van de Meest Onderscheiden Orde van St. 
Michael en St. George, Harer Majesteits Speciale Commis
saris voor zekere doeleinden in Zuid Afrika, en Admini
strateur van het Gouvernement der Transvaal. 

NADEMAAL Zijn HoogEdel Gestrenge de Secretaris van Bekendmaking van 
Staat voor de Kolonien mij een Order van Hare Allergena- H. M. Order in Raad 

· M · 't d K · · · R d h f'~- d betreffende Procla-digste aJestei e omngm In a e ee ~.~ overgezon en, niatie 18 :Mei 1877 
bekend makende Harer Majesteits koninklijke wil en genoegen aangaande Hoog 
aangaande een zekere proclamatie uitgevaardigd door mij op Geregtshof. 
den Achttienden dag van Mei 1877; 

Zoo is het dat ik genoemde Order in Raad ter algemeene 
informatie hiermede bekend maak. 

GOD BEHOEDE DE KONINGIN. 

Gegeven onder mijne hand en zegel te Pretoria, op 
dezen Achtsten dag van April, in het jaar onzes Heeren 
Een Duizend Acht Honderd Acht-en-zeventig. 

Op last van Zijne Excellentie de Administrateur va,n 
het Gouvernement. 

[Zegel] 

M. OSBORN, 
Gouvernements Secretaris. 

Ten Hove te Osborne Huis, Eiland van Wight, 
den 4den dag van Februarij 1878. 

Tegenwoordig : 

DE ALLERGENADIGSTE MAJESTEIT DE KONINGIN; 
LORD PRESIDENT; 

LORD GEHEIME ZEGELBEW AARDER; 

SrR MrcHAEL EDUARD HrcKs-BEACH, BARON; 

SIR THOMAS MIDDLETON-BIDDULPH. 

N ADEMAAL het wenschelijk is om voorziening te ma- Inleiding. 
ken voor de behoorlijke en krachtdadige administratie van 
Justitie binnen het grondgebied der Transvaal: 
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Zoo is het, dat Hare Majesteit heeft goedgevonden bij 
en met advies van Hare Geheime Raad, te gelasten, en is 
het hiermede gelast, als volgt : 

Goedkeuring van De Proclamatie 1) uitgevaardigd door Sir Theophilus 
Pr~cla~atie d.d. 18 Shepstone, Ridder Comrnandeur van de Meest Onderscheiden 
~~~~8~e~!!~:~~~de Orde van St. Michael en St. George, Harer Majesteits Speciale 

Cornmissaris voor zekere doeleinden in Zuid Afrika, en Ad
ministrateur van het Gouvernement der Transvaal, gedateerd 
te Pretoria, den Achtienden dag van Mei, Een Duizend Acht 
Honderd Zeven-en-zeventig, vermeld in Schedule hieronder 
aangehecht, wordt hiermede verklaard van kracht te zijn en 
effect te hebben voor alle doeleinden, zoo verre als zij be
trekking heeft op iets in gevolge er van gedaan of begonnen 
is, zal worden beschouwd als in werking gekomen te zijn 
van af en na den dag dat zij gedateerd is. 

C. L. PEEL. 

PROCLAMATIE. 
Door Zijne Excellentie Sir THEOPHIL US SHEPSTONE, Rid

der Commandeur van de Meest Onderscheiden Orde 
van St. Michael en St. George, Administrateur van het 
Gouvernement van de Transvaal. 

Inleiding. N ADEMAAL het wenschelijk is dat de stad of dorp 
Standerton te Stander's Drift, aan Vaalrivier gelegen, ge
proclameerd en verklaard wordt als een stads-grondgebied, 
onderworpen aan de administratieve controlle en bestuur 
van het Gouvernement van de Transvaal, en de adminis
tratie van gezegde stad in handen gesteld wordt van ambte
naren behoorlijk daartoe benoemd door gezegd Gouver
nement: 

Standerton ver- Zoo is het dat ik hiermede proclameer, verklaar en be-
klaard Stads grond- kend maak dat van af den 1sten dag van Januarij 1879 
gebied te worden, d t d' f d S d · · d 1' geadministreerd gezeg e s a o orp ~ tan erton een stads-grondgebw za 
door Gouverne- zijn, onderworpen aan de administratieve controlle en be-
menta ambtenaren. stuur van het Gouvernement van de Transvaal en dat de 

administratie daarvan zal geplaatst worden in ' handen van 

1) Zie ante bladz. 703. 
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die ambtenaren welke hierna behoorlijk daartoe zullen war
den aangesteld door gezegd Gouvernement van de Transvaal. 

GOD BEHOEDE DE KONINGIN. 

Gegeven onder mijne hand en zegel te Pretoria, Trans
vaal, dezen V eertien~en Dag van December, Achtien Hon
derd Acbt-en-Zevent1g. 

T. SHEPSTONE, 
Administrateur. 

Op last van Zijne Excellentie den Adminisirateur, 

M. OSBORN, 
Gouvernements Secretaris. 

PROCLAMATIE. 
Door Zijne Excellentie Sir THEOPHIL US SHEPSTONE, Rid

der Commandeur van de Meest Onderscheiden Orde 
van St. Michael en St. George, Administrateur van het 
Gouvernement van de Transvaal. 

NADEMAAL bij Art. 173 van de Grondwet bepaald Inleiding. 
is, dat voor de behoorlijke en werkdadige uitoefening van 
het administrative bestuur aangehaald en omschreven in 
Artt. 171 en 172 van gezegde Grondwet, 1) het Transvaalsche 
Grondgebied in distrikten zal worden verdeeld. 

Zoo is het dat ik hiermede proclameer, verklaar en 
bekend maak, dat ik vastgesteld en gevestigd heb, en hier
mede vaststel en vestig het distrikt Standerton, welk distrikt 
het grondgebied door navolgende grenslijnen omschreven 
bevatten zal :-

Van de vereeniging van Waterval en Vaalrivier met Beschrijving van 
()en regte lijn tot de kruising van den directen weg van distric~slijnen .va~ 
P · d 'd het meuwe d1stnct retor1a naar Stan erton en een pad naar He1 elberg, on- Standerton. 
middelijk boven den val in "r aterval's Rivier doorgaande, 
gezegde kruil::ling van gezegde paden zijnde twee of drie 
m.ijlen naar de westzijde van gezegde Waterval; van daar 
met een regte lijn naar de bron van de oostel~jke tak van 
Waterval's Rivier op de waterscheiding; van daar met een 
regte lijn naar den heuvel genoemd "Spioen Kop," nabij 
de plaats van P. Naude; van daar naar een tafelkop op de 
plaats " Tafelberg," nabij de bovenste tak van Kafferspruit 
gelegen; van daar aan de oostelijke zijde van Kafferspruit, 
of insluitende in gezegd distrikt de plaatsen "Tafelkop," 
"Rietvlei," "Goedehoop," en Gouvernements grond genoemd 

1) Zie ante bladz. 61. 
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"Uitzicht" en "Holland," gelegen aan Vaalrivier; van daar 
langs Vaalrivier af tot hare vereeniging met Kafferspruit; 
van daar met een regte lijn naar een heuvel genoemd 
"Witkoppie," gelegen op de plaats "Witkoppie," nabij de 
groote weg van Standerton naar M. W. Stroom ; van daar 
met een regte lijn tot aan de bovenste baken aan Klip 
Rivier van de plaats "Kromdraai ;" van daar langs Klip 
Rivieer af tot aan hare vereeniging met Vaalrivier; van daar 
langs Vaalrivier af tot aan eerstgenoemde vereeniging van 
Vaalrivier en Watervals Rivier. 1) 

Oprigting van Hof En ik verklaar en proclameer verder dat ik opgerigt, 
van Landdrost ten vastgesteld en gevestigd heb, en hiermede bepaal, oprigt en 
dorpe Stan.derton vestig een Hof van Landdrost ten dorpe Standerton, of zulk 

andere plaats binnen gezegd distrikt van Standerton te war
den gehouden, als hierna of van tijd tot tijd behoorlijk 
voor en binnen gezegd distrikt van Standerton zal worden 
bekend gemaakt. 

District Standerton En ik verklaar en proclameer verder dat van af den 
~n~edr~ot:pen aanH feersten dag van Januarij 1879, het distrikt van Standerton 
JUris 1c 1e van o l .. b" d d · · d" t" h t van Landdrost. za ZIJ~ 1nnen en on erworpen aan e JUris IC 1e van e 

Hof van Landdrost door deze proclamatie opgerigt, vastgesteld, 
en gevestigd, en aan de autoriteit van zulk Landdrost en 
andere ambtenaren als benoemd of hierna aangesteld zullen 
worden voor de administratie van het distrikt, en zal op
houden binnen en onderworpen te zijn aan de jurisdictie en 
autoriteit van eenig ander Hof van Landdrost, of aan eenig 
ander ambtenaar, of ambtenaren, onder wien eenig gedeelte 
van gezegd distrikt vroeger geplaatst was; en ten einde mis
verstand te vermijden, met betrekking tot de jurisdictie van 
het Hof van Landdrost te Standerton, of aan zulk ambtenaar 
of ambtenaren als hierna aangesteld mogten worden voor de 
administratie van gezegd distrikt, proclameer ik hiermede en 

P~aats .. die door dis- maak bekend dat in ieder geval in welk de grenslijn van 
triC~shJn wordt ge- genoemd distrikt een plaats of boerderii mogt kruisev zulke 
krmst behoort aan 't .. ~ . ' · 
distr. waarin woon- plaats of boerder1J zal verstaan worden aan dat d1str1kt te 
plaats van eigemar behooren in welke de woonplaats van den eigenaar of occu-
gelegen is. pant gelegen is. 2) 

GOD BEHOEDE DE KONINGIN. 
Gegeven onder mijr.te hand en zegel te Pretoria, Transvaal, 

dezen Zestienden Dag van December, A.D. 1878. 

T. SHEPSTONE, 
Administrateur. 

Op last van Zijne Excellentie den Administrateur 

M. OSBORN, 
Gouvernements Secretaris. 

1) Zie Proclamatie 3 October 1879 en wijziging door Proclamatien 
d.d. 2 Maart 1882 en 7 April 1884. 

2) Zie ante Bl. 305, en Proclamatie 7 April 1884. 
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1879. 
No. 69. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

ZIJNE Excellentie de Administrateur heeft goed ge
vonden de publicatie der navolgende "Regulatien voor de 
betaling van fooijen aan getuigen en juries te gelasten. 1) 

GETUIGEN: 

ART. 1. Getuigen gedagvaard om Criminele Geregtshoven Reiskosten voor ge
bij te wonen, zijn geregtigd te ontvangen, indien zij zich tuigen in Crimineele 
von hun eigen mid del en van vervoer voorzien, eene toelage zaken. 
niet te bovengaande 2s. voor elke zes mijlen teruggelegd, 
gaande naar, of terugkomende van, het dorp waar de zaak 
gehoord wordt. 

2. Getuigen door omstandigheden gedwongen met de Getuigen geregtigd 
postkar te reizen, ten einde een Criminele Geregtshof bij tot ve~goeding van 
te wonen, zijn geregtigd op eene vergoeding der passagiers- passagiersgelden. 
gelden voor de postkar betaald, op vertooning der noodige 
kwitantien. 

3. Zoude de tegenwoordigheid van een getuige buiten Toelage aangetuigen 
het dorp wonende waar het Hof gehouden wordt, niet kan volgens Schedule A. 
worden gemist op den dag voor zijne verschijning bepaald, 
zal eene toelage voor elk dags oponthoud volgens de schaal 
in Schedule A gegeven worden. 

4. De voorgaande Regulatien zijn alleen toepasselijk op Regulatien toepas-
Europeanen. selijk op blanken. 

5. Inboorlingen zijn als getuigen geregtigd op eene toe- Inboorlingen gereg-
lage van 2s. 6d. per dag. tigd tot toelage. 

6. In geval getuige op eene plaats, meer dan een dag Toelageaangetuigen 
ver van waar het Hof gehouden wordt woonachtig is een woonachtig op zeke-
d l"k b d 2 6d 1 d ' k d ' lk ren afstand van het erge lJ e rag van s. . za wor en toege en voor e e Ho f. 
dags reis, welke door hem gedaan wordt om het Hof bij te 
wonen of terug te keeren. 

JURIES. 

7. De Regulatien bepalende de betaling van reistoelagen Regulatien toepas-
aan getuigen zijn ook toepasselijk op jurieleden. selijk op Jurieleden. 

8. Jurieleden zijn verder geregtigd op eene toelage van Toelage aan Jurie-
10s. per dag dat hun vertegenwoordigheid in het Hof ver-leden. 
eischt wordt. 

9. Toelagen voor oponthoud zullen (indien geeischt) Toelage voor opont
elken dag na net einde der zitting door den Landdrost houd door Land

drost betaald. 

1) Zie Bijlage 4 tot de Grondwet, art. 2, a.nte bladzijde 123, en Wet 
No. 2, 1871, afd. 19, ante bladzijde 441. 
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worden betaald; reiskosten zullen niet betaald worden tenzij 
de Landdrost overtuigd is dat de verdere tegenwoordigheid 
van getuige onnoodig is. 

SCHEDULE A. 1) 

Hoofden van Departementen, Landdrosten, Pro
kureurs, Advokaten, Notarissen, Ge
neesheeren en Chirurgijnen 

Klerken in Publieke Kantoren, Ambachtslieden, 
Handwerkslieden, Landbouwkundigen, 
of gehuurd land bebouwende ... 

Winkel Assistenten, Landbouw Assistenten, Dag
arbeiders, Transportrijders en anderen 

£ s. d. 

1 1 0 

0 10 0 

0 5 0 

Deze regulatien zullen in werking komen op en van af 
den 1sten dag van Augustus aanstaande, 

Op last, 

C. E. STEELE, 
Commissaris van Finantien en Inkomsten. 

Pretoria, 2 Junij 1879. 

No. 75. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

Driemaandelijksche DAAR de noodzakelijkheid om maandelijksch voor 
b.etaling van sala- hunne salarissen aanzoek te doen den V eldcornetten van 
r1ssen aan Veldcor- f I d' t · t I h 'd k h" t netten. vera ge egen IS r1c en onge egen e1 te veroorza en se IJU , 

heeft Zijne Excellentie de Administrateur behaagd te gelasten 
dat van af den 30sten dezer zulke saiarissen driemaande
lijksch, in stede van maandelijksch ais tot nu, zullen worden 
betaaid. 2) 

Op last, 

C. E. STEELE, 
Commissaris van Finantien en Inkomsten. 

Pretoria, 4 Junij 1879. 

1) Gewijzigd door <:iouvernements Kennisgeving, No. 189, 1880. .. 
2) Gewijzigd door de bepalingen der Generale Instructien, JanuarlJ 

1882. 
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GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

ZIJNE Excellentie de Administrateur heeft het behaagd Kantoorpenningen 

k d t f d 15d d J 1 .. betaalbaar door 
bekend te ma en, a van a en en ag van u lJ' middel van fiskale 
aanst., Kantoor penningen door middel v~n fiskale ze~els, zegels. 
en niet meer met geld als de gewoonte In vele Pubheke 
Kantoren was, zullen worden betaald. 

Zegeluitdeelers behooren onmiddellijke stappen te nemen 
eene voldoende voorraad van zegels te bekomen ten einde 
aan hunne maandelijksche behoeften te kunnen voldoen. 

Op last, 

C. E. STEELE, 

Commissaris van Finantien en Inkomsten. 

Pretoria, 7 Junij 1879. 

POSTWEZEN.-KEN~ISG$VING~/- / 
I {j-tfot-D-rr¥&.4 ~u // ~~./ ~ h 'F(C}. 

ZI :E Excellentie de Administrateur heef goedgevonden 
zijne goedkeuring te hechten aan de volgende bepalingen, 
met betrekking tot private pad-postzakken. 

Pad-postzakken kunnen afgegeven word en bij het huis Bepalingen omtrent 
van eenig persoon, wiens woonplaats gelegen is onmiddelijk pad-postzakken. 
langs het pad gevolgd door de postkarren, koetsen of loopers, 
op de volgende voorwaarden, als :-

1. Aanzoek om een pad-postzak moet schriftelijk gedaan Wijze van aanzoek 
worden bij den Postmeester-Generaal, en vergezeld gaan van en prijs per kwartaal 
een bedrag voor driemaandelijksche storting van vijf shillings, 
voor ieder persoon die van dit voorregt gebruik wil maken. 
Het bedrag aldus geheven is voor het kwartaal waarin aan-
zoek wordt gedaan, en dit bedrag moet altijd vooruit betaald 
worden. 

2. De zakken moeten geleverd en in reparatie gehouden Levering en repa-
worden door de applicanten. ratie der zakken. 

3. Brieven, enz., zoo vervoerd moeten gefrankeerd zijn. Brieven frankeeren. 

4. Geregistreerde brieven word en niet verzonden, maar Kennisgeving van 
eene kennisgeving dat een geregistreerden brief of pakket geregistr. brievenJ 
g d d d b 1 h bb d h ' alleen te worden ea resse~r aan een van e e ang e en en, op et post- verzonden. 
kantoor hgt, zal worden ingesloten ter kennisgeving aan den· 
betrokkenen. 
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Gonv. niet verant- 5. Het Gouvernement zal in geen geval verantwoordelijk 
woord. voor brieven zijn voor brieven, enz., in dergelijke zakken verzonden. 
a1zoo verzonden. 

Generaal Postkantoor, 
Pretoria, 19 Julij 1879. 

No. 106. 

J. A. DE VOGEL, 
Postmeester-Generaal. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

He:ffing v. Spoorweg- ZIJNE Excellentie de Administrateur heeft behaagd be
belasting op gedeehe kend te do en maken dat ontvangers van belastingen in
van plaatsen. structien ontvangen hebben het volle bedrag der Spoorweg 

Belasting, als door de Wet bepaald, te heffen op elk en ieder 
erkende gedeelte van grond afzonderlijk onderworpen aan de 
betaling van recognitie. 

Pretoria, 21 Julij 1879. 

No. 110. 

C. E. STEELE, 
Commissaris van Finantien en 

Inkomsten. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

Aannaling van vroe- DE aandacht van Zijne Excellentie den Administrateur 
gere Proclan;tatie .en gebracht zijnde op het gevaar dat er bestaat dat de Dorthesia 
Gouv. Ken~Isgevmg of Australische Boomluis die zoo schadeliJ'k is voor de land-
belettende mvuer ' . 
van Dorthesia. bouw en boomcultuur, onwetend door personen 1ngevoerd 

wordt, welke zaden, steggen of boomen, van de naburige 
Kolonien of plaatsen, waar het insekt hare verschijning ge
maakt heeft, invoeren, zoo wordt hiermede ter algemeene 
informatie bekend gemaakt dat door de Proclamatie van den 
5den April 1877, 1) de invoer van alle boomen, planten, 
struiken, steggen en zaden ten strengste verboden wordt, onder 
eene boete van £100 Sterling. 

Gouvernements Kennisgeving No. 51, van den 8sten 
Junij 1877, 2) wijzigd deze Proclamatie en veroorloofd den 
invoer van zaden door middel van het Postkantoor onder 
zekere bepalingen. 

Op last van Zijne Excellentie, 

Koloniale Secretarie, 
Transvaal, 26 Juljj 1879. 

1) Zie ante bladz. 686. 
2) Zie ante bladz.:7o9. 

M. OSBORN, 
Koloniaal Secretaris. 
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(Get.) G. J. WOLSELEY, 
. Gouverneur. 

PROOLAMATIE, l) 

Door Zijne Excellentie Sir GARNET .JOSEPH WOLSELEY, 
Generaal 1n Harer Majesteits Leger, Ridder Groot Kruis 
van de Meest Onderscheiden Orde van St. Michael en 
St. George, Ridder Commandeur van de Meest Eervolle 
Orde van het Bad, Gouverneur en Opperbevelhebber in 
en over het Transvaalsche Grondge bied. 

NADE~IAAL het dienstig is voorziening te maken voorrnleiding. 
het bestuur van het Gou vernement van dit Grondgebied op 
zoodanige wijze dat Rarer Majesteits vertegenwoordiger in 
staat moge zijn den raad en de hulp te verkrijgen van een 
Raad van bekwame personen : Zoo is het dat ik, zoo lang 
het te kennen geven van Rarer Majesteits goedvinden in 
de zaak hangende is, en in afwachting van zoodanige orders 
of instructien daaromtrent, zoo als Hare Majesteit moge goed-
vinden te geven, hierbij proclameer, verklaar en gelast als 
volgt:-

1. Er zal in het Grondgebied der Transvaal een Raad Uitvoerende Raad 
zijn, genoemd te worden de Uitvoerende Raad, met het doel te worden zamenge
om den Gouverneur, of Luitenant-Gouverneur, of anderen steld. 
ambtenaar die voor den tijd het Bestuur van dit Grond-
gebied waarneemt, te adviseren met betrekking tot het be-
stuur van zaken. 

2. De Uitvoerende Raad zal bestaan uit den Gouver- Zamenstelling van 
neur of Luitenant-Gouverneur of anderen ambtenaar die den Uitvoerenden 
voor den tijd het Bestuur va~ dit Grondgebied waarneemt, Raad. 
met bijvoeging van vijf officieele leden en drie non-officieele 
led en. 

3. De officieele leden van den Uitvoerenden Raad zul- Officieele leden. 
len zijn:-

De Officier bevelvoerende over Rarer ~Iajesteits Troe-
pen in dit Grondgebied. 

De Koloniale Secretaris. 
De Procureur-Generaal. 
De Secretaris van N aturellen Zaken, 

en zoodanige andere ambtenaar van het Gouvernement als 
de Gouverneur, of Luitenant-Gouverneur, of andere ambte
naar, die voor den tijd het Bestuur van dit Grondgebied 
waarneemt; moge aanstellen. 

B . 1) De bepalingen van deze Proclamatie zijn gewijzigd door "Open 
nef," d-1. 8 November 1879. Zie infra Bl. 729. 

i6 
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Non·Officieeleleden. 4. Ieder non-officieel lid zal aangesteld worden om een. 
lid van den Uitvoerenden Raad te zijn door den Gouver
neur, of Luitenant-Gouverneur, of ander ambtenaar die voor 
den tijd het Bestuur van dit Grondgebied waarneemt, en zal 
een lid zij n van den gezegden Raad voor den tij d van een 
jaar, maar eenigerlei zoodanig lid mag te eeniger tijd voor 
zijne plaats daarin bedanken bij geschrifte gerigt aan den 
Gouverneur, of Luitenant-Gouverneur, of anderen ambtenaar, 
die voor den tijd het bestuur van dit Grondgebied waar
neemt. 

Schorsing van leden. 5. De Gouverneur, of Luitenant-Gouverneur, of andere 
ambtenaar die voor den tijd het bestuur van dit Grondge
bied waarneemt mag te eeniger tijd eenigerlei lid van den 
Uitvoerenden Raad in de vervulling zijner pligten als een lid 
van den gezegden Raad schorsen, onderhevig aan Harer 
Majesteits goedkeuring. 

Leden den eed van 6. Ieder lid van den Uitvoerenden Raad zal, v66r hij 
getrouwheid te zijne plaats inneemt, den eed van getrouwheid en den ambts-
nemen. eed afleggen, en onderteekenen voor den Gouverneur of 

Luitenant-Gouverneur, of anderen ambtenaar, die voor den 
tijd het bestuur van dit Grondgebied waarneemt. 

Voorrang van led en. 7. De led en van den Raad zullen in rang op elkander 
volgen, zooals de Gouverneur, of de Luitenant-Gouverneur, 
of andere ambtenaar die voor den tijd het bestuur van dit 
Grondgebied waarneemt, moge voorschrijven. 

Overlijden, afwezig- 8. In geval van overlijden, afwezigheid, of onbevoegd
he~d of onbev~egd- heid van eenigerlei officieel lid van den Uitvoerenden Raad 
held van Offie1eele zal de Gouverneur of de Luitenant-Gouverneur of andere 
leden. b d' ' d t"d h b d? G d am tenaar 1e voor en lJ et estuur van 1t ron ge-

bied waarneemt, in de plaats van zoodanige lid, of in geval 
van afwezigheid, of onbevoegdheid van zoodanig lid, gedu
rende de afwezigheid of onbevoegdheid van zoodanig lid, 
zoodanig ander ambtenaar tot een lid van den Uitvoerenden 
Raad mogen aanstellen als hem moge goeddunken. 

Overlijden, afwezig- 9. In geval van overlijden van eenigerlei non-officieel 
he~d of onbevoegd-lid, zal de Gouverneur of Luitenant-Gouverneur, of andere 
he1d van non-Offi- bt d' d "d h b d' d cieele leden. am enaar 1e voor en tlJ et estuur van It gron ge-

bied waarneemt, in de plaats van het overleden lid zoo
danig persoon tot een non-officieel lid van den Uitvoerenden 
Raad aanstellen als hem moge goeddunken; en in geval van 
onbevoegdheid van eenigerlei non-officieel lid of ingeval van 
afwezigheid uit het grondgebied voor een tijdperk van meet 
dan drie maanden van eenigerlei non-officieel lid, of in ge
val eenigerlei non-officieel lid in gebreke blijft om, na be
hoorlijke oproeping zes opeenvolgende vergaderingen van den 
gezegden Raad bij te wonen, zal de Gouverneur, of Luite
nant-Gouverneur, of ander ambtenaar die voor den tijd het 
bestuur van dit grondgebied waarneemt, indien hij oordeelt 
dat de omstandigheden het vereischen, een ander persoon 
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mogen aanstellen om een non-officieel lid van den Uit
voerenden Raad te zijn in de plaats van zoodanig lid. 

10. De Uitvoerende Raad zal zoo dikwijls vergaderen Vergaderingen van 
als hij moge opgeroepen worden om te vergaderen op last den Uitvoerenden 
van den Gouverneur of Luitenant-Gouverneur, of anderen Raad. 
ambtenaar die voor den tijd het bestuur van dit grondge-
bied waarneemt; en bij elke vergadering van den Uitvoe-
renden Raad zal de Gouverneur, of de Luitenant-Gouverneur, 
of de ambtenaar die voor den tijd het bestuur van dit 
grondgebied waarneemt, of het officieele lid dat het hoogst 
in rang is, presideren, altijd onder voorbehoud dat de ge-
zegde Raad niet zal overgaan tot de bedandeling van zaken 
tenzij er minstens drie leden, buiten en behalve het presi-
derend lid, tegenwoordig zijn en daaraan deel nemen. 

11. Geene zaken zullen aan den Uitvoerenden Raad Voorleggen v. zaken 
·worden voorgelegd dan alleen door den Gouverneur ofaan den Uitv. Raad. 
Luitenant-Gouverneur, of anderen ambtenaar die voor den 
tijd het Bestuur van dit Grondgebied waarneemt, of door 
het lid dat voor de gelegenheid presideert, doch eenigerlei 
lid van den Uitvoerenden Raad mag in den gezegden Raad 
.aan den Gouverneur of Luitenant-Gouverneur, of anderen 
ambtenaar, die voor den tijd het Bestuur van dit Grondge-
bied waarneemt, of aan het lid dat voor de gelegenheid 
presideert, een verslag in geschrifte voorleggen over eeni-
gerlei zaak die hij der overweging van den Raad waardig acht. 

12. Questies die de beslissing van den Uitvoerenden stemmen in den 
Raad vereischen, zullen door eene meerderheid van stemmen Raad. 
beslist worden, en de Gouverneur of Luitenant-Gouverneur, 
of andere ambtenaar die voor den tijd het Bestuur van dit 
Grondgebied waarneemt, zal boven en behalve zijn oor-
·spronkelijke stem een tweede of beslissende stem hebben in 
alle zaken waar de stemmen van den Raad gelijkelijk zijn 
verdeeld. 

13. Ieder non-officieel lid van den Uitvoerenden Raad Vergoedingaannon· 
zal de som van £300 sterling per jaar ontvangen, als een Officieele leden. 
som opwegende tegen de uitgaven die hij moge maken voor 
reizen of anderzins in het vervullen zijner pligten, als een 
lid van den gezegden Raad. 

14. De Gouverneur of de Luitenant-Gouverneur, of de Klerk van den Uit
ambtenaar die voor den tijd het bestuur van dit Grondge- voerenden Raad. 
bied waarneemt, zal een Klerk van den Uitvoerenden Raad 
aanstellen, die een salaris zal ontvangen van £100 sterling 
per jaar. 

15. Telkens wanneer er in dit Grondgebied een Gou- Gouverneur en Lui
verneur of Luitenant-Gouverneur, of een Gouverneur en tenant-Gouverneur, 
Administrateur van het gezegde Grondgebied aanwezig zijn of G?uyerneur en 
zullen de Gouverneur en Luitenant-Gouverneur, of de Gou~ t:nm:~1~~J~t~~~ ~e.;n 
verneur en Administrateur beiden leden zijn van den ge- Uitvoerenden Raad. 
zegden Raad, en dien bijwonen. 
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16. Deze Proclamatie zal in werking treden van af en 
na den datum barer afkondiging. 

GOD BEHOEDE DE KONINGIN 

Gegeven onder mijne hand en zegel ten Gouverne
ments Huize Pretoria, dezen tweeden dag van October, Een 
Duizend Acht Honderd N egen {\n Zeventig. 

Op last van Zijne Excellentie, 

(Get.) M. OSBORN, 

(Get.) W. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

Koloniale Secretaris~ 

PROCLAMATIE, 
Door Zijne Excellentie WILLIAM OWEN LANYON, Ko

lonel, Ridder van de Meest Eervolle Ord e van het 
Bad, en Bidder van de Meest Onderscheiden Orde 
van St. Michael en St. George, Ajministrateur van 
het Gouvernement van het Transvaalsche Grond
gebied, in Zuid-Afrika. 

NADEMAAL het raadzaam is Veldkornetschapperi in 
het distrikt van Standerton op te rigten, en de namen en 
limieten van zoodanige Veldkornetschappen te omschrijven 
en te verklaren : 

Oprigten van Veld· Zoo is het dat ik bij deze proclameer, verklaar, en 
c<;>rn~tscbappen in 't vestig de navolgende Veldkornetschappen, en proclameer en 
district Standerton. verklaar de navolgende te zijn, en dezelven zullen zijn de 

namen en limieten van gezegde V eldkornetschappen. 1) 
Veldcornetschap 1. Het Veldkornetschap van Kliprivier, met de volgende 
Kliprivier. grenslijn: Begi:nnende van de vereeniging van Kaffer Spruit 

en Vaalrivier, langs de grenslijn tusschen de distrikten van 
Standerton en W akkerstroom, tot een punt waar deze lijn 
grenst aan Kliprivier; van daar Kliprivier af tot hare ver-

1) Deze 1imieten zijn gewijzigd door ProclamaWin van 2 Maart 1882 
en 7 April 1884. 
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eeniging met Vaalrivier, en van daar langs den loop van 
Vaalrivier tot het eerstgenoemde punt bij hare vereeniging 
met Kaffer Spruit. 

2. Het Veldkornetschap van W aterval, met de volgende Veldcornetschap 
grenslijn: Beginnende met de vereeniging van Waterval- Waterval. 
rivier en Vaalrivier, langs den loop van Vaalrivier op tot 
hare vereeniging met Leeuwspruit, van daar langs den loop 
van Leeuwspruit op tot aan hare bron, van daar met eene 
regte lijn tot op een berg of kopje, nabij en insluitende het 
woonhuis van den heer J. J. Viljoen, in de wijk Waterval; 
van daar met eene regte lijn tot een punt aan Trigaardsspruit, 
omtrent 200 treden aan de oostzijde van den heer W. C. 
Peel's winkel, op de plaats Trigaardsfontein, van daar langs 
den loop van Trigaardsspruit tot de punt waar dezelve gekruisd 
wordt door de noordelijke grenslijn van het distrikt Standerton; 
van daar west langs gezegde noordelijke grenslijn tot aan de 
bron van Watervalsrivier, en van daar langs de westelijke 
lijn van gezegd distrikt tot aan het eerstgenoemde punt bij 
de vereeniging van Waterval en Vaalrivier. 1) 

3. Het Veldkornetschap van Blesbokspruit, met de vol- Veldcornetschap 
gende grenslijn: Beginnende van de vereeniging van Leeuw- Blesbokspruit. 
spruit en Vaalrivier, langs de lijn als bovenvermeld van de 
wijk Waterval, Leeuwspruit .op en verder tot de punt waar 
'Trigaardsspruit de noordelijke distriktlijn snijdt, van daar 
oostwaarts la:rigs gezegde noordelijke lijn tot aan Tafelkop ; 
van daar langs de oostelijke grens van het distrikt tot de 
punt waar dezelve aan Vaalrivier grenst, en van daar langs 
den loop van Vaalrivier tot aan de eerstgenoemde punt bij 
hare vereeniging met Leeuwspruit. 

4. En ik proclameer en verklaar verder, dat eenig ge- Bepalingen betref
deelte of gedeelten van grond nu in bovengenoemde gren- f~nde grond ~allende 

. bmnen de meuwe 
zen van gezegde V eldkornetschappen 1ngesloten, maar welke Veldcornetschappen 
tot nu toe behoorden tot en een gedeelte uitmaakten van 
anuere V eldkornetschappen, zal ophouden te behooren aan 
en een gedeelte uitmaken van zoodanige laatstgenoemde 
Veldkornetschappen, en zal behooren en een gedeelte uit-
maken van de V eldkornetschappen door mij geproclameerd. 2) 

GOD BEHOEDE DE KONINGIN! 

Gegeven onder mijne hand en zegel te Pretoria, Transvaal, 
~p ·den derden dag van October 1879. 

Op last van Zijne Excellentie, 

M. OSBORN, 
Koloniaal. Secretaris. 

1) en .2;) {G.e.WJjj~d door Proclamatie 7 April 1884. 
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(Get.) W. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

PROOL_A_MATIE, 

[1879l 

Door Zijne Excellentie WILLIAM OWEN LANYON, Ko •. 
lonel, Bidder van de Me est Eervolle Orde van het. 
Bad en .Ridder van de Meest Onderscheiden Orde 
van St. Michael en St. George, Administrateur van 
het Gouvernement van het Transvaalsche Grond
gebied in Zuid-Afrika. 

Inleiding. NADEMAAL het noodig en wenschelijk is ter bevor-
dering van het handelsverkeer tusschen het dorp Pretoria 
en de distrikten ten westen en noord-westen er van gelegen, 
den weg onlangs door Daspoort gemaakt te proclameren. 

Weg door Daspoort Zoo is het dat ik bij deze proclameer, declareer, en be
verklaar~. een publ. kend maak, dat de weg hieronder vermeld en omschreven, 
weg te zlJn. een publieke weg zal zijn van den datum der afkondiging 

dezer Proclamatie, dat is te zeggen : de weg loopende van 
af de kruising van Bloedstraat en Potgieterstraat, in het dorp 
Pretoria, door de Steenoven Spruit, en de weg loopende 
van het westelijk uiteinde van de Kerkstraat, door de Steen
oven Spruit, tot aan deszelfs vereeniging ten westen van 
Steenoven Spruit met de hierboven omschreven weg, en van 
daar door Daspoort, tot aan den noordelijken ingang daarvan 

Beschrijving van de en van daar in eene westelijke en noord-westelijke rigting 
weg. langs den voet van de Daspoort heuvelketen tot deszelfs 

vereeniging met den ouden hoofdweg van Pretoria naar 
Rustenburg. 

GOD BEHOEDE DE KONINGIN ! 

Gegegeven onder mijne hand en zegel te Pretoria, 
Transvaal, dezen vier-en-twintigsten dag van October 1879. 

Op last van Zijne Excellentie, 

M. OSBORN, 
Koloniale Secretaris .. 
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TRANSVAAL. 

Ope:r.l. ::S:rief., 
Gepasseerd onder het Groot Zegel van het Vereenigde Koning

rijk, om te voorzien in een Uitvoerenden Raad en eene 
Wetgevende Vergadering voor de Provincie en het Grond
gebied de Transvaal. 

VICTORIA BIJ DE GRATIE GoDs, KoNINGIN VAN HE'r VER- Open Brief. Geda-
EENIGDE KoNINGRIJK VAN GROOT BnrrTANJI<:: EN lER- teerd 8 Nov. 1879. 

LAND, VERDEDIGS'fER DES GELOOFS, KEIZERIN VAN 
lNDIE. AAN ALLEN EN EEN IEGELIJK DIE DEZEN ZULLEN 
ZIEN EN HOOREN, SALUUT. 

NADEMAAL 'Vij bij eene Commissie onder Onze hand-AanhalingvanCom
teekening en zegel, gedateerd te Balmoral, den vijfden dag missie, waarbij Sir 

0 t b 1876 · h t t' t · 0 R · T. Shepstone aange-van c o er , In e veer .Igs e Ja.ar nzer. egermg, steld werd als Spec. 
Onzen vertrouwden en welbemmden Sir Theophilus Shep- Commissaris van 
stone, Ridder Commandeur van Onze Meest Onderscheidene Onderzoek, gedat. 
Orde van St. Michael en St. George, hebben aangesteld tot 5 October 1876· 

Onzen Specialen Commissaris om onderzoek in te stellen 
aangaande zekere onlusten die uitgebroken waren in de Terri~ 
torien grenzende aan Onze Kolonien in Zuid Afrika, en hem 
daarbij hebben gemagtigd om (bijaldien de dringende nood-
zakelijkheid hem zou blijken van zoodanigen aard te zijn, 
dat zij ten einde den vrede en de veiligheid Onzer gezegde 
koloniep en van Onze onderdanen elders te verzekeren, het 
noodig maakte de gezegde Territorien, of eenigerlei gedeelte 
of gedeelten er van voorloopig en in afwachting van het te 
kennen geven van Ons goedvinden, in Onzen naam en ten 
Onzen ~behoeve te beheeren) bij Proclam.atie onder zijne 
hand te verklaren dat zooveel van eenigerlei zoodanig Grond-
gebied als voorzegd als hem na behoorlijke overweging zou 
goeddunken, van en na een daarin te noemen dag geannex-
eerd zou worden aan, en een deel zou uitmaken van Onze 
Bezittingen, en hem daarbij hebben benoemd en aangesteld 
om daarop voorloopig en tot tijd en wijl Ons go~dvinden 
meer ten volle bekend zou wezen, Administrateur van het-
zelve te zijn: En nademaal hij, de gezegde Sir Theophilus 
Shepstone, bij Proclamatie onder zijne hand, op den twaalfden 
dag van April 1877, in het veertigste jaar Onzer Regering, 
na de dringende noodzakelijkheid, die zich had opgedaan, te 
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.Aanhaling van Pro- hebben aangehaald, het Transvaalsche Grondgebied verklaarde 
celamati~, gepasseerd Britsch Grondgebied te zijn, en het bestuur daarvan voor-
12 Apnl 

1877
· loopig en tot dat Ons goedvinden meer ten volle bekend zou 

zijn, aanvaardde: En nademaal de gezegde Sir Theophilus 
Shepstone in de gezegde Proclamatie van den twaalfden dag 
van April 1877, van Onzent wege onder andere verklaarde 
en heloofde dat het gezogde Transvaalsche Grondgebied eene 
afzonderlijke Regering zou blijven met zijne eigene wetten 
en wetgeving, en dat het Onze wensch was dat het de volste 
wetgevende voorregten zou hebben, bestaanbaar met de om
standigheden des lands en de ontwikkeling des volks, en 
dat in den \V etgevenden .Raad de led en van de Engelsche of 
Hollandsche taal gebruik' zouden kunnen maken: En nade
maal wij de gezegde Proclamatie hebben bekrachtigd en 
goedgekeurd, eerst bij Depeche, gedateerd den een-en-twin
tigsten dag van Junij 1877, onder de hand van den Hoog 
Edel Gestrengen Henry Howard Molyneux, Graaf van Car
narvon, destijds een onzer eerste Secretarissen van Staat, en 
weder onder Onze handteekening en Zegel bij eene zekere 
Commissie gegeven aan Ons Hof te Osborne House, Eiland 
Wight, gedateord den achttienden dag van Februarij 1878, 
in het een-en-veertigste jaar Onzer Regering; en geadresseerd 
aan den gezegden Sir Theophilus Shepstone, dien wij daarbij 
aanstelden tot Onzen Administrateur in het gezegde Grond
gebied: En nademaal wij bij Onze Commissie onder Onze 
handteekening en Zegel, gedateerd te Osborne House boven
gemeld, den vijf-en-twintigsten dag van Julij 1878, Onzen 
vertrouwden en welbeminden William Owen Lanyon, Luite
nant Kolonel in Ons Leger (thans Kolonel in Ons Leger) 
Ridder van Onze Meest Eervolle Orde van het Bad, Ridder 
van Onze Meest Onderscheidene Orde van St. Michael en St. 
George, hebben aangesteld om in geval van den dood, de 
afwezigheid, of onbevoegdheid van den gezegden Sir Theo
philus Shepstone het Gouvernement van het gezegde Grond, 
gebied te beheeren: En nademaal Wij bij Onze Commissie 
onder Onze handteekening en Zegel, gedateerd. te Balmoral, 
den acht-en-twintigsten dag van Mei 1879, Onzen vertrouw
den en welbeminden Sir Garnet Joseph Wolseley, Luitenant 
Generaal in Ons Leger, Ridder Groot Kruis van Onze Meest 
Onderscheiden Orde van St. Michael en St. George, Ridder 
Commandeur van Onze Meest Eervolle Orde van het Bad, 
hebben aangesteld tot Gouverneur en Opperbevelhebber in en 
over het gezegde Grondgebied, en Wij daarbij bepaalden dat 
de gezegde Commissie, nu aangehaald, de gezegde Commis
sies van den achtienden dag van Februarij 1878, en den vijf-en
twintigst'en dag van Julij 1878 niet zou vervangen, maar 
dat zoolang de gezegde Sir Garnet J oseph W olseley in staat 
was als zoodanig Gouverneur als voorzegd te handelen. de 
gezegde Commissie van den achttienden dag van Februarij, 
1878, en den vijf-en~twintigsten dag van Julij, 1878, gehouden 
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en geacht zouden worden aan de hoogere macht verleend bij 
de gezegde Commissie nu I aangehaald, ondergeschikt te zijn: 
En nademaal Wij geneigd zijn om, voorloopig en tot dat Ons 
verder goedvinden wordt kenbaar gemaakt, voorziening te 
maken voor de daarstelling van een Uitvoerenden Raad en 
eene W etgeving in het gezegde Grondgebied, opdat het 
Gouvernement daarvan beheerd en wetten gemaakt mogen 
worden op zoodanige Constitutioneele wijze als voor de tegen
woordige omstandigheden van het gezegde Grondgebied ge
schikt is: Zoo zij het hierbij aan u kennelijk, dat het Ons 
bij Onze Speciale Gratie, zekere kennis en uit zuivere be
weging behaagd heeft Onzen wil en Ons goedvinden kenbaar 
te maken als volgt : 

UITVOERENDE RAAD. 1) 

I. Ten einde Onze Gouverneur van het gezegde Grond- Uitv. Raad: Daar
gebied (hierbeneden de Provincie genaamd) te adviseren, zal stelling er van. 
er een Uitvoerende Raad voor de Provincie zijn, welke Raad 
uit zoodanige personen zal bestaan als wij hierbij bevelen 
of hierna zullen bevelen door eenigerlei instructies onder 
Onze Handteekening en zegel, en al zoodanige personen 
zullen hunne plaatsen in den gezegden Raad bekleeden ge-
durende ons goedvinden. 

II. De Uitvoerende Raad der Provincie zal uit de na- Zamenstelling van 
volgende personen bestaan, dat is te zeggen, de Administra- Uitvoerenden Raad. 
teur, de Overste Militaire Officier die voor den tijd bevel 
voert over Onze geregelde troepen binnen de Provincie en 
de personen die voor den tijd wettiglijk de ambtspligten 
uitoefenen der respectieve betrekkingen van Gouvernements 
Secretaris, Procureur Generaal en den Secretaris van Natu-
rellen Zaken der Provincie, en uit zoodanige andere ge-
schikte personen, nimmer het getal drie terzelfder tijd te 
bovengaande, als de Gouverneur bij eenigerlei geschrift onder 
zijne hand moge aanstellen tot leden van den gezegden 
Raad: Onder voorbehoud altijd, dat hij de magt zal hebben 
':an tijd tot tijd eenigerlei zoodanige aanstelling of aanstel-
lmgen te herroepen en op te heffen. De Gouverneur zal 
O.ns zonder verzuim den naam toezenden van iederen persoon 
d1e door hem is aangesteld als Lid van Onzen gezegden 
Raad. . 

Ill. In geval eenigerlei Onofficieel Lid van den Uitvoe- Gouverneur gemag
renden Raad tijdelijk uit de Provincie afwezig of anderzins tigd. voor~oopig on-
onbev d 1 .. .. b t kk' d offic1eel hd aan te oeg za ZIJn ZIJne e re mg waar te nemen mag e stellen. 
Gouverneur voorloopig eenigerlei geschikt persoon in de plaats 
van zoodanig afwezig of onbevoegd Lid als Lid van den 
gezegden Raad aanstellen, en zoodra zoodanig afwezig Lid 

r 

1) Deze bepalingen zijn vervallen met de retrocestilie van het land. 
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naar de Provincie zal tcrugkeercn, of zoodanig onbevoegd 
Lid door den Gouverneur verklaard zal worden hevoegd te 
zijn om zijne betrekking waar te nemen zal de persoon die 
voorloopig in zijne plaats aangesteld was, ophouden een Lid 
van den gezegden Ranil te zijn. 

Voorrang van leden. IV. In den gezegden Raad zullen de Officieele Leden den 
voorrang hebben boven de Ouofficieele Leden en onder 
elkander den. voorrang hebben naar de volgordc waarin 
hunne respectieve betrekkingen hier boven zijn vermeld en 
de Onofficieele Leden zullen onder elkander den voorrang 
hebben volgens den datum hunner aanstelling, of indien zij 
bij hetzelfde document zijn aangesteld naar de volgorde 
waarin zij daarin genoemd worden. 

UitvoerendE> Raad V. De Uitvoerende Raad zal niet tot de behandeling 
niet tot behandeling van zaken overgaan tenzij hij behoorlijk op gezag van den 
v. zaken over tegaan G · h t ·· (b •t d G tenzij op gezag van ouverneur 18 opgeroepen, noc enzlJ er m en en ou-
den Gouverneur op- verneur of het presiderend Lid) ten minste twee Leden 
geroepen. tegenwoordig zijn en deelnemen aan al de vergaderingen 
Quorum. waarin eenigerlei zoodanige zaken worden behandeld. 
Gouverneur te presi- VI. De Gouverneur zal bij de vergaderingen van den 
deren. Uitvoerenden Raad tegenwoordig zijn en presideren tenzij hij 

door ziekte of wegens een andere ernstige reden verhinderd 
wordt en bij zijne afwezigheid zal het werkelijk tegenwoordig 
zijnde Lid van den Uitvoerenden Raad, dat den voorrang 
bekleedt presideren. 

Journalen ofnotulen VII. Een kompleet en naauwkeurig journaal of notulen 
van den Uitv. Raad zullen gehouden worden van alle beraadslagingen, hande-
moeten gehouden l. . t• t b' 1 •t d u·t worden. 1ngen, verr1g 1ngen, s emmen en es u1 en van en 1 voe-

renden Raad ; en bij elke vergadering van den gezegden 
Raad zullen de notu1en van de laatste voorafgaande verga
dering overgelezen en bekrachtigd of verbeterd worden naar 
het gevol moge vereischen v66r er tot de behandeling van 

Tweemaal per jaar eenigerlei andere bezigheid wordt overgegaan. Tweemaal in 
overgezonden te het J. aar zal er een kompleet afschrift van al de gezegde 
worden. 

notulen van het voorafgaande half jaar aan Ons worden 
overgezonden door middel van een Onzer eerste Secretarissen 
van Staat. 

Gouverneur den VIII. De Gouverneur zal in de uitoefening van de 
Uitvoerenden Raad magt en het gezag aan bem toebehoorende in ieder geval 
te consulteren. den Uitvoerenden Raad consulteren, uitgezonderd alleen in 

gevallen die van zoodanigen aard mogen zijn dat naar zijn 
oordeel Onze dienst belangr~jk nadeel zou lijden door den 
gezegden Raad daaromtrent te consulteren of wanneer de 
zaken waarover beslist moet worden te onbelangrijk mogen 

Voorbehoud: Drin- zijn. om zijn ad vies te behoeven, of te dringend dan dat 
~ende zaken. zijn advies zou kunnen gegeven worden tegen den tijd binnen 

welke het voor hem noodig mogt zijn ten opzigte van 
eenigerlei zoodanige zaken te handelen. In al zoodanige 
dringende zaken zal hij, wanneer zulks het vroegst doenlijk 
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is aan den gezegden Uitvoerenden Raad de maatregelen 
mededeelen die hij a1dus moge genomen hebben, met de 
redenen die daarvoor bestonden. 

IX. De Gouverneur alleen zal het regt hebben pun ten Gouverneur pun ten 
van behandeling aan den Uitvoerenden Raad voor zijn van behandeling 
odvies of ter z\jner beslissing voor te leggen; maar indien voor te stellen. 
de Gouverneur zou weigeren eenigerlei punt van behande- Geen lid punt van 
ling aan den gezegden Ilaad voor te leggen wanneer hij behandeling voor te 

· 1 · L"d b" · h "ft ht dt lk t stellen do eh kan door eemger e1 I IJ gesc ri e verzoc wor zu s e aan oek daa t e 
doen, zal zoodanig Lid de bevoegdheid hebben te vorderen not~leren. r 

0 

dat zijn schriftelijk aanzoek met het antwoord dat de Gou-
verneur daarop gegeven heeft in de notulen wordt opge-
nomen. 

X. De Gouverneur mag in de uitoefening van de magtGouverneur mag in 
en het gezag aan hem als Gouverneur toebehoorende in strijd met Uitv. 

· "d h d 1 t h t d · h d d L d Raad handelen. striJ an e en me e a vies aan em oor e e en van 
den Uitvoerenden Raad gegeven, indien hij het in eenigerlei 
zaak regt zal achten zulks te doen; maar in eenigerlei zoo- De gronden voor 
danig geval zal hij de zaak bij de eerste geschikte gelegen- zoodanige handeling 
heid ten volle aan Ons rapporteren met de gronden en rapporteren. 
redenen zijner handeling .. In ieder zoodanig geval zalLeden mogen hunne 
eenigerlei Lid van den gezegden Raad de bevoegdheid heb- opinies in notulen 
b t d d t d d . 1 . d . fdoen aanteekenen. en e vor eren a e gron en van eemger ei a vies o 
opinie die hij over de questie moge geven ten volle in de 
notulen worden opgenomen. 

WETGEVENDE VERGADERING. 1) 

XI. Er zal binnen de Provincie een Wetgevende V er- Wetgevende Verga
gadering zijn die te -zamengesteld zal wezen zao als wij dering. 
hierbij bevelen of zoo als wij in het vervolg in eenigerlei 
Instructies onder Onze handteekening en zegel zullen be-
velen. 

XII. De Gouverneur mag bij en met het ad vies en de Gouverneur en Wet
toestemming van de gezegde W etgevende V ergadering wetten g~vende Verg~de- , 
maken voor den vrede, de orde en het goede bestuur derrmg ~etten uit te, 
P . . . . vaard1gen. 

rovmCie, onderhevig nogtans aan zoodanige regelen als 
Wij gemaakt hebben of maken zullen ter hunner voorlich-
ting in dezen of in eenigerlei Instructies onder onze hand
teekening en zegel. Onder voorbehoud nogtans dat niets 
hierin vervat invloed zal hebben op het onbetwijfeld regt 
van Ons zelven, onze erfgenamen en opvolgers om eenigerlei 
zoodanige Wet af te keuren en met het ad vies en de toe
stemming van het Parlement, of met het advies van Onzen 
of Hunnen Geheimen Raad eenigerlei wet aldus gemaakt als 
voorzegd te herroepen, of te amenderen, of van tijd tot tijd 

1) Deze bepalingen zijn vervallen met de retrocessie van het land. 
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al zoodanige wetten te maken als Ons of hun noodzakelijk 
moge voorkomen voor den vrede, de orde en het goede 
bestuur der Provincie. 

Wetgevende Verga- XIII. De Wetgevende Vergadering zal bestaan uit den 
dering te bestaan uitGouverneur en de volgende ambtenaren en personen dat · 
den Gouverneur, . . ' IS 
Luit.-Gouverneur, te zeggen: den Adm1n1strateur, den Hoofdregter der Trans-
Hoofdregter, Uitv. vaal, de Leden van den Uitvoerenden Raad en zoodanige 
Ra.ad en opgeroepen and ere porsonen, nimmer het getal zes, terzelfder tijd, te 
person en. bovengaande, als de Gou verneur bij het begin van elke zitting 

der Vergadering bij eenigerlei document onder het zegel der 
Provincie moge oproepen om voor de gezegde zitting Leden 
der gezegde W etgevende Vergadering te zijn; onder voorbe
houd dat er van de aldus opgeroepen personen ten minste 
drie burgers zullen zijn die geen winstgevend ambt bekle-eden 
onder de Kroon. 

Aanstelling bij op- XIV. De Gouverneur zal aan Ons zonder verzuim ter 
roeping onmiddelijk Onzer goed- of afkeuring iedere oproeping door hem van 
gerapporteerd te . I . [ l L'd d d V d · worden. eemger e1 persoon a s 1 van e gezeg e erga ermg rap-

porteren. Ingeval wij eenigerlei zoodanige oproeping voor 
de Vergadering afkeuren mag de Gouverneur bij eenigerlei 
document onder het openbare zegel der Provincie eenigerlei 
zoodanige oproeping, herroepen, en een ander persoon op
roepen in de plaats van den persoon wiens oproeping zal 
zijn herroepen. 

De Vergadering tnag XV. De gezegde Vergadering zal niet onbevoegd zijn 
zaken behandelen om zaken te behandelen wegens eenigerlei vacaturen onder 
ondanks vacaturen. hare Leden. 

Voorrang van leden. XVI. In de W etgevende Vergadering zullen de Leden, 
de Gouverneur niet medegerekend, in rang tot elkander 
staan in de volgende orde : eerst de Administrateur, daarna 
de Hoofdregter, dan de Leden van den Uitvoerenden Raad, 
de Administrateur niet medegerekend, in de volgorde hunner 
voorrang in den gezegden Raad, en laatste1ijk de Leden 
door den Gouverneur voor de Vergadering opgeroepen, die 
in rang tot elkander zullen staan naar de oudheid in datum 
der eerste oproeping die ieder hunner zal hebben ontvangen 
om in de V ergadering zitting te nemen. 

Quorum der verga- XVII. De gezegde V ergadering zal niet bevoegd zijn 
dering te bestaan uitin eenigerlei zaak te handelen tenzij er buiten den Gouver· 
zes leden. f h t 'd d L'd L d a· neur o e pres1 eren 1 zes e en tegenwoor 1g 

zijn bij en gedurende de gansche bijeenkomsten van zooda· 
nige V ergadering. 

Gouvern~ur in de XVIII. De Gouverneur zal de gezegde Vergadering bij· 
v.ergadermg. te .?re·wonen en daarin presideren, tenzij hij door ziekte of wegens 
s1deren of m ZIJn d t' d h' d d d · " f afwezigheid Vice- eene an ere erns 1ge re en ver 1n er wor e; en 1n zlJne a: 
President of eerste wezigheid zal zoodanig persoon presideren als hij, bij eenigerle1 
lid in rang. geschrift onder zijne hand, moge aangesteld hebben tot Vice· 

President der Vergadering, of indien er geen zoodanig Vice· 
President is aangesteld, of indien de Vice-President afwezig 
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is dan dat Lid hetwelk de eerste rang bekleedt onder de
g~nen die tegenwoordig zijn. 

XIX. Alle punten in behandeling die in de gezegde Punten in behan
V ergadering ter beraadslaging worden voorgesteld zullen bij deling wo~den d~or 

'd t d d' t d' ·· meerderhe1d beshst. roeerderhe1 van s emmen van egenen 1e egenwoor 1g ZlJn 
beslist worden, en de Gouverneur of het andere·presiderende De Gouverneur een 

Lid zal een oorspronkedlijke stedm . geme
1
en khebben ~et de ~~~~~~~~~=li~~=me~e 

andere Leden der gezeg e V erga ermg, a soo een beshssende hebben .. 
stem bij staking van stemmen over eenigerlei punt in be-
handeling. 

XX. De gezegde V ergadering mag met toestemming van Regelen en Orders 
den Goeverneur van tijd tot tijd zoodanige vaste regelen en gemaakt te wo.~den 

k d h h · I om prompte biJWO-orders ma en, .:reran eren, erroepei?: en . ern1euwen as er ning en goede orde 
noodig mogen ZIJn om de prompte biJWOmng der Leden van te verzebren. 
de gezegde V ergadering te verzekeren en om te voorko-
men dat bijeenkomsten der gezegde Vergadering gehouden 
worden zonder geleden kennisgeving aan derzelver verschil-
lende Leden en om orde en regel te handhaven in de afdoe-
ning van zaken en in het leiden der debatten in de gezegde 
Vergadering, en om behoorlijke overweging te verzekeren in 
het aannemen van wetten en om er voor te zorgen dat er 
v66r het aannemen van eenigerlei wet die de strekking zal 
hebben invloed uit te oefenen op de belangen van private 
personen behoorlijke kennisgeving daarvan wordt gedaan 
aan alle daarin betrokkene personen. · 

Zoodanige regelen en orders zullen in de Hollandsche Regelen en orders in 
en Engelsche talen word en gedrukt ter informatie en voor- Hollandsche en En-
1. ht' d L d d V d · gelsche talen. 1c mg van e e en er erga er1ng. 

Al zoodanige regelen en orders die niet strij dig zijn Regels en orders 
met dezen Onzen Open Brief of met eenigerlei Instructies bindend voor Wet-
d. d G 0 ll gevende Vergade-Ie e ouverneur van ns moge ontvangen, zu en ten ring tenzij niet door 
alien tijde opgevolgd en in acht genomen worden, en zullen H. :M. erkend. 
voor de gezegde V ergadering bind end zijn tenzij dezel ve of 
eenige derzelve door Ons niet erkend zullen worden. 

XXI. Eenigerlei Lid der gezegde V ergadering zal de Pun ten van behan
bevoegdheid hebben eenigerlei punt van behandeling ter deling, enz., voor 
b d l . d . t t 11 . d' d . debat. eraa s agmg aann voor e s e en ; en 1n 1en zoo an1g 
punt van behandeling door eenigerlei ander Lid wordt 
gesecondeerd zal er, volgens de vaste Regelen en Orders, 
over beraadslaagd en beslist worden. Onder voorbehoud 
nogtans dat geen wet, beslissing, besluit, of punt van be
handeling waarvan het doel of de uitwerking moge zijn 
over eenigerlei gedeelte Onzer Inkomsten binnen de Pro
vincie te beschikken of dezelve te belasten, vastgesteld aan
genomen of in discussie zal gebragt worden, tenzij door den 
Gouverneur voorgesteld of tenzij het voorstellen er van uit
drukkelijk door hem zal zijn toegelaten of bevolen. 

.. XXII. In de gezegde Vergadering zal elk Lid daarvan We~gevende Verga
blJ het doen van moties en het leiden van de batten over dermg mag van de 
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Engelsche of Hol- zaken en in alle andere verrigtingen daarin naar goedvinden 
landsche taal ge- de Engelsche of Hollandsche taal mogen gobruiken. 
bruik maken. 

XXIII. Bij het maken van · W etten binnen de Provincie 
Regelen waaronder zullen de Gouverneur en de gezegde Vergadering zooveel 
wetten moeten vast- doenlijk de volgende regelen in acht nemen :-
gesteld worden. 

Benaming v. wetten. 1. Alle wetten zullen de benaming dragon van "Wet-

Wetten genomm. en 
regelmatig gerang
:schikt te worden. 

Verschillende onder
werpen niet in een 
en dezelfde wet. 

Geen artikel inge
lascht te worden dat 
geen betrekking 
heeft op wat de titel 
van de wet te ken
nen geeft. 

Tijdelijke wetten. 

ten vastgesteld door den Gou verneur der Trans
vaalsche Provincie, met het advies en de toe
stemming van derzelver Wetgovende Vergadering." 

2. Alle wetten zullen door titels van elkander onder
scheiden en in ope en volgende artikelen of para
grafen, successievelijk genommerd, verdeeld wor
den, en aan ieder zoodanig artikel zal er op den 
rand een korte opgave van deszelfs inhoud 
toegevoegd worden. De wetten van ieder jaar 
zullen door opeenvolgende nommers onderscheiden 
worden, ieder jaar aanvangende met nommer een. 

3. In elke verschillende zaak zal voorziening gemaakt 
worden door een verschillende wet, zonder in een 
en dezelfde wet zoodanige zaken dooreon te men
gen die in geen behoorlijk verband tot olkaar 
staan: en goon artikel zal in eenigerlei wet op
genomen of daaraan toegevoegd worden dat geene 
betrekking heeft op hetgeen de titel van zoo
danige wet te kennen geeft, en geen standhou
dend artikel zal een deel uitmaken van eenigerlei 
tijdelijke wet. 

Private wetten. XXIV. Geen private wet zal aangenomen worden waar-
door invloed kan uitgeoefend worden op den eigendom van 
eenigerlei privaat persoon, waarin niet een voorbehoud ligt 
van de regten van Ons, Onze erfgenamen en opvolgers, en 
van alle ligchamen, politieke en burgerlijke, en van alle 
and ere person en met ui tzondering derzulken die in de ge
zegde wet worden vermeld en degenen dje volgens, krach
tens en onder dezelve aanspraak maken. De Gouverneur 
zal in Onzen naam geen toestemming geven tot eenigerlei 
private wet, tot tijd en wijl er voor hem in de W etgevende 
V ergadering het bewijs is geleverd en in de notulen der 
gezegde V ergadering is opgenomen, dat er bij publieke aan
kondiging of anderzins voldoende en tijdige kennisgeving 
had plaats gehad van het voornemen der partijen om voor 
zoodanige wet aanzoek te doen v66r en alleer eenigerlei zoo
danige wet in de gezegde Vergadering ter tafel werd gebragt.; 
en een certifikaat, onder zijne hand, zal bij zoodanige pn
vate wet verzonden en daaraan gehecht zijn, aantoonend6l 
dat zoodanige kennisgeving is geschied en de manier aan
gevende waarop zulks is geschied. 

Wet ten moeten be- XXV. W anneer eenigerlei wet aangenomen is, zal de 
:hoorlijk gelegali- Gouverneur Ons door middel van een Onzer eerste Secre-
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tarissen van Staat een afschrift daarvan in duplicaat, met seerd naar Engeland 
een uittreksel van dezelve op den rand, behoorlijk onder het verzonden worden. 
openbare zegel der Provincie en door de onderteekening van 
den Gouverneur gelegaliseerd, ter Onzer finale goedkeuring, 
afkeuring of andere directies daaromtrent toezenden. 

XXVI. In de maand Januarij, of zoo spoedig zulks Verzameling van 
doenlijk is, bij den aanvang van ieder jaar, zal de Gouver- wetten. ieder jaar 

• 1' t' t ll a· l" gepubhceerd te neur ter algemeene 1n1orma 1e wee vo e 1ge verzame 1ngen, worden. 
de eene in de Hollandsche en de andere in de Engelsche 
taal, van alle wetten dLe gedurende het voorafgaande jaar 
zijn vastgesteld doen publiceren. 

XXVII. Notulen van al de verrigtingen der gezegde Notulen van verrig
W etgevende V ergadering zullen geregeld word en gehouden tingen te word en 
en bij elke bij eenkomst der gezegde V ergadering zullen de gehouden. 
notulen der laatst voorafgaande bijeenkomst overgelezen en 
bekrachtigd of verbeterd worden naar het geval moge ver-
eischen v66r en aleer er tot de behandeling van eenigerlei 
andere bezigheid wordt overgegaan. De gezegde notulen 
zullen oorspronkelijk in de Engelsche taal gehouden wordEJn, 
maar eene Hollandsche vertaling er van zal zoo spoedig 
zulks, na iedere bijeenkomst gelegen komt, aan de leden 
rondgezonden en bij de archieven der vergadering worden 
gedeponeerd. Tweemaal 's jaars zal de Gouverneur Ons 
door middel van een Onzer Eerste ~ecretarissen van Staat 
een volledig afschrift der gezegde notulen in de Engelsche 
taal over het voorafgaand halfjaar toezenden. 

XXVIII. In dezen Onzen Open Brief zal de bewoording Definitie v. bewoor
" de Gouverneur" ieder persoon insluiten die voor den tijd dingen. 
het Gouvernement der Provincie beheert en de bewoording 
"de Administrateur" zal eenigerlei persoon aanduiden die 
indien de Gouverneur afwezig ware het Gouvernement der 
Provincie zou beheeren. 

XXIX. En wij behouden bij dezen Onszelven, Onzen Magt Harer Majest. 
Erfgenamen en Opvolgers volle magt en gezag voor om dezen voorbehouden ?m 
0 0 0 B · f t'"d t t t'"d t h dezen Open Bnefte nzen pen pen ne van lJ o IJ e erroepen, ver- herroepen, verande-
anderen of amenderen zooals Ons of hun moge goed dunken. ren of amenderen. 

XXX. En wij gelasten en bevelen dat deze Onze Open Publicatie van Open 
Brief gelezen en geproclameerd zal worden ter zo9daniger Brief. 
plaats of plaatsen binnen Onze gezegde Provincie als den 
Gouverneur zal goed dunken. 

Ten blijke waarvan Wij deze Onze Brief eene Opene 
hebben doen zijn. Bekrachtigd door Onszelf te Westminster, 
den 8sten dag van November in het drie en veertigste jaar 
Onzer Regering. 

Op bevel onder de Handteekening der Koningin, 

C. ROMILLY. 
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(Get.) W. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

PROCLAMATIE, 

[1880 

Door Zijne Excellentie WILLIAM OWEN LANYON 
Kolonel, Ridder van de Meest Eervolle Orde van het 
Bad, en Ridder van de Meest Onderscheiden Orde van 
St. Michael en St. George, Administrateur van het 
Gouvernement van het Transvaalsche Grondgebied 
in Zuid Afrika. 

Inleiding. NADEMAAL het raadzaam en noodig is den weg, 
hieronder vermeld als een publieke weg te declareeren. 

Proclamatie van een Zoo is het dat ik bij deze proclameer, declareer en 
publieke weg ten bekend maak, dat de weg hieronder vermeld en omschreven 
oosten van Pretoria. d d t d fk d' · d · p 1 van en a urn van e a on 1gmg van eze m~Jne roe a-

matie een publieke weg zijn zal, dat is te zeggen: 
Beschrijving van de Een weg loopende van de uiterste grens van Mare 
weg. Straat, in de stad Pretoria door Aapies Rivier, en door een 

gedeelte van de plaats genaamd Sunnyside, het eigendom 
van den heer J. E. Mears, voorbij den noord-oostelijken 
hoek van de plaats, of gedeelte van een plaats, genaamd 
Harmony, het eigendom van den heer J. C. Preller, tot aan 
de weg loopende van de poort, zuid van Pretoria, naar de 
drift bij Arcadia. 

GOD BEHOEDE DE KONINGIN. 
Gegeven onder mijne hand en zegel, te Pretoria, Trans

vaal, dezen 21sten dag van Januarij 1~80. 

Op last van Zijne Excellentie, 
H. C. SHEPSTONE, 

\V aarn. Koloniale Secretaris. 

No. 40. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

Bekendmaking van ZIJNE Excellentie de Administrateur van het Gouver
Conventie met de nement, gelast de publicatie, ter algemeene informatie, 
Oranje Vrijstaat. van de volgende Conventie tusschen de Gouvernementen 

van de Transvaal en van den Oranje Vrijstaat, voor de we
derkeerige uitlevering van voortvlugtige misdadigers. 

Op last van Zijne Excellentie, 

H. C. SHEPSTONE, 
\V aarn. Koloniale Secretaris. 

Koloniale Secretarie, Transvaal, 
11 Februarij 1880. 
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OONVENTIE, 
TUSSCHEN DE GOUVERNEMENTEN V AN DE TRANS

VAAL EN V AN DEN ORANJE VRIJSTAAT, VOOR 
DE WEDERKEERIGE UITLEVERING V AN VOORT
VLUGTIGE MISDADIGERS. 1) 

NADEMAAL is overeengekomen door en tusschen Zijne Inleiding. 
Excellentie William Owen Lanyon, Kolonel, Ridder van de 
Meest Eervolle Orde van het Bad, en Ridder van de Meest 
Onderscheidene Orde van St. Michael en St. George, Ad
ministrateur van het Gouvernement der Transvaal, namens 
het gezegde Gouvernement ter eener zijde, en Zijn Hoog~ 
Edele Johannes Hendrikus Brand, President van den Oranje 
Vrijstaat (onderworpen aan de bekrachtiging van den Hoog~ 
Edelen V olksraad van den gezegden Staat, overeenkomstig 
Artikel 39 van de Constitutie van den Oranje Vrijstaat) ten 
behoeve van het gezegde Gouvernement ter andere zijde, 
.eene Conventie aan te gaan voor de wederkeerige uitlevering 
van zekere voortvlugtige misdadigers: 

Zoo is het dat partijen in dezen het met het oog op Bedoeling van deze 
de meer volkomen voorkoming van misdaden binnen de Conventie. 
grenzen van de Transvaal en den Oranje Vrijstaat respec~ 
tievelijk dienstig hebbende geacht dat personen beschuldigd, 
{)f overtuigd van de hierondervermelde misdaden en voort~ 
vlugtig zijnde van het geregt onder zekere omstandigheden 
wederzijdsch zullen worden uitgeleverd, overeengekomen 
zijnde omtrent de volgende Artikelen: 

ART. 1. In geval aanzoek zal worden gedaan door het Bepalingen onder 
Gouvernement van de Transvaal of den Oranje Vrijstaat welke .uitle':"ering 

h t t . l . . t l d' b van m1sdad1gers ge• om aan e gereg eemger e1 persoon u1t e everen, Ie e~ schiedt. 
schuldigd staande de misdaad van moord, of poging tot 
moord, of brandstichting, of van verkrachting, of van roof, Lijst van misdaden. 
of van diefstal, of van bedrog, of van valsche handteekening, 
of het uitgeven van eenige vervalschte securiteit voor geld, 
binnen hunne respectieve jurisdictien gepleegd te hebben in 
den Oranje Vrijstaat of de Transvaal, zal gevonden warden, 
zal de President van den Oranje Vrijstaat en de Admini- Wijze v. uitlevering. 
strateur van het Gouvernement van de Transvaal het regt 
hebben om, indien zoodanig President of Administrateur 
zulks goedvindt, maar anders niet, door een bevelschrift 
onder zijne hand en zijn. zegel te kennen te geven dat zoo- Lastgeving aan be
danig aanzoek aedaan is en alle Resident Magistraten Land-ambtenompersonen 
d t V d 

0 
' d G' te apprehenderen. ros en, re eregters en an ere beambten van het eregt te 

1) Zie Wetten No. 2, 1881 (Tusschen Regering) en No. 5, 1885. 
47 
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Jurisdictiev. Vrede-gelasten zich binnen hunne verschillende en respectieve ju
r~gters om beschul-risdictien dien overeenkomstig te gedragen en behulpzaam 
digde ~e ondenera:

8
te ziJ'n om den aldus beschuldigden persoon te apprehen-gen en m gevang m . . . 

te plaatsen. deeren en In de gevangen1s te plaatsen, ten ernde aan het 
Geregt te worden overgeleverd, en daarop zal eenigerlei 
Resident Magistraat, Landdrost of Vrederegter, in den Oranje 
Vrijstaat en de Transvaal respectievelijk geregtigd zijn eeni
gerlei persoon of personen onder eede te ondervragen aan
gaande de waarheid van zoodanige beschuldigingen, op zoo
danige getuigenis als volgens de wet van den Oranje Vrijstaat 
en de Transvaal respectievelijk de apprehentie of de teregt
stelling van den aldus beschuldigden persoon zou regtvaar
digen, indien de misdaad of overtreding waarvan hij of zij 
beschuldigd wordt gepleegd ware in den Oranje Vrijstaat en 
de Transvaal respectievelijk, zijn lastbrief tot apprehentie 
van zoodanigen persoon uit te vaardigen, en tevens zoodanige 
persoon in de gevangenis te doen plaatsen, om aldaar te 
blijven tot dat hij of zij overeenkomstig zoodanig aanzoek als 
voormeld zal zijn uitgeleverd. 

Afechriften of ver- 2. In elk geval kunnen afschriften van de verklaring of 
klaringen aa~~eno- verklaringen, waarop de oorspronkelijke Lastbrief tot Appre
m~n al~ be:WIJS van hen tie van den misdadiger uitgevaardigd door den Magistraat m1sdad1ghe1d. .' . 

of ander gezaghebbende In de Transvaal of den OranJe 
Vrijstaat, naar het geval moge zijn, is verleend, gecertificeerd 
onder de hand en het zegel van het kantoor van den Amb
tenaar van de Transvaal, of den Oranje Vrijstaat, naar het 
geval moge zijn, die, zoodanig aanzoek doet, aangenomen 
worden als bewijs van de misdadigheid van den aldus ge
vangen genomen persoon. 

Administrateur v. d. 3. Op het certificaat van zoodanigen Resident Magistraat, 
Transvaal of Presi-Landdrost of Vrederegter naar het geval moge zijn dat zoo-
dent van de Oranjed · d t Id : d d' · d ·' · Vrijstaat hebben anig veron ers e e m1s a .1ger In e gevangenis IS ge-
regt uitlevering van plaatst, zal de beambte, d1e het Gouvernement van de 
gecommitteerd.eper-Transvaal bestuurt, of de President van den Oranje Vrij
sonen te magtlgen. staat, naar het geval moge zijn, het regt hebben om bij be-

velschrift onder zijne hand en zegel respectievelijk te ge
lasten dat de persoon aldus gecommitteerd als in het eerste 
artiekel dezer Conventie bepaald, worde uitgeleverd aan zoo
danig persoon of personen als gemagtigd zullen zijn door 
eenigerlei Lastbrief onder de hand van den Ambtenaar van 
de Transvaal, of den Oranje Vrijstaat, naar het geval moge 
zijn, die zoodanig aanzoek doet als bovenvermeld, om den 
aldus gecommitteerden persoon te ontvangen en zoodanig 
persoon te vervoeren naar de grenzen van de Transvaal of 
den Oranje Vrijstaat, en zoodanig persoon zal dienovereen
komstig uitgeleverd worden. En de persoon of de person~n 
gemagtigd als boven gezegd, zullen geregtigd zijn zoodamg 

Beschuldigde kan in beschuldigd of overtuigd persoon in bewaring te houden en 
bewaring gehouden hem of haar te brengen naar de grenzen van de Transvaal 
of naar de grenzen f d O · V .. h 1 .. n o van en ranJe riJStaat, naar et geva moge ZIJn, e 
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indien de aldus beschuldigde persoon zal ontvlugten uit vervoerd worden en 
eenigerlei zoodanige bewaring, waartoe hij of zij zal zijn bijdontsnapping 

l b d l h t 
. .. d . we erom gevangen 

overgegeven as oven gezeg , za e wettlg ZIJn zoo amg genomen worden. 
persoon weder gevangen te nemen op dezelfde wijze als 
eenigerlei persoon, beschuldigd van dezelfde misdaad in de 
Transvaal of den Oranje Vrijstaat, naar het geval moge zijn, 
weder gevangen genomen zou worden na een ontsnapping. 

4. W anneer eenigerlei persoon die onder en uit kracht Indien beschuldigde 
van de Conventie zal zijn in bewaring genomen, om te niet binneD: twee 

d t h .. 't 1 d d k t' h t maanden mtgele-blijven tot a IJ m ge ever wor e, overeen oms 1g e verd wordt kan aan-
aanzoek als boven gezegd, niet uitgeleverd zal worden ten- zoek gedaan worden 
gevolge daarvan en vervoerd zal worden uit de Transvaal bij het Hooge of 

0 · V .. t t h t 1 .. b · Rondgaand Hof om of den ranJe riJS aa , naar e geva moge ZlJn, 1nnen beschuld'gde 0 
twee kalender maanden na zoodanige in bewaring stelling vrije voe~en te P 
zal het in elk geval wettig zijn voor het Hooge Hof ofstellen. 
eenigerlei Rondgaand Hof van de Transvaal, of voor den 
Regter van het gezegde Hooge Hof, of voor het Hoogste Hof 
van den Oranje Vrijstaat, of eenigerlei Rondgaand Hof er 
van, of voor eenigerlei Regter van het gezegde Hoogste Hof, 
naar het geval moge zijne, om op aan zoodanige Regter van 
zoodanig Hof gedaan aanzoek, naar het geval moge zijn, 
door of ten behoeve van eenigerlei alzoo in bewaring ge-
stelde persoon, en op bewijs aan hen of hem gedaan dat er 
redelijke kennis is gegeven aan den Procureur-Generaal, 
Staats-Procureur, of anders aan den Publieken Vervolger, als 
dan in functie zijnde in de Transvaal of den Oranje Vrijstaat, 
naar het geval moge zijn, van het voornemen om zoodanig 
aanzoek te doen, te gelasten dat de aldus gecommitteerde 
persoon op vrij e voeten worde gesteld, tenzij er voldoende 
redenen van zoodanig Hof of Regter worden aangetoond 
waarom zoodanig ontslag niet zou gelast worden. 

5. W anneer eenigerlei persoon door een der contractee- Beschuldigde kan 
rende partijen zal zijn overgegeven, zal zoodanig persoon, tot alleen teregtgest~ld 
dat hij zal zijn terug gegeven of eene gelegenheid gehad zal ~o;ge~a:~;~o~~iJ 
hebben om terug te keeren naar het gebied van waar hij w~rd uitgeleverd. 
was overgegeven, niet teregt gesteld kunnen of mogen word en 
voor eenigerlei misdaad gepleegd in het andere grondgebied, 
v66r de uitlevering, anders dan voor de bijzondere misdaad 
waarvoor hij werd uitgeleverd. 

6. Elk der contracteerende partijen zal de kosten dragen, Kosten ten laste 
veroorzaakt door het arrest, binnen zijn grondgebied, de be- der .~ontracteerende 
":aring en het vervoer naar zijne grenzen van de person en partiJen. 
d1e men moge goedvinden uit te leveren krachtens de tegen-
woordige Conventie. 

7. De tegenwoordige Conventie zal in werking treden In werking treden 
van af den datum derzelver publicatie in de Gouvernements der Conventie. 
Courant van de Transvaal en van den Oranje Vrijstaat 
respectievelijk. 

8. Elk der contracteerende partijen kan deze Conventie Regt der contractee-
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rende partijen om te eeniger tijd doen eindigen na eene kennnisgeving van 
~on!entie te doen twaalf maanden van zijn voornemen aan de and ere partij. 
:~~:~~~:g. door ken- Ten bewijze waarvan ~e partijen in dezen dezelve hebben 

Inleiding. 

geteekend en hunne respect1eve zegels daaraan hebben gehecht. 

Aldus gedaan te Bloemfontein, op den tweeden dag van 
Februarij, in het jaar onzes Heeren een duizend acht honderd 
en tachtig. 

(Zegel) J. H. BRAND, 
President. 

Aldus gedaan te Pretoria, op den tienden dag van 
Februarij, in het jaar onzes Heeren een duizend acht hon
derd en tachtig. 

(Zegel) \V. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

(Get.) \V. 0\VEN LANYON, 
Administrateur. 

PROCLAMATIE, 
Door Zijne Excellentie WILLIAM OWEN LANYON, Kolonel, 

Ridder van de Meest Eervolle Orde van het Bad, en Rid
der van de Meest Onderscheiden Orde van St. Michael 
en St. George, Administrateur van het Gouvernement 
van het Transvaalsche Grondgebied in Zuid Afrika. 

NADEMAAL een getal der inwoners van l\Iiddelburg, 
een gedeelte van de plaats genoemd N ooitgedacht, gelegen 
nabij Tafelkop, in het district van Middelburg, met het 
doel gekocht hebbende om aldaar een nieuw dorp op te 
rigten en te stichten, en zoodanig dorp opgerigt en gesticht 
en aanzoeken gedaan hebbende bij het Gouvernement van 
dit Grondgebied om genoemd dorp onder het bestuur en 
administratie van gezegd Gouvernement te plaatsen; en 
nademaal genoemd dorp wordt verondersteld van groot 
voordeel te zijn voor de inwoners in de omstreek daarvan 
wonende: 

Zoo is het dat ik bij deze proclameer, declareer en be
kend maak dat van af den 12den dag van Februarij het 
genoemde nieuwe dorp gelegen op genoemde plaats N ooit-
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gedacht, nabij Tafelkop, in het district van Middelburg, te Proclamatie v. plaats 
worden genoemd Nooitgedacht, diatr-. 

R M 0 Middelburg, a~s een 
E · EL , dorp grondgebied 

d b. d 1 .. d d d · metnaam v.Ermelo; een dorp gron ge 1e za ZIJn, on erworpen aan e a m1- onder administratie 
nistratie, beheer en bestuur van het Transvaalsche Gouver- van later te benoe
nement, en de administratie er van zal in hand en worden men ambtenaren. 
gesteld van die ambtenaren welke hierna door het Gouver-
nement zullen worden aangesteld. 

GOD BEHOEDE DE KONINGIN. 

Gegeven onder mijne hand en zegel te Pretoria, Trans
vaal, dezen twaalfden dag van Februarij, 1880. 

Op last van Zijne Excellentie, 

H. C. SHEPSTONE, 

Koloniale Secretarie, Transvaal, 
14 Februarij 1880. 

W aarn. Koloniale Secretaris. 

(Get.) G. J. WOLSELEY, 
Gouverneur. 

PROOLAMATIE, 
Door Zijne Excellentie Sir G..a,RNET JOSEPH WOLSELEY, 

Generaal in Rarer Majesteits Leger, Ridder Groot Kruis 
van de Meest Onderscheiden Orde van St. Michael en 
St. George, Ridder Commandeur van de Meest Eervolle 
Orde van het Bad, Gouverneur en Opperbevelhebber in 
en over de Transvaalsche Provincie. 

N ADEMAAL door een Order in Rade, gedateerd den Inleiding. 
4den dag van Februarij 1878, een zekere Proclamatie uit
gevaardigd door Sir 'Iheophilus Shepstone, Ridder · Com
mandeur van de Meest Onderscheiden Orde van St. Michael 
e1,1 St. George, gedateerd den 18den dag van Mei 1877, voor 
het oprigten van het Hoog Geregtshof van de Transvaal, 
was goedgekeurd en verklaard effect te hebben voor alle 
doeleinden. 

En nademaal de Hog Edel Gestrenge de Secretaris van 
'st~at eene verdere Order heeft overgezonden van Hare Maje
stmt de Koningin in Rade, gedateerd den 27 sten dag van 
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Bekendmaking van November 1878, Harer Majesteits Koninklijke Wil, betref. 
Orde in Rad~ b~tref- fende de Constitutie van het Hoog Geregtshof van de Trans. 
fende const1tutie v. l b k d k d 
Hoog Geregtshof. vaa e e;t- ma en ~; 

Zoo IS het dat 1k genoemde Order in Rade hiermede 

Inleiding. 

ter algemeene informatie bekend maak. 

GOD BEHOEDE DE KONINGIN. 

Gegeven onder mijne hand en zegel ten Gouvernements. 
huize te Pretoria, op dezen Negenden Dag van Maart, Een 
Duizend Acht Honderd en Tachtig. 

Op last van Zijne Excellentie, 

H. C. SHEPSTONE, 
W aarn. Koloniale Secretaris. 

Aan het Hof te Windsor, 
den 27sten dag van November 1878. 

Tegenwoordig : 

HARER ALLER VOORTREFFELIJKSTE MAJESTEIT 
DE KONINGIN. 

DE LORD PRESIDENT. 

Dlll GEHI!JIME ZEGELBEW AARDER. 

DE HEER SECRETARIS CROSS. 

NADEMAAL eene zekere Proclamatie uitgevaardigd door 
Sir Th. Shepstone, Ridder Commandeur van de Meest On· 
derscheiden Orde van St. Michael en St. George, gedateerd 
den 18den dag van Mei 1877, 1) voor de daarstelling van 
het Hoog Geregtshof der Transvaal bij een Order in Rade, 
gedateerd den 4den dag van Februarij 1878, werd bekrach
tigd en verklaard effect te hebben voor alle doeleinden, 
welke gezegde Proclamatie in de Schedule aan gezegd Order 
wordt vermeld. 

En nademaal er in de gezegde Proclamatie wordt be
paald dat het gezegde Hof zal gehouden worden door en tot 
Voorzitter zal hebben een Regter, die genoemd zal worden 
" Regter van het Hoog Geregtshof der Transvaal," en zijn 
ambt zal bekleeden gedurende goed gedrag; 

En nademaal het raadzaam is het aantal Regters van 
het gezegde Hof te vermeerderen, 

1) Zie ante bl. 703. 
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Zoo is het dat Hare Majesteit, bij en met het advies 
van Haren Geheimen Raad, bij dezen beveelt als volgt :-

ART. 1. Het Hoog Geregtshof der Transvaal zal bestaan Zamenstelling van 
uit en- gehouden worden door en voor zooveel Regters, het, Hoog Geregtshof. 
getal drie te eeniger tijd niet te bovengaande, als de Gou-
verneur of de Ambtenaar die het Gouvernement der Kolonie 
administreert, van tijd tot tijd zal aanstellen onder Harer 
Majesteits Instructien, kenbaar gemaakt door een Harer 
Majesteits Principale Secretarissen van Staat. 

2. Al zoodanige Regters zullen aangesteld worden bij AanstellingvanReg
eene Commissie onder het Openbare Zegel der Kolonie en tersonderCommissie 

h bt b kl d d d d d . /, ' gedurende goed ge· zullen un am e ee en ge uren e goe ge rag , een van drag en titel van 
zoodanige Regters zal genoemd worden " Hoofdregter der regters. 
Transvaal," en iedere andere zoodanige Regter zal genoemd 
word en Strafregter (Puisne Judge) daarvan. 

De Hoofdregter der Transvaal, G.ie voor den tijd ditHoofdregter en 
ambt bekleedt, zal Voorzitter zijn van het Hof, en de Straf- Strafregters. 
regters zullen, indien er ter eeniger tijd meer dan een zijn, 
in rang tot elkander staan volgens de prioriteit hunner res-
pectieve aanstellingen. 

4. Het Hof zal geacht worden behoorlijk zamengesteld Hof behoorlijk za
te zijn gedurende en niettegenstaande eenigerlei vacaturen mengesteld niet-
in het ambt van den Hoofdregter of van eenigerlei Straf- !~~~~~~:~de 
regter. 

5. Al de gezegde Regters zullen, uitgenomen zooals hier- Jurisdictie van een 
bij of bij Wet anderzins wordt bepaald, in alle opzigten Regter. 
gelijke magt, gezag en jurisdictie hebben. Eenigerlei Regter 
mag in zichzelven alle en eenigerlei gedeelte der oorspronke- Dekreeten of orders 
lijke jurisdictie van het Hof uitoefenen en zal voor zoodanig onderhevig aan 
doeleinde een Hof zijn en uitmaken; maar alle Dekreeten ~~f.~l naar het volle 
en Orders van een enkel Regter zullen onderhevig zijn aan · 
een Appel naar het volle Hof, op zoodanige wijze en zoo
danige termen als door eenigerlei algemeene Regelen of 
Orders, waarbij de regtspleging van het Hof wordt geregeld, 
zullen worden voorgeschreven. 

6. Het volle Hof zal een Hof van Appel zijn, en zal Volle Hof met twee 
voor dit doeleinde ten volle zamengesteld zijn door eenigerlei of drie Regters een 
twee Regters ; en in geval van geschil, zal de beslissing der Hof van Appel. 
meerderheid van de Regters, indien er meer zijn dan twee, 
de Uitspraak zijn van het Hof; maar zoolang er slechts tweeBeslissende stem 
Regters van het Hof zijn dan zal in geval van verschil, de van Hoofdregter. 
beslissing van den Hoofdregter of' W aarnemende Hoofdregter 
de Uitspraak zijn van het Hof. 

Waar er in de gezegde Proclamatie bepaald wordt dat Toepassing v. yroe· 
de ~ezegde Regter eenigerlei daad zal doen, of waar er an- gere proclamatle. 
derz1ns melding gemaakt wordt van den gezegden Regter, 
zal dezelve genomen worden van toepassing te zijn op den 
Hoofdregter en iederen anderen Regter van het Hof. 
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Bekrachtiging van De gezegde Proclamatie, van den 18den dag van Mei 
proclamatie. 1877, wordt hierbij in ieder opzigt bekrachtigd behalve zoo 

verre als dezelve hierbij opzettelijk veranderd is. 1) 

Inleiding. 

(Get. W. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

(11 Maart 18aO.) 

C. L. PEEL. 

WET No. 1, 1880. 
(Vastgesteld door den Gouverneur van de Transvaalsche 

Provincie, met advies en toestemming van 
derzelver W etgevende V ergadering.) 

" Om voorziening te maken in de afwezigheid van een open
baar zegel voor de Transvaalsche Provincie, voor het 
gebruik van het privaat zegel van den ambtenaar die 
het Transvaalsche Gouvernement bestuurt." 

[Deze Wet is vervallen met de t~ruggave van het land.] 

(Get.) W. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

WET No. 2, 1880. 
(Vastgesteld door den Administrateur van de Transvaalsche 

Provincie, met advies en toestemming van 
derzelver W etgevende V ergadering.) 

"Voor de herroeping van de Wet genoemd Oorlogs Wet." 

N ADEMAAL het raadzaam is om de wet bekend onder· 
den naam van " Oorlogs Wet," goedgekeurd en bekrachtigd 

1) Zie Proclamatie 9 Augustus 1881, Bijlage Grondwet 1881, WetteD 
No, 3, 1883, en No, 6, 1885. 
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door de Hoog-Edel Achtbare Volksraad, op den twaalfden en 
dertienden dag van Maart 1866, terug te trekken: 

Zoo is het derhalve vastgesteld door Zijne Excellentie 
den Administrateur van het Transvaalsche Grondgebied, met 
ad vies en consent van de W etgev,ende V ergadering daarvan. 

ART. 1. Dat de wet genoemd genaamd de "Oorlogs Oorlogswet van 1866 
Wet '' goedgekeurd en bekrachtigd door den HEd. Achtbare herroepen. 
Volksraad op den twaalfden en dertienden dag van Maart 
1866, zal en is hiermede herroepen. 1) 

2. Deze Wet zal in werking treden en van kracht zijn In werking treden 
van af hare bekendstelling in de Transvaalsche Gouverne- van de wet, 

ments Oourant. 
Gegeven ten Gouvernements Huize, dezen N egenden 

Dag van April 1880. 

Op last van Zijhe Excellentie den Administrateur, 

GEORGE HUDSON, 
Koloniale Secretaris. 

(Get.) W. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

(9 April 1880). 

WET No. 3., 1880. 
(Vastgesteld door den Gouverneur der Transvaalsc~1e 

Provincie, met advies en toestemming van 
derzel ver W etgevende V ergadering.) 

" Om zekere personen te indemnificeren met betrekking tot 
handelingen gedaan gedurende de uitvoering. van zekere 
militaire ondernemingen tegen vijanden en rebellen." 

.. ~?eze wet is niet meer van beteekenis, zijnde eene 
tlJde~lJke maatregel tot schadeloosstelling van handE?lingen 
door· den Gouverneur gedaan gedurende de Sekukuni en 
Zulu oorlogen]. 

1) Deze herroeping is ter zijde gesteld door de proclamatie der Oor
logswet, dd. 16 December 1880, te Paardekraal, goedgekeurd door· V.R.B. 
dd. 15 April 1881, art. 8, te Heidelberg. 
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(Get.) W. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

(11 April 1880.) 

WET No. 4, 1880. 

1880] 

(V astgesteld door den Gou verneur van de Transvaalsche 
Provincie, met advies en toestemming van dezelver 

W etgevende V ergadering.) 

"Voor de toekenning van Hare Majesteit zekere sommas van 
geld om zekere uitgaven van het Burgerlijk Gouverne
ment en zekere andere onkosten verbonden met de 
Openbare Dienst, voor het jaar Een Duizend Acht 
Honderd en Tachtig, te dekken." 

[Deze Wet, zijnde slechts de Begrooting voor het jaar 
1880, is niet geplaatst.] 

(Get.) W. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

WET No. 5, 1880. 
(Vastgesteld door den Gouverneur van de Transvaalsche 

Provincie, met advies en toestemming van 
dezelver Wetgevende Vergadering.) 

" Om het gebruik van Dynamiet, of andere ontplofbare stoffen 
met het doel om visch te vangen of te vernielen in ri
vieren, zeeen, dammen, reservoirs of ri viertakken daar
mede verbonden, binnen dit grondgebied te verhinderen." 

NADEMAAL het raadzaam is om voorziening te maken 
voor de bescherming van visch binnen deze Provincie : 

Zij het hiermede vastgesteld door den Administrateur 
van de Transvaalsche Provincie door en met toestemming 
van de W etgevende V ergadering daarvan als volgt : 

I. Deze Akte mag aangehaald worden als de " Visch 
Bewaring Wet, 1880." 
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II. Eenig persoon dynamiet gebruikende, of eenig ander Personen dynamiet 
ontplofbare stof om visch te vangen of te vernielen in eenige of ander oz;ttplofbare 
· · d ' · f t · b d t stof gebru1kende om 

r1v1~r, zee, .am, . r~servmr, o nevens room. In ver .. an I?-e viach te vangen of 
eemg zoodan1g r1v1er, zee, dam, of reservou, hetziJ pubhek te vernielen onder
of privaat binnen het grondgebied, zal onderhevig zijn indien hevig aan boeten. 
hij overtuigd wordt :-

1.-0f aan eene boete niet te bovengaande £10, en Op eerste overtui· 
bij gebreke van betaling aan eene maand gevan-ging. 
genisstraf, of, naar het oordeel van het Hof, ge-
vangen gezet te worden met of zonder harden 
arbeid voor den tijd twee maanden niet te boven-
gaande. 

2.-0p eene tweede overtuiging aan eene boete niet Op tweede overtui
te bovengaande £20, en bij gebreke van betaling ging. 
aan twee maanden gevangenisstraf, of voor een 
tijdperk van gevangenis met of zonder harden 
arbeid, niet te bovengaande vier maanden. 

3.-0p eene derde of opvolgende overtuiging aan eene Op derde, of.v?l· 
boete £50 niet te bovengaande, en bij gebreke gende overtmgmg 
van betaling aan zes maanden gevangenis, of 
aan een tijdperk van gevangenis, met of zonder 
harden arbeid, niet te bovengaande negen maanden. 

Ill. De Landdrost van het distrikt in 't welk eenige Landdrost gemag
overtreding van eenige bepalingen dezer wet beweerd werden tigd om zaken te 
b t .. 1 · · a· t' b bb · b onderzoeken en boegaan e ziJn, za JUris 10 1e e en om een1g persoon e- venvermelde boeten 
schuldigd van zoodanige overtredingen teregt te stellen, en op te leggen. 
de boeten hierin vermeld op te leggen. 

IV. Deze wet zal van kracht zijn van en na datum van In werking treden 
hare publicatie in de Transvaalsche Gouvernements Oourant. der wet.j 

Gegeven ten Gouvernementshuize, dezen Dertienden dag 
van April, 1880. 

Op last van Zijne Excellentie de Administrateur, 

GEORGE HUDSON, 
Koloniaal Secretaris. 
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(Get.) W. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

WET No. 6, 1880. 

[1880 

(V astgesteld door den Gou verneur van de Transvaalsche 
Provincie, met advies en toestemming van derzelver 

W etgevende V ergadering. 

"Om zekere Wetten en Besluiten door den Volksraad van 
de Zuid Afrikaansche Republiek gepasseerd te veranderen 
en te amanderen en om het tegenwoordig bedrag van 
Belasting op de Naturellen dezer Provincie te veranderen." 

Inleiding. N ADEMAAL het raadzaam is de uitgevaardigde W etten 
en Besluiten, gepasseerd door den Volksraad van de vroegere 
Zuid Afrikaansche Republiek, met betrekking tot de opgaaf 
op de stroohutten of woningen der N aturellen in zekere 
opzichten te veranderen en te wijzigen en eene algemeene 
en e.envormige opgaaf op de stroohutten of woningen der 
Naturellen door het geheele Transvaalsche grondgebied op 
te leggen: 

En nademaal het raadzaam is om zekere Kantoorpen
ningen te heffen op Passen aan Inboorlingen toegekend die 
door deze Previncie passeren of in deze Provincie reizende: 

Zoo wordt hiermede vastgesteld door den Administra
teur van de Provincie van het Transvaalsche Grondgebied, 
met toestemming en advies van de Wetgevende Vergadering 
daarvan, als volgt :-

Herroeping van alle I. Alle Besluiten gepasseerd, en W etten uitgevaardigd 
besluiten en wetten door den V olksraad van de vroegere Zuid Afrikaansche Re-
onbestaanbaar en bl' k · 1 " b b "d' " strijdig met deze pu re , In zoo verre as ZlJ on estaan aar en striJ rg ZIJn 
wet. met eenige der Bepalingen van deze Wet zullen zijn, en 

dezelve zijn hiermede herroepen. 
Wet No. 4, 1873, en II. Wet No. 4 van 1873, genoemd "Wet voor de Uitrei
gedeelte v. Wet No. king der Passen aan Naturellen in de Zuid Afrikaansche 
3

• 
1876

• herroepen. Republiek," goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraads Be-
sluiten dds. 5den en 6den Augustus, 1872, Art. 184 en 189, 
en gewijzigd bij Volksraads Besluit, dd. 10 Maart 1873, Art. 
33, 1) en Artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 en 17, van Wet No. 3, 
van 1876, genoemd "Wet betreffende de Naturellen, goed
gekeurd en vastgesteld bij V olksraad Besluit, dd. 9den J unij 
1876, Art. 143, 2) zullen zijn en zijn h'iermede herroepen. 3) 

1) Zie ante bladzijde 480. 
2) Zie ante bladzijde 662. 
3) Zie art. 1 van Wet No. 11, 1881, (Tusschen Regering) en art. 1 

van Wet No. 4, 1885. 
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III. Eene jaarlijksche belasting van Tien Shillings (1 0) Eene belasting van 

sterling zal bebtaalbkaka: zijn,t e~ dwordt h1h. ermedfe bet~albabar ~!~nj!~i~~~~~ 0~~~: 
gemaakt met etre 1ng t~ 1e ~r stroo ut o wo.nu~g e- legd op iedere stroo
woond door eenen Inboorhng b1nnen deze Prov1ncw, en hut of woning. 
geheven worden voor het tijdperk beginnende met den lsten 
dag van Januarij en eindigende met den 31sten dag van 
December, Een Duizend Acht Honderd en Tachtig, op en 
na eenig datum hierna door Proclamatie van den Admi-
nistrateur of den ambtenaar het Gouvernement besturende, 
vastgesteld. 1) 

IV. Van, of na, den Eersten dag van Januarij, Een Eene jaarlijksche 
Duizend Acht Honderd Een-en-Tachtig, de bovengenoemde op¥'a~f van Tien 

jaarlijksche opgaaf van £1 sterling zal. verval~en, en is ~~~~~~~~~s~~;~~:tof 
hiermede betaalbaar gemaakt met betrekk1ug tot 1eder stroo- woning van af den 
hut of woning door eenen inboorling binnen deze Provincie 1sten Januarij 1881. 
bewoond, en zal geheven worden op eenigerlei dag op en 
na den Eersten dag van Januarij, in elk en ieder volgend 
jaar, als door den Administrateur of den ambtenaar die het 
Governement bestuurt moge worden gelast. 

V. De voornoemde opgaaf zal betaald worden door den Door wien, aan wien 
Inboorling bewonende, gebruikende, of aanspraak-makende en wanneer de ge
op zulke Hut of woning als voornoemd, gedurende het jaar ~~~~ei~pgaafbetaal
of ten tijde der invordering der opgaaf voor het jaar, met 
betrekking waaraan zoodanige opgaaf zal betaalbaar zijn, en zal 
daarom betaald worden door den Inboorling, verpligt om 
dezelve te betalen, aan zulk ambtenaar als behoorlijk zal 
gemagtigd zijn, als hierna genoemd, om dezelve in te vor-
deren en te ontvangen, op zulke tijd en plaats als de Admi-
nistrateur of ambtenaar voor den tijd het Gouvernement 
van dit Grondgebied besturende, voor ten dien einde zal 
bepalen. 

VI. De Administrateur, of de ambtenaar voor den tijd Administr. zal out
het Gouvernement besturende, mag van tijd tot tijd zulke vangers aanstellen. 
person en aanstellen als hij zal goed vinden om ontvangers te 
z~jn van de voornoemde opgaaf. De onkosten van de in- Onkosten van Invor
vordering van de voormelde Hut- of Woningbelasting zal dering. het bedral? 
door de gemelde Administrateur betaald worden uit de al- van 5 per cent met . . tQ bovengaande; 
gemeene mkomsten, m1ts dat het geheel bedrag aldus ge- betaalbaar uit deal-
authorizeerd niet te boven zal gaan een bedrag van 5 per cent gemeene !n~omsten 
op de geheele som ingevorderd. der Provmc1e. 

VII. Ieder vreemde Inboorling, eenigerlei district van Vreemde Inboorlin
deze Provincie binnenkomende, zal verpligt zijn om aanzoek gen D?-.oeten passen 
te doen bij den Landdrost van het district alwaar zoodanige verknJgen. 
Inboorling het eerst binnenkomt, of bij zoodanig ander · 
ambtenaar als moge worden aangesteld met het doel om 
zulke passen uit te reiken voor een pas. De Landdrost, of 
ander ambtenaar als voornoemd, zal verpligt zijn zoodanig 

1) Zie Proclamatie d.d. 15 April 1880, infra Bl. 751. 
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Landdrost moet zoo- pas of aanzoek te verleenen, en is hiermede gemagtigd eene 
danige pas uitreiken. fooi van een shilling van ieder In boor ling, zoodanige pas 

vragende, te la ten betalen. Eenig zoodanig N aturel reizende 
Eenige vreemde In- in eenige gedeelte van de Provincie van de Transvaal, en 
boor ling; re!zende in op verzoek van eenig burger falende of weigerende zoodanige 
de Pro:1~~~ ~~~~:~pas te produceeren, zal op bewijs voor eenig Landdrost of 
=~~uf;ig be~onden, persoon jurisdictie hebbende in het district, onderhevig zijn 
gestraft worden. aan een boete niet te boven gaande £1 (Een Pond), of in 

gebrek van betaling, aan gevangenisstraf met of zonder harde 
arbeid, voor een tijdperk niet te bovengaande tien dagen. 1) 

Provinciale Inboor- VIII. Ieder Inboorling van deze Provincie, wenschende 
ling~m m~eten pas- van een distrikt naar het andere te reizen, zal verpligt zijn 
sen verknJgen alvo- b" d L dd t f C · · d N t 11 rens zij van het eene om lJ en an ros o ommissaris voor e a ure en 
distrikt naar het an- van zijn distrikt, of zoodanig ander ambtenaar aangesteld 
dere reizen. met het deel om zulke passen uit te reiken, aanzoek te 

doen voor een pas. De Landdrost, Commissaris, of eenig 
ander ambtenaar, als voornoemd, zal verpligt zijn zoodanig 
pas te verleenen, mits dat ieder zoodanige ambtenaar ver
pligt zal zijn zulke pas toe te staan op applicatie: Mits de 
applicant kan bewijzen dat zijne hut- of woningbelasting 
voor het jaar betaald is. 2) 

Hoedanig regulatien IX. De Administrateur, of ambtenaar, voor den tijd het 
kunnen worden ge- Gouvernement administreerende mag met ad vies van zijnen 
maakt om de bepa- . ' ' . 
lingen van deze wet U1tvoerenden Raad, zulke Regelen en Regulat1en maken en 
beter ten uitvoer te opstellen, 3) en zulke orders geven: en, in geval van niet
brengen. betaling van de hut of woning belasting, of van uitwijking 

van een der bepalingen van deze Wet, zulke boeten en straffen 
opleggen als hij raadzaam zal oordeelen voor de behoorlijke 
invordering van gezegde hutbelasting ten uitvoer te brengen; 
en hij mag, van tijd tot tijd, met advies van zijnen Uitvoe-

Hoedanig regulatien renden Raad, veranderen, wijzigen, verbeteren, of vernietigen 
veranderd kunnen zulke Reglementen Regulatien en Bevelen en alle zulke 
worden ' ' ' · Reglementen, Regulatien, en Bevelen zullen dezelfde kracht 

en 1 gevolg hebben alsof zij in deze Wet bepaald of een ge
deelte van deze Wet uitmaakten : Mits dat de boeten of 
stra:ffen voor de overtreding van eenige van de gemelde 
regelen en regulatien, of van de overtreding van zoodanige 

Boeten het bedragv. orders als voormeld, niet zal bovengaan een bedrag van £10 
£ 10 of ~ maand.en ( tien ponden) sterling of gevangenisstraf met of zonder 
gevangemsstraf met h d b . d ' .. . . ' 
te bovengaande. ar e ar e1 , voor een tlJdperk n1et dr1e maanden te boven 

gaande. 
Uitlegging van het X. Het woord "Inboorling" of " Naturelle" in deze 
woord In boor ling. Wet zal beteekenen eenigerlei persoon behoorende aan, of 

1) In verband hiermede zie art. 6 van Wet No. 4, 1885. 
2) Zie Gouvernements Kennisgeving No. 175, d. d. 13 Augustus 1880. 

Zie verder Proclamatie van het Driemanschap, d.d. 6 December 1881, en 
Gouvernements Kennisgeving No. 239, d.d. 14 November 1883. 

3) Zie Proclamatie 15 April 1880 en artt. 8 en 14 van Wet No. 4, 1885. 
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zijnde een afstammeling van, eenigerlei Naturellen stammen 
van Zuid Afrika. 1) 

XI. Deze Wet zal in werking treden, en van kracht zijn In werking treden 
van af hare bekendstelling in de Gouvernements Courant. van de wet. 

Gegeven ten Gouvernements Huize dezen Negenden Dag 
van April, 1880. 

Op last van Zijne Excellentie den Administrateur, 

GEORGE HUDSON, 
Koloniaal Secretaris. 

(Get.) W. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

PROOLAMATIE, 
Door Zijne Excellentie WILLIAM OWEN LANYON, Kolonel, 

Ridder van de Meest Eervolle Orde van het Bad, en 
Ridder van de Meest Onderscheiden Ordfi va.n St. Michael 
en St. George, Administrateur van het Gouvernement van 
het Transvaalvaalsche Grondgebied in Zuid Afrika. 

NADEMAAL voorziening is gemaakt door de Negende Inleiding. 
Sectie van Wet No. 6, 1880, 2) getiteld "Wet om zekere 
Wetten en Besluiten door den Volksraad van de Zuid-Afri
kaansche Republiek gepasseerd te veranderen en te amanderen 
en om het tegenwoordig bedrag van belasting op de N aturellen 
dezer Provincie te veranderen," voorziening is gemaakt dat 
de Administrateur van de Regering der Provincie van de 
Transvaal, met ad vies en consent van zijn Uitvoerenden Raad, 
gemagtigd zal zijn te maken, en op te stellen, zoodanige 
regels en regulaties, en zoodanige bevelen te geven, en in geval 
van niet-betaling, of ontduiking van een der bepalingan van 
gezegde wet, zoodanige boeten en straffen op te leggen, niet 
te bovengaande de som van £10, of gevangenstraf, met of 
zonder harden arbeid, voor niet meer dan drie maanden, 
z?oals hij raadzaam moge achten voor de behoorlijke uitvoe
rmg der voorzieningen dezer wet; en nademaal in de ge
zegde sectie der voormelde wet alsmede voorziening is ge-

1) Zie verder uitleg van de beteekenis kleurling, gegeven door art. 6 
van Wet No. 2, 1883. 

2) Zie ante bladzijde 750. 
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maakt dat alle zoodanige regulaties en orders van dezelfde 
kracht en uitwerking zullen zijn alsof zij als een deel der 
gezegde wet gepasseerd waren, en een deel daarvan uit 
maakten: 

Proclamatie van re- Derhalve nu proclameer ik hiermede, en stel bekend 
gulaties volgens art. dat met ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad 
9 van Wet No. 6, 'k d l d . l l t' d h b kt ' 1880. 1 e vo gen e rege s, regu a 1es en or ers e gemaa en 

opgesteld, welke hiermede ter algemeene kennisgeving wor
den gepubliceerd. 

GOD BEHOEDE DE KONINGIN. 

Gegeven onder mijne hand en zegel te Pretoria, Trans
vaal, dezen 15den dag van April, in het Jaar Onzes Heeren 
Een Duizend Acht Honderd en Tachtig. 

Op last van Zijne Excellentie, 

GEO. HUDSON, 
Koloniale Secretaris. 

REGELS, REGULATIES EN ORDERS, 
OPGESTELD ONDER DE NEGENDE AFDEELING V AN 

WET No. 6, 1880. 

Administrateur zal I. De Administrateur of Ambtenaar voor den tijd de 
tijd b~pale_n wanneer Regering uitoefende, zal elk jaar den tijd bepalen wanneer 
belastl~g m te vor- de belasting bepaald biJ' Wet 6 1880 in te vorderen is 
deren IS ' ' ' ' · en zal door den Secretaris voor N aturellen Zaken de veP-

schillende Ontvangers gevolgelijk minstens een maand v66r 
zulken tijd kennis geven. 

Pligten van belas- II. De ontvangers zullen op ontvangst van zulke ken
ting ontvangers. nisgeving, dadelijk al de Kapiteins en Opperhoofden in zijn 

distrikt kennis geven dat hij op zekeren dag of dagen, en 
op zekeren plaats of plaatsen door hem te worden bepaald, 
zoo spoedig mogelijk na den datum door den Administrateur 
of den Ambtenaar tn dien tijd de Regering uitoefende ver
meld, tegenwoordig zal zijn om de belasting te ontvangen, 
en dat de gezegde Kapiteins of Opperhoofden dan en daar 
met hun volk tegenwoordig moeten zijn om te betalen. 

Bedrag van Hutbe- IlL De belasting te worden betaald is 10s. voor elke 
lasting betaalbaar en ieder hut of woning en is betaalbaar en zal worden in-
door eigenaar van d d d b ' f · d h t f hut gevor er van en ewoner o e1genaar van gezeg e u o 

· woning, en, indien uitvoerbaar, moet betaald worden door 
of in de tegenwoordigheid van den Kapitein of Opperhoofd. 
Met dien verstande evenmin, dat geene hut of woning door 
meer dan eene vrouw bewoond worde. 

Belaeting betaalbaar IV. Deze belasting zal verschuldigd en betaalbaar zijn 
binnen eene maand. binnen eene maand van den datum bepaald door den Ont-
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vanger aan den Kapitein of Opperhoofd, tot de betaling 
daarvan door zijn volk. . 

V. Eenige eigenaar of bewoner van eenige hut ofwoning, Boete bij niet beta
die niet binnen eene maand betaald als voorzegd, zal onder- len b.~nnen bepaal-

0 .. b t 1 . d h t b den tlJ d. hev1g ZlJn aan eene oe e van s. voor 1e ere u , oven 
en behalve de betaling der belasting. 

VI. De Kapitein of Opperhoofd zal den Ontvanger met Kapitein zal ontvan
dit gedeelte van den stam verblijfhoudende in het district ger ontmoeten; 
waar hij woont ontmoeten, en kan den induna of onder-
kapitein, die bij het andere gedeelte der stam woont, af-
vaardigen om hem voor den Ontvanger in het andere dis-
trikt te vertegenwoordigen. 

VII. In geval van niet betaling van deze belasting of Jurisdictie van ont
eenige ontduiking der bepalingen van Wet No. 6 1880 zal ':anger bij nie.t ?eta-

d d ' k ' hng of ontdmkmg. de Ontvanger e magt hebben de zaak te on erzoe en en 
summier af te doen, en zal geregtigd zijn eene boete op te Bekrachtiging van 
leggen van niet meer dan £10, of gevangenisstraf, met of"ronni~ door den Se

zonder harden arbeid, voor een tijd van drie maanden niet ~~~1~~1~a'ir0e~ Natu
te bovengaande voor elke en iedere zoodanige overtreding. 
Met dien verstande evenwel, dat geene boete zal opgelegd Kapiteins niet on
warden in het geval van een Kapitein of Opperhoofd, tot derwor:pen aan ge
dat de handelingen aan den Secretaris van N aturellen Zaken vangemsstraf. 
zijn onderworpen en het vonnis door hem is bekrachtigd, 
en geen vonnis van gevangenstraf zal eenigen Kapitein of 
Opperhoofd opgelegd worden. 

VIII. Indien op voldoende wijze aan den Ontvanger Boete bet?al.ba~r 
bewezen wordt, dat de Kapitein of Opperhoofd bekend was door Kapitem m 

t f · h t h · d kt lk · t b t 1. . zekere gevallen. me , o 1n e ge mm me ewer e tot zu e n1e e a 1ng 
of ontduiking, zal hij dan en daar gemagtigd zijn eene boete 
op te leggen, de som van £10 niet te bovengaande, op zoo-
danigen Kapitein, zulke boete evenwel zal niet ingevorderd 
worden, dan nadat de handelingen naar den Secretaris voor 
N aturellen Zaken zullen zijn verwezen en door hem be-
krachtigd. 

IX. Het zal de pligt zijn van den Landdrost of anderen Pligt van Landdrost 
ambtenaar daarmede belast, om op aanvraag passen af te of andere pasuit
geven aan elken vreemden naturel die eenig district dezer deelers. 
Provincie inkomt, of daarin gevonden wordt, waarvoor de 
betaling van 1 s. zal gevorderd word en. 

X. De Landdrost of anderen ambtenaar daarmede be- Pligt van Landdrost 
last, zal gehouden zijn om op aanzoek vrij van betaling of ande~. ambtenaar 
e~n pas af te geven aan eenigen naturel dezer Provincie, betr. vnJe passen. 
die wenscht van het eene district naar het andere te reizen. 

. .XI. Eenige zulke vreemde naturel, gevonden in eenig Naturellen zonder 
district dezer Provincie of eenig naturel gevonden in eenig pas gevonden onder
district a d d d 't · h" l"k .. bl"fhevig aan boete of n ers an a waar1n lJ gewoon lJ ZlJn ver lJ gevangenis. 
houdt, door eenigen burger of policie ambtenaar zonder 
zulken pas, en voor den Landdrost of anderen ambtenaar, 
t~~ dat doel aangesteld, gebragt zijnde, zal bij bewijs, tenzij 
hiJ voldoende kan verklaren hoe hij niet in bezit van den 

48 
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pas is, onderhevig zijn aan eene boete van niet meer dan 
£1, of in geval van niet betaling tot gevangenis, met of 
zonder harden arbeid, voor eenigen tijd, 10 dagen niet te 
bovengaande. 

Op last, 

H. C. SHEPSTONE, 
Secretaris voor Naturellen Zaken. 

Kantoor van den Secretaris 
voor N aturellen Zaken, 

Transvaal, 15 April 1880. 

(Get.) W. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

PROCL_AMATIE, 
Door Zijne Excellentie WILLIAM OWEN LANYON, Ko

lonel, Bidder van de Meest Eervolle Orde van het 
Bad en ..Ridder van de Meest Onderscheiden Orde 
van St. Michael en St. George, Administrateur van 
het Gouvernement van het Transvaalsche Grond
gebied in Zuid-Afrika. 

Inleiding. NADEMAAL bij de Derde Sectie van Wet No. 6, 1880, 
getiteld " Wet om in zekere opzigten zekere Wetten gepas
seerd en Besluiten genomen door den V olksraad van de 
voormalige Zuid Afrikaansche Republiek, te veranderen en 
te amenderen, en om het tegenwoordig bedrag van belas
ting op nature Hen in deze Provincie te veranderen,'' de .magt 
is verleend aan den Administrateur der Regering van de 
Provincie der Transvaal, om de tijd te bepalen wanneer de 
door genoemde wet vastgcstelde belasting betaalbaar zal zijn. 

Bekendmaking dat Zoo i~ het dat ik hiermede proclameer en bekend maak 
Hutbelasting op Na- dat de gezegde belasting verschuldigd en betaalbaar zal zijn 
turellen van heden d d k · h' ' 
af betaalbaar is. na e agtee en1ng 1ervan. 

GOD BEHOEDE DE KONINGIN. 

Gegeven onder mijne hand en zegel ten Gouvernements 
Huize te Pretoria, op dezen 15den dag van April, Een 
Duizend Acht Honderd en Tachtig. 

Op last van Zijne Excellentie, 

GEO. HUDSON, 
Koloniale Secretaris. 
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(Get.) W. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

(11 Mei 1880.) 

WET No. 7, 1880. 
(Vastgesteld door den Administrateur der Transvaalsche Pro• 

vincie, met advies en consent der Wetgevende 
V ergadering daarvan.) 

" Voor de meer behoorlijke administratie van de Uitlevering 
Akten 1870 en 1873, van het Rijks Parlement." 

[Deze Wet is vervallen door de teruggave van het land. 
Zie verder art. 16 der Londen Conventie en Wet No. 14, 
door den Volksraad gepasseerd in Mei 1886.] 

(Get.) W. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

WET No. 8, 1880. l) 

(V astgesteld door den Administrateur der Transvaalsche Pro
vincie, met advies en consent der \Vetgevende 

V ergadering daarvan.) 

" V oor de betere regeling van het Kantoor van den Regis
trateur van Acten." 

N ADEMAAL het raadzaam is om voorziening te maken Inleiding. 
voor de betere regeling van het Kantoor van den Registra-
teur van Acten, en voor de voorbereiding en registratie van 
Transport-Acten van Grondbezit, Schepenkennissen en zoo-
danige andere Acten, Stukken en Documenten als geregtigd 
zijn om geregistreerd te worden, en ten dezen einde alle 
bestaande wetten op dit onderwerp te herroepen en andere 
voorzieningen in plaats daarvan te maken ; 

Zij het derhalve vastgesteld door den Ambtenaar die 
het Gouvernement bestuurt, met advies en toestemming van 
de W etgevende V ergadering daarvan, als volgt :-

ART. 1. Het zal en mag wettig zijn voor den Registrateur Welke acten door 
van Acten, en hij is hiermede gemagtigd en verpligt te attes_ den Registrateur van 

. 1) Deze Wet is herroepen door V.R.B., 2 November 1881, art. 288. 
Z1e nu Wet No. 5, 1882. 
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Acten moeten gere- teren, registreren en onde,rteekenen, alle Acten, Stukken, 
gistreerd worden. Verband-Acten, Transporten en andere Documenten betrek

king hebbende op personen en eigendom in de Transvaalsche 
Provincie ter registratie aangeboden, en die wettig opgemaakt 
en voor hem gepasseerd zijn door eenen Conveyancer of 
Transportuitmaker, behoorlijk toegelaten om als zoodanig te 
ageren ; alsmede te attesteren, registreren en onderteekenen 
zoodanige Acten, Stukken en Documenten, als gewoonlijk 
voor Notarissen gepasseerd worden, mit dezelven in behoor
lijken vorm opgemaakt zijn voor eenen Publieken Notaris, 
behoorlijk beeedigd en toegelateu volgens wet, en behoorlijk 
met zegels belegd zijn in overeenstemming met de wetten 
van deze Provincie. 

Alle zoo~anige ll:cten 2. Alle Transporten van Grondbezit, Schepenkennissen, 
n;-_oeten m duphcaat en andere Acten stukken en documenten aan den Registra-
z~n. ' teur van Acten vertoond om te worden gepasseerd en ge-

registreerd, zullen in twee afschriften zijn. De Registrateur 
van Acten is hiermede gehouden en gemagtigd, nadat ge
zegde Acten, · Stukken en Documenten door hem nagezien 
en correct en in behoorlijken vorm bevonden zijn, dezelven 
onverwijld te registreren en te onderteekenen, een orgineel 
duplicaat van elke Acte, Stuk of Document alzoo geregis
treerd zal opgeteekend en in het kantoor van den Registra
teur van Acten gedeponeerd worden, en het ander origineel 
duplicaat zal terug gegeven worden aan den Conveyancer, 
die hetzelve in het kantoor van den Registrateur van Acten 
ingeleverd heeft. 

Welke certificaten 3. Geene Transport-Acte noch eenig ander Stuk, Verband
en ~ocumenten zoo- Acte of Document invloed hebbende op Grondbezit zal 
damge acten moeten . . . ' . ' 
vergezellen. gesch1kt ZIJn om gepasseerd of gereg1streerd te worden door 

den Registrateur van Acten, tenzij dezelve vergezeld is van 
een attest van den Landdrost van het district in welke de 
grond gelegen is, dat de belasting en andere bijdragen ver
vallen en hefbaar op het eigendom overgedragen of verbon
den, tot op den dag van Transport of Verband betaald zijn, 
alsmede door de verklaringen van verkooper en kooper, of 
hunne behoorlijk gemagtigde agenten respectievelijk beeedigd, 
en door de laatste Transport-Acte ten faveure van den ver
kooper of hypotheeknemer, en door eene procuratie behoor
lijk geteekend door twee competente getuigen, behoorlijk 
magtigende en volmagt gevende aan zoodanigen Conveyancer 
om zoodanige Verband-Acte, of ander Stuk of Document te 
passeren ; slechts zoodanige Acten kunnen werkdadig en geldig 
uitgevoerd en door en voor den Registrateur van Acten 
geregistreerd worden. 

Zekere acten moeten 4. Alle Transporten, Verband-Acten en andere Stukken 
geregistreerd ~n of Documenten invl_oed hebbende op Grondbezit, alsmede 
door den Reg1stra- ll N t · "l V b d A V b teur van Acten 011_ a e o ar1e e er an - cten of Documenten, zooals er an-
derteekend worden. den voor geldbetalingen, Securiteits-Verbanden, Huwelijks-

V oorwaarden en Kinderbewijzen, of Documenten de erfportie 
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der kinderen van een vroeger huwelijk waarborgende, en 
dergelijke stukken, zullen geregistreerd en onderteekend wor
den door den Registrateur van Acten. 

5. Geene V erbanden, Acten van hypotheek, Kinderbe- Registrateur van 
wiJ' zen of and ere geregistreerde Acten Stukken of Docu- Acten kan alleen . . . ' zekere acten ver-
menten d1e vermet1gd moeten worden, kunnen anders als nietigen. 
door den Registrateur van Acten vernietigd worden, die de 
behoorlijke boeking van zoodanige vernietiging in het regis-
ter van zijn kantoor zal laten doen. 

6. Geen Transport-Acte kan door den Registrateur van Aangaande vernieti
Acten als op order van het Hooge Geregtshof van de Trans- ging van transport-

! · t' d d a~ten. vaa verme 1g . wor en-
7. De Registrateur van Acten zal geene copie van eenig Maatregelen wan-: 

Grondbrief of Transport-Acte toestaan, behalve op aanzoek neer coi?ijen van 
b kk b .. d' d kl . grondbr1even ver-der etro ene persoon, en op eene eee 1g e ver armg eischi zijn. 

dat dezelve verloren is, en nadat bij een naauwkeurig onder-
zoek dezelve niet kan gevonden worden, en dat dezelve op 
geenerlei wijze in pand gegeven of als securiteit bij iemand 
gedeponeerd is. Aan geen zoodanig aanzoek zal door den 
Registrateur van Acten voldaan worden, totdat behoorlijk 
kennis daarvan gegeven is, met breedvoerige bijzonderheden 
met betrekking tot de Acte of Transport en totdat het eigen-
dom in de Transvaalsche Go~wernements Oourant ten minste 
vier malen geadverteerd is, en ten minste drie maanden 
v66rdat zoodanig aanzoek gedaan is. 

8. Geen Transport of Verband-Acte of ander Stuk ofTransport- en ver
Document uitgesloten N otariele Acten V er ban den en andere band-acten moeten 
D ' . . ' door eenen toegela-

ocumenten, zullen door den Reg1strateur van Acten gere- tenen conveyancer 
gistreerd worden, tenzij dat zij opgemaakt zijn door eenen opgemaakt worden. 
behoorlijk toegelaten Conveyancer, die op eenigerlei in het 
oog vallende plaats boven op zoodanig Transport of V er band 
zijn naam stempelen of schrijven zal, als eenen waarborg 
aan den Registrateur van Acten dat zoodanig Transport of 
Verband door hem opgemaakt js, 

9. De Registrateur van Acten zal kennis geven van alle Registrateur van 
Transporten Verbanden of andere Stukken betrekking heb- Acten zal a~n Land
b · ' . drost kenms geven 

ende of 1nvloed hebbende op Grondbez1t voor en door hem van transporten en 
gepasseerd aan den Landdrost van het district in hetwelk verband-acten be
zoodanig Grondbezit gelegen is en zoodanig Landdrost zal ge- t:e~kelijk grondbe
h d .. ' . . . Zit m hunne respec-?U en ZlJn, op ontvangst van zoodamge kenn1sgevmg, de noo- tieve distrikten. 
d1ge boeking in het Grondregister van zijn district te maken. 

10. In alle gevallen waar het noodig zal bevonden wor-Hoefouteningrond
den of vereischt wordt ingevolge van eenigerlei fout in brieven oftransport-

. 1 · G db · ' ·. . act en mogen gecor-eemger e1 ron nef of Transport-f....cte, hetzlJ 1n den naam rigeerd word en. 
of ~amen van den persoon of personen daarin aangehaald, 
of 1n de beschrijving van het eigendom alzoo toegekend of 
getransporteerd, of in den datum van eenig ander geval, 
om zoodanige Acte te verbeteren of uit te wisselen, zal het 
wettig zijn voor den Ambtenaar die het Gouvernement van 
de rrransvaalsche Provinde bestuurt, de correctie van zoo-
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danige fout, of de uitgave, door middel van uitwisseling, 
van eene veranderde Grondbrief of Transport-Acte te mag
tigen, op aanzoek van de belanghebbende partij of partijen, 
en op rapport van den Registrateur van Acten, wiens toe
stemming tot zoodanige verandering in alle zoodanige ge-
vallen noodig zal zijn. 

11. Eenigerlei eigenaar van eene Transport-Acte van 
Grondbezit kan, op aanzoek, dezelve verwisselen voor eenen 
Grondbrief, onder betaling van het gewone tarief voor Grond
brieven en op aflevering aan den Registrateur van Acten 
van de Transport-Acte alzoo te worden verwisseld. 

Kantoorpenningen 12. De Registrateur van Acten zal, en is hiermede ge
en zegels b~taalbaar autoriseerd en gemagtigd, voor registratiegelden en andere 
aan den Reg1strateur · d h'll d · I 1 · van Acten. kantoorpenningen, e verse I en e pen~:nngen en zege s a s m 

onderstaande Schedule A bepaald te eischen en te ontvangen. 
Herroeping van 13. Alle and ere Ordonnantlen, W etten of afdeelingen 
wetten hiermede in van Ordonnantien of W etten of VolksraadRbesluiten welke 
strijd. tegenstrijdig zijn ~f mogen zijn met de bep;lingen v~n deze 

wet, zijn hiermede herroepen. 
Landdrosten mogen • 14. Van af en na de in werking treding van deze wet 
in de toekoms.t gee~e zullen de Landdrosten in h unne verschillende districten niet 
acten ter reg1stratie l · t 1) f t · t t' t · 1 · ontvangen. anger regis reren o er regis ra Ie on vangen eeniger m 

Transportacten, Schepenkennissen of and ere V er ban den, of 
andere Stukken of Documenten, maar alle zoodanige Stuk
ken of Documenten moeten aan den Registrateur van Acten 
overhandigd worden ten zijnen kantore te Pretoria, om al
daar te worden onderzocht, en indien goedgekeurd, door hem 
op de wijze door deze wet omschreven te worden geregistreerd. 

Hoe regPlen enregu- 15. Het zal wettig zijn voor den Ambtenaar die het 
1atien vuor het Regi-Gouvernement bestuurt met ad vies en toestemming van den 
stratiekantoor mo- . d R d ' l . gen opgetrokken Uitvoeren en aa , en op voorste van den Registrateur van 
worden. Acten eenigerlei regelen en regulatien op te trekken, die 

In werking treden 
der wet. 

Schedule. 

noodzakelijk mogten worden gevonden voor het betere 
bestuur van de bezigheid van het Registratiekantoor, en 
zoodanige regelen en regulatien zullen, indien niet tegen
strijdig met de bepalingen van deze of eenigerlei andere wet, 
kracht van wet hebben. 

16. Deze wet zal in werking treden van af en na den 
eersten dag van Julij 1880. 

SCHEDULE A. 2) 
TARIEF. 

Voor het passeren van eenigerlei Acte van Trans- £ s. d. 
port, Schepenkennis, of andere Acte van Schuld-
erkentenis . . . 1 1 0 

1) Gewijzigd door art. 4 van Wet No. 5, 1882, en daarmede in ver
band staand V.R.B. art. 2i8, van 3 Junij 1885. 

2) Met bijvoeging van twee items is dit Tarief hetzelfde als bij qe 
Wet No. 5, 1882, vastgesteld. · 
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Voor het registreeren van elke Acte 0 5 0 
Voor het nazien van eenigerlei registratie 0 5 0 
Voor elke vernietiging 0 7 6 
Voor een Certificaat 0 7 6 
Voor een afschrift van een Document, 100 woorden 

of minder ... o. 5 0 
V oor elke 100 volgende woorden ... 0 1 0 
V oor een afschrift van een Grondbrief, Transport, 

V er band of andere Acte van Schulderkentenis 2 2 0 
Zegel op elke Grondbrief, buiten en behalve de 

zegels bepaald bij Wet No. 2, 1871 1 0 0 
Zegel op elke Duplicaat-acte geregistreerd, niet no-

tarieel. .. 0 5 0 

Gegeven ten Gouvernementshuize, dezen zeven-en-twin· 
tigsten dag van Mei 1880. 

Op last van Zijne Excellentie den Administrateur, 

GEORG J1] HUDSON, 
Koloniale Secretaris. 

(Get.) W. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

!( WET No. 9, 1880. 1) 

(Vastgesteld door den Administrateur der Transvaalsche 
Provincie, met advies en consent der Wet

gevende V ergadering daarvan.) 

TOT HET REGELEN DER ELECTRISCHE TELEGRAAF. 

N ADEMAAL het raadzaam is te zorgen voor het daar- Inleiding. 
stellen, reguleeren en bescherming van electrische telegraaf-
lijnen in deze provincie : 

Zij het derhalve vastgesteld door den ambtenaar het 
Gouvernement van de Transvaalsche 'provincie administre
rende, met ad vies en toestemming van de W etgevende Ver
gadering, als volgt :-

ART. 1. Van en na het passeren van deze \V' et zal geen Oprigting van alle 
electrische telegraaflijn worden opgerigt in deze provincie telegraaflijnen door 

' ' d t d b h G d · · d den ambtenaar het voor a· . e am tenaar. et ouvernement a m1n1strer~n e, Gouvernement ad-
met ad vies van den U1tvoerenden Raad daarvan, het opr1gten ministrerende te 
van zulken lijn zal hebben toegestaan, en iedere electrische worden toegest11an, 
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telegraaflij n opgerigt of te worden opgerigt in deze provincie 
zal onderwworpen zijn aan de verschillende voorzieningen 
dezer Wet. 

Ambtenaar het Gou- 2. Het zal voor den ambtenaar het Gouvernement van 
vernernent admini-. de Transvaalsche provincie administrerende wettig zijn met 
strerende geauthon- ;]. · d u·t d R d d a' · seerd lijnen op te het auov1es van en.. 1 voer~n en aa aarvan, zoo amge 
rigten en mag Iande- electrische telegraafl1JU of hJnen daar te stellen en op te 
r~jen vo?r dat doel- rigten als hij moge goedvinden, en ten einde tot het op-
emde bmnentreden · d h d d · 1 t · h t 1 fl" 

b 'k n ngten en on er ou en van zoo an1ge e ec r1sc e e egraa IJn en ge rm e . .. 

Voorziening tegen 
belemmering van 
wegen door lijnen 
den weg kruisende 
of langs denzelven 
gaande. 

of lijnen te vergemakkehJken, mag de persoon of personen 
door hem gemagtigd, zoodanig land binnentreden of zich 
daarop begeven als benoodigd moge zijn tot het oprigten van 
eenige communicatielijn per electrische telegraaf, en eenige 
andere werken desbetreffende of daarop betrekking hebbende; 
en mag alle noodige palen of opgerigte staties tot het onder
steunen van eenig koord of draad in den grond leggen of 
begraven; en mag uitgraven, verkrijgen en wegnemen eenige 
steen, aard of andere materiaal die benoodigd mag zijn. 

3. Het zal voor de persoon of personen alzoo gemagtigd 
als voorzegd, wettig zijn eenige communicatielijn per elec
trische telegraaf te leiden langs of over eenigerlei publieken 
of privaten weg in deze provincie. Mits, elk koord of draad 
van zulk een lijn die langs eenigerlei zulken weg zal worden 
geleid, of binnen tachtig voet van het midden van zulk een 
weg minstens tien voet van den grond zal geplaatst worden, 
en dat zulk een koord of draad zoodanigen weg kruisende, 
minstens veertien voet boven den grond zal moeten zijn : 
Mits ook, dat het vrije gebruik of voorregt van zulk een 
weg boven, langs of over welke zulk een communicatielijn 
zal worden geleid, niet zal worden gehinderd of belemmerd, 
en dat geene palen of andere opgerigte stutten op eenigerlei 
weg of binnen tachtig voet van het midden daarvan zullen 
geplaatst worden zonder het verlof van het ligchaam dat 
met onderhoud en het beheer van zoodanigen weg is belast: 
Mits verder, dat indien eenigerlei koord of draad over pri
vaten grond gaat, dat het gezegde koord of draad niet lager 
dan tien voet boven den grond zal worden geplaatst; en zal op 
eenigerlei bijzondere plaats of plaatsen waar zulks noodig moge 
wezen voor het gemakkelijk gebruik van zoodanige landen door 
den bewoner daarvan, ten minste veertien voet boven den 
grond moet worden geplaatst op zoodanige plaats of plaatsen 
te worden bepaald door den Landdrost van het district, in
geval de oprigter van de telegraaflijn, en de eigenaar of be
woner der landerijen niet omtrent dezelve overeen kunnen 
komen. 

H.egulaties met be- 4. Het zal voor den ambtenaar het Gouvernement van 
trekking tot fooijen de Transvaalsche provincie administrerende met ad vies van 
en vervoer van d~p~- d U't d R d tt' .. 1 ' 1 t' t ches mogen door den en 1 voeren en .aa , we 1g ZIJn, rege en en regu a 1es e 
ambtenaar het Gou- maken, het bedrag vastellende van fooijen, prijzen of regten 
vernement admini- te worden gevraagd en ontvangen voor het verzenden van 
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eeniger1ei depeche, boodschap of communicatie; en ook voor strerende met ad vies 
het verzenden en vervoeren van alle depeches, boodschappen van den Uitv. Raad 

· t' d 'dd 1 · 1 · d · 1'' gemaakt worden. of communiCa 1es oor rn1 e van een1ger e1 zoo amge IJn, 
en voor de betaling van zu1ke fooijen, prijzen en regten, en 
in het a1gemeen voor het besturen, werken en onderhouden 
van eeniger1ei zulke communicatie1ijn; en eeniger1ei zooda-
nige rege1en en regu1aties te herroepen, veranderen of wijzi-
gen, en zoodanige andere rege1s en regu1aties te maken 
a1s wenschelijk geacht moge worden ; en zoodanige rege1s 
en regu1aties zullen, na gemaakt te zijn, door den amb-
tenaar het Gouvernement administrerende, met advies 
van den Uitvoerenden Raad, ter a1gemeene informatie ge-
publiceerd in de Omwe1·nfmeuts Oourant, van kracht zijn; 
en alien zu1ke fooijen, bedragen of regten a1s voorzegd zullen 
ten alien tijde gelijkmatig aan alle personen in rekening 
gebragt word en, en geen vermindering of vooruitbeta1ing van 
zulke fooij en, bedragen of regten za1 ten gunste of tegen 
eenige bijzondere vereeniging of persoon voor wien een 
depeche, boodschap of communicatie za1 verzonden of 
overgebragt worden, worde gedaan; en alle depeches, hood- Zekere depeches 
schappen en communicaties zullen voor alle personen ge1ijk zullen de voorkeur 
in vo1gorde zonder uitste1, gunst of voorkeur worden ver- hebben. 
zonden. Mits, indien eenigerlei depeche of boodschap of 
communicatH~n in betrekking tot het behoud van de rust 
der provincie of der aangrenzende 1anden, voor het arresteren 
van boosdoeners, het ontdekken of voorkomen van misdaden 
of eenigerlei andere zaak in betrekking met de administratie 
des regts, en dringende zaken behoorende tot het Gouver-
nement van de provincie, de voorkeur zullen nemen boven 
eenigerlei andere depeche, boodschap of communicatie; en 
totdat die za1 verzonden zijn, za1 de verzending van andere 
boodschappen geschorst zijn. Onder voorwaarde evenwe1, dat 
geen persoon geoor1oofd za1 zijn de te1egraaf te gebruiken Algemeene commu
voor de verzending van boodschappen depeches of commu- nicaties niet te wor-

. t' d 1"k 1 d ' d d d d' den verhinderd door mea 1es van onre e lJ e engte, zoo at aar oor e spoe 1ge depeches van onre-
verzending van andere boodschappen, depeches of commu- delijke lengte. 
nicaties zou verhinderd worden. 

5. Waar vo1gens het oordeel van den ambtenaar het Magt omhetvervoer 
Gouvernement der Transvaa1sche provincie administrerende van depeches in 

t d · t t · .. u· d R a' eenigerlei bijzonder me a VIes en oes emm1ng van ZIJnen 1tvoeren en aa , geval te controleren. 
~et noodzake1ijk en raadzaam voor de a1gemeene dienst, of 
m het be1ang in het algemeen za1 zijn dat het provincia1e 
Gouvernement de controle zou hebben over de verzending 
van boodschappen door een der te1egrafen in deze provincie, 
~ag zoodanig ambtenaar zu1ke personen a1s hij goed za1 
vmden beve1en en magtigen contro1e over de verzending 
van boodschappen, hetzij gehee1 of gedee1telijk, op zich te 
nemen, en op zu1k een wijze en voor zoo1ang a1s hij za1 
beve1en. De contro1e za1 ook van toepassing zijn op het 
bezorgen van telegrammen in deze provincie, gedurende zu1k 
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een bijzonder geval van noodzakelijkheid, ontvangen van 
andere plaatsen buiten de grenzen dezer provincie. 

Straf voor het he- 6. Eenigerlei persoon die moedwillig op eenigerlei manier 
schadigen of h_el~m- het vrije gebruik of werken van eenige electrische telegraaf
mfere~ derbop~Ikgtmg lijn, of eenig werk daarmede in betrekking staande, of daar-
o vrlJe ge rm van • · . 
telegraaf. mede zamenhangende, zal beschad1gen, storen, belemmeren 

of afbreken, of zich moedwillig met eenige communicatielijn 
of eenig deel daarvan zal bemoeijen, of het maken, bouwen, 
voleinden of onderhouden van zulk een communicatielijn of 
deel daarvan zal belemmeren, verhinderen of beletten, zal 
bij overtuiging, eene som van niet minder dan vijf pond 
sterling of meer dan vijftig pond sterling verbeuren, of 
worden gevangen gezet met harden arbeid voor een tijd geen 
3 jaren te bovengaande, of veroordeeld worden tot boete en 
gevangenisstraf beide. Op voorwaarde dat het Landdrosthof 

Landdrosthof zal van het distrikt waarin zulk een misdaad zal begaan zijn, 
jurisdictie hebben. de magt zal hebben zulk een misdaad te straffen, maar niet 

bevoegd zal zijn eenige hoogere of zwaardere straf 1) op te 
leggen dan een boete van vijf-en-twintig pond sterling niet 
te bovengaande, of eene gevangenisstraf met of zonder har
den arbeid, voor een tij d niet langer dan zes maanden, of 
de boete en gevangenisstraf beiden. Hoewel niets hierin 

Voorbehoud. bevat, eenigerlei wet die in deze provincie van kracht is 
ter bestraffing der misdaad van kwaad willige beschadigen 
van eigendom, zal veranderen of effecteren. 

Overtreders kunnen 7. Het zal voor eenigerlei persoon of personen die van 
door eenig oogge- het begaan van zulk een misdaad als in de laatstvooraf
~~~~e~~arresteerd gaande afdeeling vermeld getuigen zullen zijn, wettig zijn, 

de overtreder te arresteeren, en uit kracht van deze wet 
hem zonder bevelschrift over te leveren aan eenigerlei Veld
cornet, Constabel of Vrederegter, om hem in veilige bewa
ring te houden ten einde volgens de wet behandeld te worden. 

Compensatie voor 8. Indien iemand door nalatigheid zulk een genoemde 
sc~ade door nalatig- communicatie lijn zal beschadigen, zal de Publieke Aan
heid veroorzaakt. klager van het district waarin zoodanige schade zal begaan 

zijn, op verzoek of klagte van den Inspecteur van zulk een 
lijn, de aangeklaagde persoon dagvaarden voor het Hof van 
den Landdrost van het district ; en de Landdrost zal, na de 

· partijen van weerskanten gehoord te hebben, of b~j het niet 
verschijnen van de aangeklaagde partij, onderzoek doen in 
de klagt, en mag een som van vijftig pond sterling niet te 
boven gaande toestaan als vergoeding van zulke schade als 
aan zoodanigen Landdrost billijk zal toeschijnen; en in geval 
van weigering of verzuim dadelijk het geld te betalen, of 
daarvoor securiteit te geven, naar het goedvinden van zulk 
een Landdrost, voor de be betaling daarvan, mag zulk een 
Landdrost de persoon dit verzuimende of weigerende, ver
oordeelen tot gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid, 

l) Gewijzigd door art. 2 van Wet Nq. 6, 1885. 
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den tijd van drie maanden niet te boven gaande. Hoewel 
niets hierin bevat, den genoemden Inspeeteur zal beletten, 
voor sehade een eiviele aetie in te stellen in het Hoog Ge
regtshof, indien hij oordeelt dat het bedrag van zulke sehade 
vijftig pond sterlir;g te boven gaat .. 

9. Iedereen d1e zonder vergunn1ng een telegraafikantoor Strafbepaling voor 
zal binnengaan, of zal weigeren het te verlaten wanneer weigering om tele-

d d d h . graafkantoor te ver-
verzoeht zulks te oen oor en persoon et opz1gt over laten indien ver-
zulk kantoor hebbende, of moedwillig eenigerlei ambtenaar zocht, of voor het 
of werkman bij zulk een telegraafiijn geemploijeerd hinderen belemmeren van te
of storen zal in het uitvoeren van zijn werk, zal aan een legraaf-ambtenaren. 

boete vijftig pond sterling niet te boven gaande, of aan ge-
vangenisstraf, met of zonder harden arbeid, den tijd van 
drie kalender maanden niet te bovengaande, of aan beide 
boete en gevangenisstraf onderworpen zijn. · 

10. Ieder klerk, boodsehapper of ander persoon, ge- Strafbepaling voor 
emploijeerd bij het werken van eenigerlei zoodanige elee- fraud~leus of on be-

. 1 fi" d' 1 h f d '11' b d h hoorh]k gedrag van tr1sche te egraa IJn, 1e vase o moe Wl 1g een oo se ap telegraaf-ambtena-
die hij ter verzending of bezorging moge ontvangen hebben, ren met bet.rekking 
zal verbergen, verduisteren, veranderen of verzuimen te ver- tot het vervoer van 

d f d t . . t h f t . . d . depeches. zen en, o zon er ge mge 1n een gereg s o e ZIJn, en In-
houd van zulk een boodschap of depeehe verzonden of 
vervoerd, of te worden verzonden of vervoerd, zal bekend 
maken zonder toestemming van den persoon zulk een tele-
gram of depeehe verzendende of ontvangende, zal, na sehul-
dig bevonden te zijn, aan eene boete onderworpen zijn van 
een honderd pond sterling niet te bovengaande, of aan een 
gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid, den tijd van 
zes kalender maanden niet te bovengaande, of aan boete en 
gevangenisstraf beide. 

11. Iedereen die met den electrisehe telegraaf een hood- Strafbepaling voor 
sehap waarvoor het vastgestelde bedrag niet betaald is zal het verzenden van 

' . ' onbetaalde of 
v.erzenden, daarmede het doel hebbende den e1genaar of de valsche depeches. 
e1genaars van zulk een telegraaf te kort te doen, of valsehe 
of met voorbedaehten rade, een boodsehap of nieuws dat hij 
weet dat valseh is, te verzenden of doen verzenden, zal, in-
dien sehuldig bevonden, aan eene boete een honderd pond 
sterling niet te bovengaande, of aan een gevangenisstraf, met 
of zonder harden arbeid, den tijd van zes kalender maanden 
niet te bovengaande, of aan beide gevangenisAtraf en boete, 
onderworpen zijn. 

. 12. De inspeeteur van eenigerlei eommunieatielijn door Inspecteur der lijn 
middel van eleetrisehe telegraaf of eenigeen door hem gevol- mag overtreders 
m t' d h d 1 d .. ' b . d .. vervolgen. a~ 1g en an e en e ten ZIJnen ehoeve, zal geregt1g ZIJn, 
eemgeen de voorzieningen dezer wet overtredende, in het Hof 
van den Landdrost te vervolgen voor eenigerlei overtreding 
tegen of ten opzigte van zulk een communicatielijn begaan, 
zonder daartoe vooraf aanzoek gedaan te hebben, of daartoe 
gevolmagtigd te zij n door den Staatsproeureur ; en van alle 
boeten door deze wet verkregen zal de eene helft aan de 
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publieke schatkist en de andere helft aan den aanbrenger 
betaald worden. Het zal evenwel geoorloofd zijn aan den 

Straffen kunnen ver- ambtenaar het Gouvernement van deze provincie besturende, 
zachtofgeheelkwijt- alle zulke boeten of straffen te verzachten of geheel kwijt te 
gescholden warden. schelden. 
Bedoeling van elec- 13. Met electrische telegraaf worden bedoeld eenigerlei 
trische telegraaf. middelen om geluid, teekens of signalen te verzenden door 

middel van electriciteit, magnetisme, electro-magnetisme of 
eenigerlei dergelijk beginsel. 

Korte titel. 14. Deze wet mag voor eenig doel aangehaald worden 
als "De Electrische Telegraaf Wet, 1880." 

In werking treden 15. Deze wet zal in werking treden en van kracht zijn 
der wet. van en na datum van de bekendmaking daarvan in de 

Transvaalsche Gou,vernements Courant. 

Inleiding. 

Gegeven ten Gouvernementshuize, dezen Acht-en-Twin
tigsten dag van Mei 1880. 

Op last van Zijne Excellentie den Administrateur, 

GEORGE HUDSON, 
Koloniaal Secretaris. 

(Get.) W. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

VVET No. 10, 1880. 
(Vastgesteld door den Administrateur der Transvaalsche 

Provincie, met advies en consent der 
W etgevende V ergadering daarvan.) 

Tot regeling van de wijze om uit Publieke Inkomsten subsi
die te krijgen ten dienste van Algemeen Onderwijs. 1) 

N ADEMAAL het raadzaam is om voorziening te maken 
voor meer algemeene uitbreiding van het stelsel om subsi
die van Gouvernementswege toe te staan tot ondersteuning 
van scholen voor het onderwijs der jeugd van alle klassen 
in de Provincie, en ter aanmoediging van jonge menschen 
om zich te bekwamen voor het vak van onderwij zer in de 
Provincie: 

En nademaal het raadzaam is dat inrigtingen en scholen 
geholpen of ondersteund door geldelijke subsidie zullen be-

1) Zie nu echter Wet No. 1, 1882. 
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grepen zijn in het stelsel van publiek opvoeding der 
Provincie: 

Zij het daarom vastgesteld door den ambtenaar bestu
rende het Gou vernement der Transvaalsche Provincie, met 
ad vies en toestemming van de W etgevende V ergadering, 
als volgt ~-

ART. 1. De Wet No. 4 van 1874, 1) genaamd "Wet terHerroeping van de 
regeling van Onderwijs in de Zuid-Afrikaansche Republiek," "We~ t:r r~gelir:.g, 
vastgesteld door Volksraadsbesluit, art. 155, gedateerd 23 ~:~ 1; 74 °~n e;;JJe~e 
October 187 4, zal herroepen zijn en wordt hierbij herroepen. wetten met deze in 
Alle and ere W etten, Ordonnantien en V olksraadsbesluiten strijd. 
strijdig of onvereenigbaar met de voorzieningen dezer wet, 
zullen herropen warden en zijn bij deze ook herroepen. 

2. Alle geldsommen behoorlijk toegestaan ten dienste H?e. gelden gead-
ubliek onderwiJ' s zullen beheerd warden door den amb- mmistreerd zullen van P worden 

tenaar besturende het Gouvernement, door middel van den · 
Superintendent Generaal van Opvoeding, in overeenkomst 
met die wetten en reglementen betreffende het onderwijs 
welke van tijd tot tijd zullen warden goedgekeurd door den 
ambtenaar besturende het Gouvernement, met advies van 
den Uitvoerenden Raad, en bij proclamatie gepubliceerd in 
de Gouvernements OoU'rant. Wel te verstaan altijd, dat e~n 
jaarlijksch uitgebreid verslag van de bestaande besteding Jaarlijksch verslag 
van zoodanige so mm en door den Superintendent Ge- v~n. zood~nige ad-

. ' . m1mstrat1e voor de 
neraal van Opvoedmg zal opgesteld warden en Jaar- Wetgevende Verga-
lijks voor de Wetgevende Vergade.cing zal gelegd warden dering te worden 
binnen een maand na· het openen van de jaarlijksche zit-gelegd. 
ting. Dit verslag zal bevatten een gespecificeerde opgaaf 
der onderwij zers, of zij dienst do en of gebruikt warden als 
geestelijken of predikanten in eenige kerk of congregatie in 
de Provincie, of salaris of toelagen ontvangen uit de pu-
blieke inkomsten. . 

3. Alle inrl.gtingen of scholen ondersteund of geholpen Scholen onder-
uit gelden behoorlijk toegestaan als bovengezegd zullen steund of. geholpen 

t . . ' G door pubheke gel-
moe en ge1nspecteerd warden door den Supenntendent -e- den onderworpen 
neraal van Opvoeding of zij n plaatsvervanger, behoorlij k aan 'inspectie. 
aangesteld door den ambtenaar besturende het Gouverne-
ment dezer Provincie. Die inrigtingen en scholen zullen 
tevens de wetten en bepalingen moeten volgen die van tijd 
tot tijd gevond_en zullen warden in de wetten en bepalingen 
betreffende openbaar onderwijs, gepubliceerd als boven ge-
zegd door proclamatie. 

4. De Superintendent Generaal van Opvoeding is be- Superint.-Generaal 
voegd, en wordt hierbij gemagtigd, om zooveel malen de v. opvoed~ng zal alle 
ambtenaar besturende het Governement zal geschikt oor- ~~f0l:u~1~~~~:~~~~~ 
deelen, alle seholen, colleges en andere inrigtingen van op- komsten ontvangen, 

inspecteren. 
------------------------------------------

1) Zie ante bl. 566 en aanteekening 3) aldaar~ 
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voedkundigen aard te inspecteeren, namelijk zooda.nige die 
uit of van algemeene inkomsten dezer Provincie warden 
gesu bsidieerd. 

Hoe Gouv.-scholen, 5. De op de Begrooting geplaatste en bestaande Gou
op de Begrooting vernements scholen in deze Provincie, voorzien van en uit 
~~l~:~s!;e:-~fe~ bijdragen behoorlijk toegestaan als bovengezegd, zullen respec-

tievelijk vervallen bij den dood, het bedanken, aftreden of 
de afzetting der onderwij zers, thans a an zoodanige scholen 
verbonden, of zooveel vroeger als omstandigheden zullen 
toe la ten. 

Korte titel en begin 6. Deze wet zal worden aangehaald als " Wet op het 
der wet. Onderwijs, 1880," en zal in werking treden van en na datum 

van de publicatie in de Gouvernements Oourant. 

Gegeven ten Gouvernementshuize, dezen Vierden dag 
van Junij, 1880. 

Op last van Zijne Excellentie den Administrateur, 

GEORGE HUDSON, 
Koloniaal Secretaris. 

(Was get.) W. OWEN LANYON, 
Administra teur. 

PROOLAMATIE, 
Door Zijne Excellentie WILLIAM OWEN LANYON, 

Kolonel, Bidder van de Meest Eervolle Orde van het 
Bad, en Ridder van de Meest Onderscheiden Orde van 
St. Michael en St. George, Administrateur van het 
Gouvernement van het Transvaalsche Grondgebied 
in Zuid Afrika. 

NADEMAAL het noodzakelijk is, dat de regels en 
regulatien ontworpen onder Sectie 2, Wet 10 van 1880, 
genaamd, "Wet op het Onderwijs, 1880," na goedkeuring 
door Zijue Excellentie de Administrateur, met advies van 
den Uitvoerenden Raad, in de Gouvernements Oourant 
zullen warden geproclameerd: Zoo is het, dat ik derhalve, 
mits dezen proclameer, verklaar en bekend maak dat de 
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volgende regels en regulatH~n als voorzegd, behoorlijk goed
gekeurd zijnde, mits dezen ter algemeene kennisname worden 
gepu bliceerd. 

GOD BEHOEDE DE KONINGIN. 

Gegeven onder mijne hand en zegel ten Gouvernements 
Huize op dezen den 28sten dag van Augustus, in het jaar 
Onzes Heeren Een Duizend Acht Honderd en Tachtig. 

Op last van Zijne Excellentie de Administrateur, 

GEORGE HUDSON, 
Koloniaal Secretaris. 

ONDERWIJS. 

GOUVERNEMENTS REGLEMENTEN TEN OPZIGTE VAN SUBSIDIES 

TEN BEHOEVE VAN ELEMENTAIRE SCHOLEN. 

Ten gevolve van den wensch van het Gouvernementinleiding. 
om zooveel mogelijk alle maatschappijen, bestuurders van 
scholen en bij zondere onderwij zers, aan te moedigen in 
hunne vrijwillige pogingen om het onderwijs van kinderen Doel van ondersteu
te bevorderen, heeft het de volgende code van nieuwe ning. 
reglementen met betrekking tot de verdeeling van geldelijke 
subsidies ten behoeve van alle behoorlijk geleide scholen 
aangenomen :-

1. Subsidies zullen maandelijks door het Gouver- Subsidies worden 
nement der Transvaal gegeven worden naar deszelfs goed- maandelijks uit pu-

. d ·. d · ... d d' t' h t l d' 't' blieke fondsen be-vm en en mt zoo amge 1011 sen 1e er e ze ver 1spos1 1e taald. 
staan en voor dat doeleinde beschikba r zullen zijn, ten 
behoeve van goede scholen opgerigt voor het onderwij s van 
kinderen; zoodanige subsidies zullen altijd onderworpen zijn 
aan de reglementen welke nu ter hunner leiding worden 
vastgesteld, of zulks later zullen worden. 

2. De subeidies zijn bestemd voor de aanmoediging en Doel van subsidies. 
ondersteuning van private weldadigheid. 

3. De reglementen zullen van toepassing zijn op eenige Regle~enten toe
en elke goedgekeurde school opgerigt en ondersteund door passehJk op goedge-

t h . . keurde scholen. 
genoo se appen, bestuurders van scholen of biJzondere on-
derwijzers op hunne eigene kosten en risico. 

4. Deze reglementen zullen in werking treden op den Inwerking treden 
eersten dag van Julij 1880. van reglementen. 

• ~RT. 1. Geene school zal subsidie ontvangen, welke Beperking ?~der 
met IS onderworpen aan de inspectie van den Superintendent welke subsidies ver-
Gen 1 0 d .. f . . f d' d b h leend worden, eraa van n erwiJs, o ZIJn a gevaar 1g e, e oor .. 
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lijk aangesteld door den Administrateur van het Gouverne
ment, en welke door eenen zoodanige officier niet is gerap
porteerd als zoodanige ondersteuning te verdienen. 

Omstandigheden on- 2. Wanneer eenige school, waaraan eene subsidie zal 
der welke subsidies zijn toegekend door eenen Gouvernements inspecteur zal 
geliltui t E>n wederom ' d 1 d d t · · 
verleend worden. warden gerapporteer , a s e on ers eumng n1et meer te 

verdienen, zoo zal deze ophouden, altijd indien de Admi
nistrateur van het Gouvernement het met de opinie van 
den inspecteur eens is. Maar kan zoodanige school, op 
aan vrage na een verloop van zes maanden wed er ge
inspecteerd worden, en indien de inspecteur alsdan rappor
teert dat dezelve de ondersteuning weder verdient, zoo zal 
de school weder op de lijst kunnen warden geplaatst van 
de scholen die onder13teuning ontvangen. 

Bepaling van aantal 3. Geene school zal eenige ondersteuning onivangen, 
scholieren. tenzij het gemiddelde aantal van bezoekend.e scholieren in 

eene stad of dorp, niet minder dan twintig, en in de platte
lands distrikten niet minder dan twaalf is geweest, voor 
elken dag dat de school gedurende de maand geopend 
is geweest. 

Wanneer geene on- 4. Geene school zal ondersteuning ontvangen, Zending 
dersteuning ver- Scholen uitgezonderd, waarin schoolgelden van de ouders of 
leend wordt. vrienden van de leerlingen niet warden verlangd, en waarin 

op de regelmatige betaling van zoodanige schoolgelden niet 
wordt aangedrongen. 

Bepalingvan school- 5. De schoolgelden die warden berekend moeten niet 
gelden. minder zijn dan twee shillings per maand, en niet meer 

dan twintig shillings per maand voor elken leerling die de 
school bezoekt. Eene reductie kan warden toegestaan wan
neer twee of meer kinderen uit een gezin dezelfde school 
bezoeken. 

Gouvernement ge
regtigd een vrije 
leerling voor elke 
£5 ondersteuning 
aan te stellen. 

6. De Administrateur van het Gouvernement zal het 
regt hebben om op elke school een vrije leerling aan te 
stellen, voor elke £5, of gedeelte daarvan, van het maan
delijksche bedrag, uit de publieke inkomsten, ten behoeve 
van zoodanige school toegestaan. Zoodanige aanstellingen 
moeten warden beperkt tot zoodanige leerlingen, wier 
ouders of voogden, uit hoofde van omstandigheden, niet in 
staat zijn de noodige schoolgelden te betalen. 

Subsidie niet ver- 7. Gee ne school zal eenige subsidie ontvangen welke, 
le.end aan scholen ten opzigte van derzelver algemeen bestuur en de vordering 
d1e volgens rapport d d 1 l' 1 d d d "d d ·· d geene ondersteuning oor e eer mgen gemaa d ge uren e en tiJ at ZIJ eze 
verdienen. school bezoeken, door den Superintendent Generaal van het 

Onderwijs, of zijnen afgevaardigde, behoorlijk door den officier 
Administrateur van het Gou vernement aangesteld, zal warden 
verklaard zoodanige ondersteuning niet meer te verdienen. 

Zedelijk karakter 8. De achtenswaardigheid en de billijke bekwaamheid 
van onderwijzer of van den onderwij zer of de onderwiJ' zeres van eene school 
onderwijzeresse. 1 

zijn in alle gevallen voorwaarden, waarop eene subsidie za 
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warden toegekend; behoorlijk bevoegde onderwijzers van 
een goed zedetijk karakter zijn vereischten. 

9. Scholen die eene subsidie ontvangen of verdienen, Classificatie van 
zullen door den inspecteur, als scholen van den eersten, scholen. 
tweeden of derden rang warden gerangschikt. · 

De classificatie zal niet alleen alnaar mate van de Verdereclassificatie. 
vardering van de leerlingen, maar ook naar omvang, de 
schaolinrigting en de gezondheids voorzorgen van het gebouw, 
geschieden. 

In de beslissing van de klasse waartoe eenige school Systeem van mer
zal behooren, zal door den Gouvernements Inspecteur bij ken. 
zijne inspecties van de scholen een systeem van merken 
warden aangenomen. Om eene pla~ts in de derde klasse 
te verkrijgen, moet eene school een derde van het volle 
aantal mer ken verkrijgen; om eene plaats in de tweede Merken vereischt 
klasse te verkrijgen moet eene school de helft van het volle voor derde, tweede 
aantal mer ken verkrijgen; en om eene plaats in de eerste en eerste klasse. 
klasse te verkrijgen moet eene school twee-derden van het volle 
aantal merken verkrijgen. On eene plaats in hetzij de derde, 
tweede of eerste klasse te verkrijgen moet eene school in 
elk van de volgende onderwerpen, namelijk, lezen schrijven, 
volgens dicteeren, en rekenkunde, ten minste een-derde, 
eene helft of twee-derden respectievelij k van het voor deze 
onderwerpen aangewezen aantal merken verkrijgen. 

10. Het bedrag der aan eene school toe te kennen Subsidie zal twee
subsidie, zal tweesoortig zijn. De eerste soort zal afhangen soortig zijn: het 

h t l l l . d l d . h 'd d h 1aantalleerlingen en van e aanta eer 1ngen en e we amg ei van e se oo de bekwaamheden 
te zamen genomen; en de tweede soort zal afhangen van de der meesters of 
bekwaamheden en het vruchtdragende onderwijs van den meesteressen. 
meester of de meesteres, onafhankelijk van het aantal leer-
lingen. De ondersteuning van de eerste soort, zal per maand 
de som van vier shillings voor elken leerling voor scholen 
van de derde klasse ; zes shillings voor scholen van de 
tweede klasse en zeven shillings voor scholen van de eerste 
klasse, niet te boven gaan. Het aantal leerlingen zal voor 
~~t doeleinde berekend warden naar het gemiudelde dage-
hJksche bezoek, gedurende de maand. De ondersteuning van Bedragvansubsidie 
de tweede soort zal bestaan uit eene jaarlijksche subsidie 
a~~ d~n onderwijzer, of, indien er meer dan een onder-
WIJzer IS aan den hoofd-onderwijzer van de school, niet te 
boven gaande de som van £10 sterling voor eene school 
van de derde klasse ; £20 voor eene school van de tweede 
klasse en £30 voor eene school van de eerste klasse. 

Bov~ngenoemde bedragen zullen onderworpen zijn aan Bedragen onderwor 
verandermg ten eenigen tijde door den officier Administrateur P.en aan verande
van het Gouvernement, met advies en onder goedkeuringrmgen. 
van den Uitvoerenden Raad daarin te brengen . 

. 11. De Administrateur van het Gouvernement, metToekenningvansub· 
advieiil en onder goedkeuring van den Uitvoerenden sidie voor een bouw· 
Raad, zal bevoegd zijn, om op aanbeveling van den Super- fonds. 

49 
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intendent Generaaal van het Onderwijs, eene subsidie voor 
een bouwfonds toe te staan, indien voldoende guarantie 
wordt geleverd, voor het verschuldigde en het behoorlijke 
gebruik van de voorgestelde subsidie, waarvan het bedrag 
zal afhangen van het bedrag, v6or dien tijd, door vrijwillige 
bijdragen bijeengebragt. 

Aanvragen door Su~ 12. Aanvragen van bestuurders van eenige school, op
perintendent aan gerigt door private weldadigheid, of door genootschappen, 
Kol. Secretaris. of door eenigen schoolmeester, die eene school op eigen 

kosten en risico in stand houdt, kunnen ten eenigen tijde, 
door den Superintendent Gencraal van het Onderwijs, aan 
den Kolonialen Secretaris, geschieden, om op de lijst te 
worden geplaatst van $cholen die door den Inspecteur van 
Scholen of zijnen afgevaardigde worden geinspecteerd. 

Inhoud van aan- 13. Zoodanige aanvragen, geteekend door minstens tien 
vragen. huishouders moeten overeenkomstig zijn met de volgende 

vorm, en vergezeld van opgaven, welke op aanvrage in 
blanco zullen worden verstrekt, door den Superintendent 
van het Onderwij s. 

VORM V AN AANVRAAG. 

Vorm van aanvraag. Wij, ondergeteekenden, zijnde hoofden van huisgezinnen 

Certifikaat van 
Landdrost. 

in de stad, dorp of distrikt 
bevelen aan dat de school, geleid door en onder toezigt van 

uit de publieke fondsen worde ondersteund. 
Deze school is in bestaan geweest sedert den 

dag van 18 
Wij hebben de nominale lijst van onderw~js ontvan

gende leerlingen onderzocht en bevindcm dat het aantal is 
namelijk, mannelijken en 

vrouwelijken. 

(Hier volgt de handteekening van de 10 
hoofden van huisgezinnen.) 

vVij certificeeren dat er behoefte bestaat aan eene school 
in stad, dorp of distrikt en dat de 
personen die bovenstaande aanbeveling teekenden, op het 
oogenblik verblijf houden op de plaats waar de school 
gehouden zal worden. 

(Handteekening van den Landdrost.) 

Geen subsidie toe- 14. Eene su bsidie kan niet word en toegestaan aan eene 
g~staan. aan scholen school die niet ten minste een volle drie maanden ten tijde 
met dne maanden d' . . . 
1n werking. van en aanvraag, In werk1ng IS geweest. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1880] 771 

] 5. Scholen aanspraak makende op het voordeel van Registers, boeken. 
deze reglementen moeten zoodanige registers bezoek-boeken enz.,. volgens vo?r· 

. ' ' schnft van Superm· 
en vormen houden, als door den Superintendent Generaa.l ten dent. 
van Onderwijs verlangd en vereischt zullen warden. 

16. Er wordt verwacht van bestuurders van scholen Registers en presen
die subsidie ontvangen dat ziJ' de registers en presentie tielijsten beho0 rlijk 

. ' . . . te houden en te cer· 
liJsten onderzoeken en dat ZlJ er ziCh van verzekeren dat tificeren. 
deze behoorlijk en trouw worden bijgehouden, en dien-
overeenkomstig bij het einde van elke maand certificeeren. 
Eene opgave van alle ontvangen gelden, schoolgelden en 
vrijwillige bijdragen, en ook van alle gelden, ten behoeve 
van de school uitgegeven, behoort driemaandelijks aan het 
kantoor van onderwijs te worden ingezonden. 

17. In geval van individueele schoolmeesters die scholen Superintendent 

op . hund eigeGn koste
1
n en n

0
· sicdo in~~anhdhoudehn, hzabl bde Su- ~;:r~n~!:zJ:~8~~en 

permten ent- eneraa van n erWIJS et rec t e en om benoemen. 
twee of meer personen te benoemen, om de boeken te 
onderzoeken en om te certificeereri dat deze behoorlijk en 
trou w word en gehouden. 

18. Aan de bestuurders van alle scholen, die onder de Extra toelage aan 
voorzieningen van deze reglementen subsidie ontvangen, en bestuurders. 
in de kost van leerlingen voorzien, mag eene extra toelage 
van vijf pond sterling per maand toegestaan warden. 
Elke zoodanige kostschool moet warden goedgekeurd · 
door den Superintendent-Generaal van Onderwijs; tevens 
met dien verstande dat het aantal kostgangers, zoodanige 
kostschool op het ontvangen van zoodanige extra toelage Bepaling van aantal 
aanspraak gevende, ten minste zes zal zijn. De namen en kostgangers. 
de ouderdom van de kostgangers moeten maandelijks aan 
den Superintendent warden opgezonden. In alle gevallen Verslag aan Sup. 
moeten deze betalende kostgangers zijn en behoorlijke slaap- maandelijks. 
vertrekken moeten verstrekt worden, tot tevredenheid van 
den Superintendent-Generaal van Onderwijs. 

. 19. Kostgangers zullen warden beschouwd als een deel Kostgangers deel 
mt te maken van het vereischte gemiddeld aantal bezoekende van getal. 
leerlingen per maand. 

.. 20. De onderwij zer op eenige bestaande distrikts- of Verandering v. pri· 
W1Jkschool kan op aanvrage de onder zijne of haar bestuur vate school. 
staande school in eene private school of bijgestane school 
doen veranderen. 

. 21. Subsidie zal kunnen word en toegestaan aan Zende- Subsidie aan Zende-
lmgsscholen binnen steden of dorpen. Geen gedeelte van lingscholen. 
de toelage zal gebruikt warden, anders dan tot ondersteuning 
van den onderwij zer of de onderwij zers. 

De scholen zullen onder bestuur en toezigt van de ge- Onderworpen aa.n 
nootschappen zijn, aan welke zij zijn verbonden, maar zullen inspectie. 
even als alle andere scholen onderworpen zij n aan inspectie 
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door den Sup~rintendent-Generaal van Onderwijs of zijnen 
afgevaardigde, behoorlijk door den Administrateur van het 
Gou vernemen t aangesteld. 

Meubelen,enz.,moe- Behoorlijke schoolgebouwen, meubelen, kantoren en 
ten verstrektworden speelplaatsen moeten tot tevredenheid van het Gouvernement 

worden verstrekt. 
Wereldlijk onder- Het wereldlijke onderwijs moet ten minste omvatten 
wijs. lezen, schrij ven en de beginselen der rekenkunst. 

Beperking van toe- Aan alle zoodanige onderwijzers van Zendelingsscholen 
Iage. kan eene jaarlijksche toelage, £30 niet te bovengaande, 

toegekend worden. 
Bijzondere toelage 22. Alle industriescholen, op dit oogenblik in deze pro
aanindustriescholen vincie gevestigd of later te worden gevestigd, en alle scholen 

waarin technisch onderwij s een bij zondere tak van opleiding 
uitmaakte, kunnen speciale toelagen, een bedrag van £50 
per jaar niet te bovengaande, ontvangen, alle zoodanige 
toelagen te geschieden door den Administrateur van het 
Gouvernement, met advies en onder goedkeuring van den 
Uitvoerenden Raad. 

Verslagen v. scholen 23. Alle scholen, buiten en behalve die onderworpen 
aan Superintendent. aan inspectie, zullen zoodanige verslagen leveren als de 

Superintendent- Generaal van Onderwijs mogt vereischen 
om hem in staat te stellen, om over de toestand van elke 
instelling te oordeelen, en om er zich van te verzekeren, in 
hoeverre elk het doel vervult, waarmede deze door het 
Gouvernement wordt bijgestaan. 

Tegenwoordige sub· De tegenwoordige buitengewoon liberale voorziening, 
sidie tijdelijk. gemaakt ten behoeve van het onderwijs, kan niet verwacht 

worden langer in stand te worden gehouden, dan nood
zakelijk is om het doel te bereiken waarmede deze regle
menten zijn ontworpen en afgekondigd. 

Doel tegenwoordige De wensch van het Gouvernement is om een stoot te 
subsidie. geven aan het oprigten van instellingen voor onderwijs 

binnen deze Provincie, in de hoop dat de handelwijze van 
het Gouvernement haar de ondersteuning van het volk zal 
verzekeren en uiteindelijk eene vermindering van bijdragen 
ten gevolge zal hebben die nu uit de publieke fondsen 
worden toegestaan. 
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(Get.) W. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

WET No. 11, 1880. l) 

(Vastgesteld door den Administrateur der Transvaalsche 
Provincie, met advies en consent der Wet-

gevende Vergadering daarvan.) 

" Ter regeling van de betaling van Heerenregten op den 
Verkoop en Transport van Onroerend Eigendom." 

NADEMAAL het wenschelijk is betere voorziening te Inleiding. 
maken voor de betaling van Heerenregten op den verkoop 
en het transport van onroerend eigendom binnen deze Pro-
vincie, zoo wordt derhalve door den Ambtenaar, het Gou
vernement van de Transvaalsche Provincie administrerende, 
in overleg en onder goedkeuring van derzelver Wetgevende 
Vergadering, vastgesteld als volgt :-

ART. 1. Alle bestaande wetten en besluiten van den Herroeping van be
Volksraad, vaststellende het bedrag der heerenregten op den staande wetten. 
verkoop en het transport van onroerend eigendom binnen 
deze Provincie, 2) of regelende den tij d en wij ze van betaling 
daarvan, en bepalende de verdere en bijkomende regten, 
hefbaar in gevallen waarin uitstel van betaling heeft plaats 
gevonden van zulke heerenregten hi~rvorens van kracht in 
deze Provincie, zullen worden, zooals zij door dezen worden, 
vervallen verklaard. Behalve in zooverre het betreft regten 
of verdere en bijkomende regten aangegaan v66r de vast- Voorbehoud met be
stelling van de tegenwoordige wet, welke regten of verdere trekking tot betaal
en bijkomende regten zullen blijven bestaan en zullen bare regten. 
voortgaan betaalbaar en inbaar te zijn, alsof de wetten en 
besluiten, dezelve vaststellende en bepalende, nog in kracht 
waren. 

. 2. Bij en wegens elke verkoop, hetzij particulier of pu- Heerenregt van vier 
b!1ek, van eenig onroerend eigendom of van landerijen often honderd betaal
mgendom gepacht van het Gouvernement op recognitie ofbaar van de koop-

d . som van verkocht 
o:p ~n ere huur-voorwaarden, bmnen de Transvaalsche Pro- grondeigendom. 
VmCle (behalve zooals in de eerste Schedule, gemerkt No. 1, 
e~ hieraan bijgevoegd, wordt uitgezonderd) zal er hefbaar 
ZlJn yan en betaalbaar door den kooper, en bij gebreke van 
betahng zal het een last op het eigendom zij n, een regt van 

1) D.eze Wet is vervangen door Wet No. 7, 1883. 
2) Z1e V.R.B.B. 15 Junij 1852, artt. 72, 73 en 76 ante bladz. 18; 

27 N ov:: 1868, art. 323, bladz. 313; 24 Mei 1869, art. 82, bladz. 315; 
15 JumJ 1870, art. 184, bladz. 392, en 8 Nov. 1871, art. 304, bladz. 427. 
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vier ten honderd van het bedrag van de koopsom betaald 
of te worden betaald, voor gezegd eigendom. 

Heerenregt betaal- 3. Elke verkoop of verandering van eigenaarschap, van 
baar ~P elke ~erkoop eenig belang . in regt op of verwachting van eenig zulk 
of rml van e1genaar- . ' 'd d d d ' 
schap, indien niet e1~endom als bove~v~rmel , ge aan oor en persoon ten 
vrijgesteld onder de w1ens name de ong1neele afstand of grondbnef, .van de 
bep::i.lingen van Kroon uitgegeven of uit te geven, of door eenig persoon van 
SchedUle 1. f h · h d 1 d ·· o voor em msc en e, za on erworpen ZIJ n aan een regt 

zooals boven omschreven, en dienovereenkomstig betaalbaar, 
tenzij deze kome onder de vrijstellingen opgenoemd in de 
bijgevoegde Schedule No. 1. 1) . 

W~t eehe vebinde- 4. Telkenmale en zoo dikwijls als zulk eigendom als 
l-ing van eigenaar bovengemeld geregistreerd ziJ'nde ten kantore van den Re
beteekent. 

gist:tateur van Acten van deze Provincie, op naam van eenige 
persoon, zij dezelve lev<:>nd of dood, van den naam van den 
persoon zal worden afgeschreven en geplaatst, of geregis
treerd zal worden op den naam van eenige andere persoon 
daarop wettiglijk regt en aanspraak hebbende, zoo zal zulk 
een overschrijving geacht en beschouwd worden, voor de doel
einden van de bepalingen van de laatst voorafgaande sectie 
van deze wet, eene verandering van eigenaars ten opzigte 
van zulk eigendom te zijn. 

Heerenregt betaal- 5. Een recht van vier ten honderd zal (behalve zooals 
b~ar 0 P ruil, schen-in Schedule No. 1 hieraan toegevoegd wordt uitgezonderd) 
kmg, enz., van h ld' d . . d d . lk . d grondeigendom. verse u 1g ZIJn over e waar e van eemg zu e1gen om 

als boven vermeld, door elk pm·soon die dam·op aanspraak 
zal verkrijgen, in elk geval waarin het van eigenaar zal 
verwisselen bij wijze van ruil, schenking, legaat, testamen
taire of andere erfenis, of in het algemeen, op eenigerlei wijze 
anders dan door en bij wijze van koop en verkoop. 

Gezamenlijke eige- 6. Telkens wanneer eenig zulk eigendom als boven-
naars beschouwd ld 1 d · d d gelijke aandeelen of ~erme za wor en ger~~Istre~r op naam van meer an 
belangen in grond- een persoon, als gezamenhjke mgenaars, zullen al de gezegde 
eigel_l:dom te h~bben, person en worden gehouden en beschouwd, als gebonden voor 

gternozniJdba~dfersb 10 ld de betaling van het regt, op of wegens eenige verkoop of 
ne epaa . k' d ~ ~ h d overma mg, oor een unner, aan eenig ander of an eren 

van hen, die gelijke aandeelen of belangen zullen hebben 
in het gezegd eigendom, tenzij het bij zondere aandeel of 
belang van elkeen zal worden vermeld en worde aangeduid 
op de bewijzen van eigendom of ander document opgenomen 
ten kantore van den Registrateur van Acten. 

Aan wien heeren- 7. Alle regten verschuldigd krachtens en onder deze wet, 
regten betaalbaar zullen betaalbaar ziJ'n bij. den Landdrost van het district 2) zijn. 

waarin het eigendom, van eigenaars verwisselende, gelegen 
zal zijn (behalve ten opzigte van het district Pretoria), of 

1) In verband hiermede zie lawre wetten aangaande betaling van 
Heerenregten op afstand van mineralen (V.R.B. 8 Nov. 1881, art. 363) 
en koopen van mijneigendommen, Goudwet No. 8, 1885, art. 82. 

2) Zie art. 5 van Wet No. 7, 1883. 
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aan den Thesaurier van de Provincie ten zijnen kantore in 
Pretoria. De regten versch uldigd op landerij en gelegen in 
het district Pretoria zullen betaalbaar zijn ten kantore van 
den Thesaurier der Provineie. En de gezegde Landdrosten 
en rrhesaurier zullen respectiovelijk de verschillende functies 
bezitten en uitoefenen, door deze wet vastgesteld, die de 
personen hierin later genoemd ontvangers van heerenrechten 
zullen bezitten en uitgeoefenen. 

8. Geen van zulke ontvangers van heerenrechten, zooals Heerenregt slechts 
bovenvermeld zal in ontvangst nemen het regt zooals te worden ontyan-

' . . ' gen na verklarmgen 
bovenvermeld, verschuld1gd op of w~gens eemgen kocp en van verkoop en koop 
verkoop van eenig zulk eigendom, als bovenvermeld, voordat van waarde zijn ge
de verkooper zal hebben opgcmaakt en onderteekend de vorm maakt. 
van verklaring aangegeven in de Schedule gemerkt No. 2, 
hieraan bijgevoegd, en de kooper zal hebben opgemaakt en 
onderteekend de vorm van verklaring aangegeven in de 
Schedule gemerkt No. 3, hieraan bijgevoegd. En in geval van 
eene verandering van eigenaars, anders dan door en bij wijze 
van koop en verkoop, zal het regt, zooals bovenvermeld, 
niet in ontvangst warden genomen voor dat de gever en 
begiftigde respectievelijk zullen hebben opgemaakt en onder-
teekend de vorm van verklaring van gever, aangegeven in 
Schedule No. 4, en verklaring van begiftigde, aangegeven 
in Schedule No. 5, hieraan bijgevoegd. 

9. Telkenmale en zoo dikwijls het zal blijken aan eeni- Wanneer agenten de 
gen ontvanger van heerenregt dat eenig agent of ander v.ereischte verkla-

. rmgen opmaken 
persoon handelende vt:>or en van wege eemgen zulken kunnen. 
verkooper of kooper van eenig zulk eigendom, als boven-
vermeld, heeft zelve in zijne gezegde hoedanigheid een con-
tract van koop of verkoop aangegaan, zoo zal het voor 
zulken ontvanger van heerenregt wettig zijn te verlangen 
en te ontvangen de verklaring van zoodanigen agent of 
andere persoon, zooals bovenvermeld, hetzij in plaats van of 
in toevoeging aan die van zijnen principaal, zooals zoodanige 
ontvanger van heerenregt onder de omstandigheden van het 
geval het noodig zal oordeelen, en de verklaring opge-
maakt en onderteekend door elken zoodanigen agent of 
andere persoon, zooals bovenvermeld, zal zijn volgens 
Schedule No. 6, hieraan bijgevoegd. 

10. Telkenmale en zoo dikwijls eenig verkoopskontrakt, Wanneer verkoo
waarap heerenregt verschuldigd zal zijn bij onderhavige P.i.ngen vernietigd 
to t · k ' d . . d ZlJn mogen heeren-es emi?mg van ver ooper en kooper zal wor en vermetlg regten geremitteerd 
en ~e met gedaan, v66r dat transport is gegeven, zonder dat worden. 
eemg gedeelte van de koopsom is betaald door of van wege 
den kooper, ten einde de toestemming van den verkooper 
voor z';llke vernietiging te verkrijgen, zal het heerenregt op 
zoodamgen verkoop worden kwijtgescholden op last van 
den ambtenaar het Gouvernement administrerende· mits 
dat de verkooper en de kooper, of de agenten ten ~pzigte Welke declaratHin 
van zulke vernietiging zullen opmaken plegtige verklaringen vereischt. 
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welke in substantie zullen zijn zooals aangegeven in de sche-
Voorbehoud. dulen gemerkt 7 en 8, aan deze wet toegevoegd; onder voorbe

houd tevens dat de ontvanger van heerenregt, in geval van 
dcod of andere oorzaak, waarin eenige verkooper of kooper 
niet in staat zal zijn zulke verklaring op te maken, moge 
doen zonder verklaring van zoodanigen verkooper en kooper. 
Onder voorbehourl verder dat de voorzieningen van deze sectie 
zich niet zullen uitstrekken tot, of van toepassing z~jn op 
eenigen verkoop, behalve zulk eenen welke is vernietigd en 
te niet gedaan, binnen den t~jd of term van zes maanden 
volgende op den datum van zoodanig verzoek. 

Opgaven door ont- 11. Het zal de pligt zijn van elken ontvanger van 
vangers van heere~- heerenregt, en hjj word t 1ni ts dezen gelast om aan den 
regten aan den Regi- Registrateur van Acten biJ. het einde van elke maand 
strateur van Acten. . . . ' 

en vroeger 1nd1en vere1scht, op te zenden eene opgave 
specificeerende de bedragen van heerenregten door hem 
ge1nd. De verklaringen waarop het bedrag van zulk regt 
vastgesteld en verkregen was, zullen to zamen met zulke 
opgave worden opgezonden, opdat dezelve moge worden 
aangeteekend ten kantore van den Registrateur van Acten. 

Wanneer verkoop 12. Telkenmale en zoo dikvvijls als eenig kontrakt van 
door vonnis van.. verkoop, waarop heerenregt betaalbaar is, ter zijde gezet 
~evoegd hofterziJde of van onwaarde zal worden verklaard door het vonnis van 
IS gezet, heerenregt . . 
terugbetaald. een1g bevoegd hof, zal het heerenregt op zoodamgen ver-

koop, indien onbetaald, niet betaalbaar zijn, en indien be
taald (aangenomon dat geen transport is gegeven), zal het 
worden teruggegeven. 

Wanneer een tweede 13. Telkenmale en zoo dikwijls als het den ontvanger 
verkoop plaatSJ ge- van heerenregten zal zijn gebleken, door eenige persoon die 
vonden.heeft, welke verkocht heeft eenig eigendom waarop het heerenregt ver-verklarmgen moeten . .. · . . 
gemaakt worden, in-schuld1gd zal ZIJn, dat de kooper van zulk mgendon met 
diendekooperinhetbinnen de Provincie kan worden ontdekt of de Provincie 
eerste geval niet kan heeft verlaten zonder transport to hebben ontvangen en worden gevonden. . 

zonder eemg gedeelte van de koopschat te hebben betaald, 
en dat zoodanige verkooper niet in staat is de vervulling 
van zijn kontrakt te verkrijgen of in regten te doen gelden, 
zoo zal het voor eenigen ontvanger van heerenregt wettig zijn 
den voormelden verkooper, ingeval hij het eigendom weder 
zal verkoopen, toe te staan de noodige verandering te maken 

Voorbehoud met in den vorm van plegtige verldaring door hem op te maken 
betrekking tot .. met betrekking tot zoodanigen tweeden verkoop; mits dat 
regten van partiJen. niets hierin vervat, zal veranderen ·of invloed hebben op de 

wet ten opzigte van de respectieve regten of hulpmiddelen 
van zoodanigen verkooper en kooper, met betrekking tot 
zoodanige eerste of oorspronkelijke verkoop. 

Vorm v. verklaring 14. In het geval van eene nieuwe of tweede verkoop 
in zoodanig nieuwe van eenig eigendom, hetwelk inbegrepen was in eenigen 
of tweede verkoop. d · k 1 · d d 3d S ... zoo amgen ver oop a s 1n e 12 e en 1 e ectren voor-

meld aangehaald is, zal de plegtige verklaring door den 
verkooper op te maken ten opzigte van zulken nieuwen of 
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tweeden verkoop, veranderd worden op de wijze aangegeven 
in Schedule gemerkt 9, en aan deze wet toegevoegd. 

15. De verschillende verklaringen in deze wat vermeld Voor wien verkla· 
zullen worden opgemaakt en onderteekend voor eenigen rif:ng

1
en dk;unnedn 

. a ge eg wor en. 
ontvanger van heerenregt of voor eenigen Landdrost of 
Vrederegter, die door dezen worden gemagtigd en gelast 
dezel ve te sta ven ; en eenig persoon die moed willig en Person en die valsche 
snoodelijk eenige verklarino- in deze wet vermeld zal op- verkla~ingen mak.en 

' 
0 d d d 1 . . scl.mld1g aan mem-maken en onderteekenen, weten e at eze ve onwaar IS, In eed. 

eenig belangrijk punt, zal geacht worden schuldig te zijn 
aan de misdaad van meineed, en zal bij overtuiging daar-
van zulke straf ondergaan :;t}s bepaald is bij de wet voor 
de misdaad van meineed. 

16. Indien het in eenig geval mogt blijken, dat de Indien kooper of 
verkooper of kooper van eenig zulk eigendom als boven yerkooper overl~d~n 

d · t f 't d . · · · t kk 1s, of de ProvmCie vermel , IS ges orven o UI e pro~Incie IS ver ro en verlaten heeft, mag 
zonder de meermaals vermelde verklarmgen te hebben op- eene verklaring vol
gemaakt of onderteekend, zal en kan het voor den ontvanger doende zijn. 
van heerenregt wettig zijn, hetzij buiten zulke verklaringen 
te doen, of in plaats daarvan de verklaring of verklaringen 
van zoodanig ander persoon of personen aan te nemen, die, 
als onder <le omstandigheden van het geval, in eene positie 
zijn, om de bijzondere punten in zoodanige verklaringen te 
worden opgenomen, te certificeeren; aangenomen echter, dat 
voor het geval dat wanneer buiten eene verklaring worde 
gedaan zooals meer vermeld, het de pligt zal zijn van den 
ontvanger van heert nregt op de andere verklaring te ver-
melden de redenen waarom hij zulks heeft gedaan. 

17. Het regt hefbaar op elk en verkoop of verandering Heerenregt binnen 
van eigenaar, moet worden voldaan zes maanden na den zes maanden te 
datum van zulken verkoop of vcrandering van eigenaar. worden betaald. 

18. Mogt zulk regt bij het einde van bovenvermelden Indien niet betaald 
tijd of termijn van zes maanden nog onbetaalbaar zijn, zoo renten betaalbaar. 
zal het bedrag van zoodanig regt, vermeerderd met eene 
verdere som, gelijkstaande met de rente daarop, gerekend 
tegen twaalf percent per jaar, berekend van en met den dag 
onmiddelijk volgende op dien waarop de termijn van zes 
maanden zal zijn verstreken, hefbaar zijn van en verhaal-
baar op de in gebreke gebleven zijnde partij. 1) 
. 19. Ten einde zich van de waarde van al zoodanig Hoe ontvanger van 

mgendom als voormeld te vergewissen, hetwelk van eigenaar heeren~egt zich kan 
Verwi. ss lt d d d b.. · · k vergew1ssen van de e , an ers an oor en IJ WIJZe van oop en ver- d h t k waar e van e 

oop, en belastbaar met regt onder de voorzieningen van eigendom hetwelk 
deze wet, zal het de plicht zijn van den ontvanger van eigenaars anders dan 
heerenregt om aan te stellen eenig bevoegd of belangloos d~or verkoop ver
persoon of personen om onder eede de juiste en redelijke wisselen. 

waarde van zulk eigendom vast te stellen, en zullen de 

----- --------

1) Gewijzigd door art. 11 van Wet No. 7, 1883. 
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billijke onkosten van zulke schatting betaald moeten worden 
door de persoon die het regt verschuldigd is, en zal het 
hedrag waarop zoodanige schatter of schatters het gezegde 
eigendom zullen schatten het bedrag zijn waarover regt 
verschuldigd zal zijn; aangenomen echter, dat niets hierin 
vervat zal gehouden of beschouwd kunnen worden om te 
beletten dat eenig persoon die zich benadeeld oordeelt, 
zulke schatting in onderzoek brenge voor eenig hof dat 
regtsmagt heeft. 

Hoewanneerdeprijs 20. Wanneer in eenig geval van verkoop en koop van 
van eigendom J::~m zulk eigendom als vermeld het aan den ontvanger van 
ontoereikend schlJnt heerenregt die het regt moet ontvangen, mogt blijken dat 

de prijs of koopschat daarvan aanzienlijk minder is dan 
de juiste en redelijke waarde; zoo zal de gezegde ontvanger 
van heerenregt bevoegd zij n eene schatting van het gezegde 
eigendom te doen plaats vinden op de wij ze en vorm zooals 
in de laatst voorafgaande sectie vermeld, en ingeval de vast
gestelde waarde, zooals boven vermeld, het bedrag van ge
zegden prijs of koopsom met een derde van het bedrag van 
zulken prijs of koopschat zal te boven gaan, zoo zal het 
bedrag van de schatting voor de doeleinden van deze wet 
beschouwd, en aangenomen als te zijn de prijs of koopsom 
van zulk eigendom, en het regt daarop, alsmede de redelijke 
kosten van zulke schatting zullen door den kooper worden 
betaald. Maar ingeval zulke schatting den gezegden prijs 
of koopsom ten bedrage van een derde daarvan niet zal 
te boven gaan, zoo zal het regt worden geheven over zulken 
prijs of koopsom, en de onkosten van schatting gedragen 
worden door het Gouvernement; aangenomen echter, dat 
niets hierin vervat zal gehouden ofbeschouwd kunnen worden 

Appel voorschatting om te beletten dat eenig persoon die zichzel ve benadeeld 
oordeelt, :mlke schatting in onderzoek brenge voor eenig Hof 
dat regtsmagt heeft. Geene schatting van eenig onroerend 
eigendom onder de voorzieningen van eene van de twee 
laatst voorafgaande secties zullen gemaakt kunnen worden 
ter eeniger t~jd, nadat eenige som gelds zal zijn ontvangen, 
als zijnde de heerenregten verschuldigd op zulk eigendom, 
en nadat eene kwitantie voor zulk regt zal zijn afgegeven. 

Personen opvrijstel- 21. Telkenmale wanneer eenig persoon, verlangende dat 
ling van heerenregt eenig transport of naamsverandering ten kantore van den 
aanspraak. makend.~, Registrateur van Acten in deze provincie geschiede eischen 
moeten fe1ten bewiJ- .. ' 
zen waarop zoodanig zal VrlJ gesteld te worden van het regt, van wegc en 
vrijstelling geeischt krachtens eenige der vrijstellingen vermeld en vervat in 
wordt. Schedule No. 1, hieraan bij gevoegd, zoo zal het de pligt 

zijn van den ontvanger van heerenregt te verlangen deugd
zame bewijzen van alle feiten en omstandigheden om reden 
of tengevolge waarvan zulke vrijstelli.ng verlangd wordt; en 
hij wordt mits dezen gemagtigd, wanneer het hem zal 
blijken noodig te zijn, eem eed af te nemen van zulk 
persoon of personen als v6or hem zullen komen om getui- · 
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genis af te leggen of eenige verklaring te doen omtrent den 
eisch tot zulke vrijstelling; en hij zal ook kunnen eischen 
de overlegging van eenige acten of documenten betrekking 
hebbende op de zaak, en dienende om aan te wijzen of er 
niet zulke vrijstelling bij de wet moet worden toegestaan. 

22. r:relkenmale en zoo dikwijls als eenig verschil zal Verschillen met be
ontstaan tusschen den Registrateur van Acten en eenig t;ekking tot vrijs\el-

. h d t t h bb .. t 11' l hng van regten kun-persoon e1sc en e reg e e en op VflJ s e mg zoo a s nen aan het oordeel 
meervermeld over het regt op zulke vrijstelling, of de uit- van Regters in ka
gestrektheid van dat regt, of in het algemeen over eenige mers onderworpen 
zaak betreffende het bedrag waarover zulk persoon regtens worden. 

en billijkerwijze. het regt schuldig is, zoo zal en kan het 
voor den Hoofdregter van de Provincie, of eenig ander van 
de Regters van het Hooge Hof, in kamers zittende, wettig 
zijn den gezegden Registrateur v:an Acten, en de gezegde 
persoon, of eenig persoon of personen, elk respectievelijk, 
omtrent de zaak in dispuut zijn te hooren, en de bewijzen, zoo 
er eenige zijn, die zullen zijn aangeboden ter ondersteuning 
van den eisch tot vrij stelling te onderzoeken, en zulk verder 
bewijs te verlangen als noodig mogt zijn, en op summiere 
wij ze, indien hij zulks geschikt acht, zulk uitspraak in de 
zaak te geven als met geregtigheid overeenkomt. Altijd Met regt van appel 
aangenomen, dat hetzij de gezegde Registrateur van Acten aan het volle Hof. 
of eenig persoon, eischende het regt te hebben op eenige 
vrijstelling als meervermeld krachtens de uitspraak in zoo-
danige zaak gegeven, bij wij ze van beroep, zich zal kunnen 
wenden tot het Hooge Hof, opdat deze kunne worden 
gehoord en beslist door gezegd Hof. 

23. Alle regten verschuldigd, wegens en krachtens deze Hoe regten terug 
wet, zullen zijn inbaar door den bevoegden officier~ aan verkregen kunnen 

. k ht d t h t b" d t . wordfiln. wwn wegens en rac ens eze we , e IJ zon ere reg 1n 
dispuut betaalbaar zal zijn, of door den Publieken Aan-
klager van het distrikt waarin het onroerend eigendom 
waarop het heerenregt verschuldigd is gelegen zal zijn, bij 
actie of regtsgeding in eenig bevoegd Hof; aangenomen dat 
geen eigendom onderhevig aan de . betaling van eenig regt 
zal worden getransporteerd ten kantore van den Registra-
teur van Acten v66r dat de kwitantie van den bevoegden 
arnbtenaar ter betaling van het regt zal zijn voorgebragt 
en gedeponeerd bij den gezegden Registrateur van Acten, 
~lsmede de verklaringen waarop het bedrag van het regt 
1s vastgesteld en bepaald. 

. 24. Zoo dikwijls eenig kontrakt voor verkoop van vast Hoe datum van ver-
mgendom zal ingegaa:1 zijn volgens . welke kontrakt er ge- koop in zekere kon-
stipul d dt d b · · . tracten zal worden eer wor at ez1t van het mgendom nwt gegeven gerekend. 
zal worden, of dat de gezegde verkoop niet in kracht zal 
tred.en tot een latere datum, zoo zal de datum waarop zoo-
d~mg kontrakt is opgemaakt, en niet zoodanige toekom-
stige datum, de datum zijn waarvan af de termijn van zes 
maanden, in deze wet vermeld, gerekend zal worden. 
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In geval van tweede 25. Indien in eenig geval eenige verkooper die eenige 
verk.oop waar vr~j- verkoop heeft gedaan waarop heerenregt betaalbaar zal zijn 
stellmg tvan betalmtg een tweede of navolgende verkoop van hetzelfde eigendom 
van reg en op eers e . 
verkoop niet kan aan eenen anderen zal doen, dan zal, In het geval dat het 
word en geeisch t, kan heerenregt door den eersten kooper niet is betaald, en in 
~er~ooper dezelve geval de verkooper krachtens wet, niet zal geregtigd zijn te 

eta en. eischen dat het gezegde regt zal worden kwijtgescholden, 
zoo zal het voor zoodanigen verkooper wettig zijn, zulk een 
bedrag van regt op den eersten verkoop te betalen als 

Zijn verhaal tegen den eersten kooper verpligt was te voldoen, en bij gebreke 
oorspronkelijke van wien, om zulks te doen, het regt, onder de voorzie-
kooper. ningen van dezen wet, ten laste kwam van het eigendom ; 

en zulk een verkooper zal geregtigd zijn de aldus betaalde 
som terug te eischen van den eersten kooper als zijnde 
zooveel geld ten zijnen behoeve uitbetaald. Mits dat de 
plegtige verklaring door den verkooper op te maken, betref-

Vorm v. verklaring. fende zoodanigen eersten verkoop zij in de gewone en alge
meene vorm van eene verkoopers verklaring,-en geen ver
klaring van den kooper zal noodig zijn; en aangenomen, 
dat de plegtige verklaring door den verkooper op te maken 
betreffende eenigen tweeden of navolgenden verkoop van 
hetzelfde eigendom zal zijn in de vorm aangegeven in 
Schedule No. 9, bij deze wet aangevoegd. 

ln werking treden 26. Deze wet zal beginnen en in werking treden van 
der wet. af en na den eersten dag van Julij 1880. 

Schedule van 
vrijstellingen. 

SCHEDULE No. I. 

(a.) W anneer eenig persoon, vermeld in de boeken van 
den Registrateur van Acten als mede-eigenaar van eenig 
eigendom dit eigendom zal koopen, zal hij niet met heeren
regt belast worden op dat gedeelte van de koopsom, hetwelk 
zijn persoonlijk aandeel representeert. 

(b.) In elk geval waarin het volgens de boeken ten 
kantore van den Registrateur van Acten zal blijken dat eenig 
persoon slechts voogd is voor eenig ander persoon hetzij 
dat deze laatste een minder- of meerderjarige of onder hu
welijksche bescherming of niet zal zijn, zoo zal het aldus 
bestuurde eigendom van den naam van den voogd op dien 
van de andere partij, geregtigd zijnde tot genoemde over
schrijving, kunnen worden getransporteerd, zonder de beta
ling van eenig heerenregt. 

(c.) In elk geval van een vrijwillige of gedwongen schei
ding tusschen gezamenlijke eigenaars van onroerend eigen
dom, zullen alle veranderingen in de boeken van den Regis
trateur van Acten vereischt tot de behoorlijke registratie 
van afzonderlijke aandeelen door elk hunner afzonderlijk te 
houden, geschieden zonder de betaling van eenig heerenregt. 
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SCHEDULE No. II. 

VERKLARING VOOR VERKOOPER. 

Ik ondergeteekende, A. B., verklaar plegtig, dat de som Verklaring van ver
van............... het volle en geheele koopbedrag is waarvoor kooper. 
ik zeker eigendom zijnde, [beschrijf het eigendom] verkocht 
heb aan C. D., en verklaar dat ik gemeld eigendom ver-
kocht heb aan gezegden C. D., op den ............... dag van 
............... , 18 ...... , en niet eerder, en dat ik geene andere 
of meerdere betaling of considerati~ van waarde van eenigen 
aard hoe ook genaamd, voor hetzelve · heb ontvangen of 
verwacht, en ik verklaar verder dat genoemde C. D. de eenige 
persoon is, die het gemelde eigendom van mij gekocht heeft, 
en dat ik het nimmer aan eenig and er persoon heb verkocht; 
en dit alles verklaar ik de zuivere waarheid te zijn, zonder 
eenige achterhoudendheid of ontwijking hoe ook genaamd. 

(Get.) A. B. 

Voor mij verklaard te............... op dezen dag ......... 
van ............... , 18 ..... . 

(Get.) 

SCHEDULE No. Ill. 

VERKLARING V AN DEN KOOPER. 

Ik, ondergeteekende, C. D., verklaar plegtiglijk dat de Verklaringv.kooper 
som............ het volle en geheele koopbedrag is door mij 
bedongen of te worden gegeven aan A. B. voor zeker eigen-
dom, zijnde [hierin beschrijf het eigendom] door mij van hem 
gekocht; en ik verklaar dat ik gemeld eigendom gekocht heb 
van A. B. op den ............ dag van ............... 18 ...... , en 
niet eerder, en dat noch ik, noch iemand anders van mijnent
wege of voor mijne rekening daarvoor heeft gegeven of be
loofd, of voornemens is eenige consideratie van eenige waarde 
hoe ook genaamd te geven of te betalen voor of met be
trekking tot de vervreemding aan mij van gezegd eigendom, 
en dat alles verklaar ik de waarheid te zijn. 

(Get.) C. D. 

Verklaard voor mij ..................... , dezen ............ dag 
van ............... 18 ..... . 

(Get.) E. 
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SCHEDULE No. IV. 

VERKLARING V AN DEN SCHENKER. 

Verklaring v. schen- Ik, A. B., verklaar plegtiglijk dat in aanmerking nemende 
ker. de bijzondere toegenegenheid en liefde welke ik gevoel en 

koester voor C. D., en uit hoofde van andere goede redenen 
en geldige consideratie die m\j daartoe speciaal aanleiding 
geven, ik, bij wijze van aonatl:o inter vivos, of geschenk 
onder levenden, onherroepelijk present gemaakt heb aan, 
gegeven en toegewezen aan, en ten behoeve van gezegde 
C. D., zeker eigendom [hier beschrijf eigendom]. 

En ik, de gezegde A. B., verklaar dat de waarde van 
gezegd eigendom is ............ , en dat ik het gezegde eigen-
dom aan den gezegden C. D. in geschenk heb gegeven op 
den . . . . . . . .. dag van . . . . . . . .. 18 ... , en niet eerder, en dat 
ik geene consideratie van eenige waarde heh of zal ontvan
gen voor of ten behoeve van de vervreemding van gezegde 
eigendom. 

(Get.) ................ .. 

Verklaard voor mij ......... , te ......... , den ...... dag 
van ......... 18 ...... . 

SCHEDULE No. V. 

VERKLARING V AN REGIFTIGDE. 

Verkl'lring van be- Ik, D. D., verklaar plegtiglijk aan te nemen het ge
giftigde. schenk bij wijze van donatio inter vtvos of geschenk onder 

levenden, aan mij gemaakt eh aan mij gegeven door A. B., 
van zeker eigendom [hierin beschrijf eigendom]. 

En ik, de gezegde C. D., verklaar dat de waarde van 
gezegd eigendom is ............ , en dat de gezegde A. B. de 
de schenking heeft gedaan op den . . . . . . . .. dag van ........ . 
18 .. ·: en niet eerder, en dat noch ik, noch iemand anders 
van mijnentwege of voor mijne rekening, heb gegeven of 
beloofd, of voornemens is eenige consideratie van eenige 
waarde hoe ook genaamd te geven of te betalen, voor of 
ten behoeve van de vervreemding van gezegd eigendom. 

V erklaard voor mij ............ , op den . .. .. .. .. dag van 
............ 18 .... 
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SCHEDULE No. VI. 

VERKLARING VAN DEN AGENT. 

Ik, ondergeteekende, A. B., verklaar plegtig, dat ik als Verklaring v. agent. 
agent van .................. , heb gehandeld in het koopen (of 
verkoopen) van zeker eigendom [hier volgt de beschrijving] 
door den gemelden ............ aan den ............ verkocht (of om-
gekeerd) en dat ik zelf persoonlijk bekend ben met het bedrag 
van den koopschat; en ik verklaar verder, dat het m~j 
bekend is, dat de gemelde transactie werd aangegaan en ge-
sloten tusschen ............... , en op den .. . .. .. .. . .. .. . dag van 
............ , 18 ...... , en niet eerder, en dat de som .......... .. 
door gemelden ............... aan den ............... te worden 
betaald, naar mijne beste kennis en weten de volle en 
geheele koopschat is, welke voor het gemelde eigendom 
is of zal worden gegeven, betaald of ontvangen, en dat het 
tot het best van mijn weten niet bekend is, dat er eenige 
consideratie is of zal worden betaald of gegeven, door of van 
wege den gemelden ............... aan of ten behoeve van den 
gezegden ............... , voor of wegens dit gezegd eigendom; 
en dit alles verklaar ik de waarheid zonder eenige ontwijking 
of achterhoudendheid hoe ook genaamd. 

(Get.) 

V erklaard voor mij, ............... , te ............... , op den 
............... dag van ............... 18 ..... . 

(Get.) 

SCHEDULE No. VII. 

VERKLARING V AN VERNIETIGING. 

Ik, A. B., verklaar plegtiglijk dat ik op den ............ Verklaring van ver-
dag van ............... , 18 ... , verkocht heb aan ............ , het nietiging. 
volgende eigendom [hi er volgt beschrijving van eigendom] 
voor de som van ............... , en ik verklaar, dat ik nimmer 
ontyangen heb eenige som gelds of andere consideratie van 
eemge waarde van gezegden C. D. op rekening van dezen 
koop; en ik verklaar verder dat ik heb toegestemd aan en 
overeengekomen ben met C. D., bij onderling goedvinden, 
om gezegde verkoop, welke plaats vond op den .............. . 
~ag van ............... , 18 ...... , dienovereenkomstig te vernie-
tigen, en ik verklaar verder dat ik niet ontvangen heb, of 
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ontvangen zal van gezegden C. D. of van eenig ander per
soon, eenig geld of eenige andere consideratie van waarde, 
door en wegens mijne goedkeuring tot vernietiging van ge
zegden verkoop. 

(Get.) ................. . 

V erklaard voor mij .................. , te ............... , den 
............... dag van ............... , 18 ..... . 

SCHEDULE No. VIII. 

Verklaringv. kooper Ik, C. D., verklaar plegtiglijk dat ik op den ............. .. 
bij vernietiging vandag van ............... , 18 ...... , gekocht heb van A. B., het 
koop. volgende ei.gendom [hier volgt de beschrijving van het 

eigendom] voor de som van ............... , en ik verklaar dat 
ik nimmer aan den gezegden A. B. gegeven heb eenige som 
gelds of andere consideratie van waarde op rekening van 
gezegden koop; en ik verklaar verder dat ik mij tot gezegden 
A. B. gewend heb om toe te stemmen in de vernietiging 
van gezegden verkoop, welke verkoop dientengevolge bij 
onderling goedvinden is vernietigd. En ik verklaar verder 
dat ik niet heb gegeven of zal geven, alook dat geen persoon 
ten mijnen behoeve voor zooverre mij bekend, zal geven eenig 
geld of eenige consideratie van waarde, voor of wegens de 
vernietiging van gezegden verkoop. 

Verklaard voor mij ............... , te ............... , op den 
............... dag van ............... , 18 ..... . 

SCHEDULE No. IX. 

Verklaring van ver- Ik, A. R., verklaar plegtiglijk dat de som van ........... . 
kooper bij vernie- de volle en geheele koopschat is voor welke ik heb verkocht 
tiging van verkoop. C D k · d [h' 1 t b h .. · h t aan . . ze er eigen om 1er vo g esc riJ vmg van e 

eigendom ], en ik verklaar dat ik hetzelve aan gezegden C. D. 
heb verkocht op den ............ dag van ............... , 18 ...... , 
en niet eerder en dat ik niet zal ontvangen eenige andere 
consideratie van waarde voor of wegens overdragt van gezegd 
eigendom. En ik verklaar verder dat de eenige persoon 
anders dan de gezegde C. D., aan wien ik het gezegde 
eigendom ooit van mij heeft gekocht was E. F., aan wien 
ik hetzelfde op den ............ dag van ............... , 18 ...... , 
voor de som van............ heb verkocht. En ik verklaar 
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verder dat ik sedert den gezegden verkoop aan den gezegden 
c. D. de heerenregten verschuldigd door gezegden E. F. be-
taald heb. 

Verklaard voor mij .................. , te ............... op den 
............... dag van ............... 18 ..... . 

Gegeven ten Gouvernementshuize, dezen Elfden dag van 
Mei, 1880. 

Op last van Zijne Excellentie den Administrateur, 

GEORGE HUDSON, 
Koloniale Secretaris. 

(Get.) W. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

WET No. 12, 1880. l) 

(Vastgesteld door den Gouverneur der Transvaalscbe 
Provincie, met advies en toestemming van 

derzel ver W etgevende V ergadering.) 

"Voor de verbeterde Invordering van Invoerregten." 

NADEMAAL twijfel is ontstaan omtrent de wettigheid Inleiding. 
van zekere Proclamatie, gedateerd 2 Augustus, 1879, uitge
vaardigd door den Ambtenaar het Gouvernement der Pro-
vincie Transvaal administreerende, met betrekking tot het 
inn en van invoerregten; 

En nademaal het raadzaam is dat zoodanige twijfel niet 
bE:staan, en dat verdere voorziening gemaakt wordt betreffende 
het ontvangen van invoerregten: 

Zij het daarom door den Ambtenaar het Gouverne
ment der Provincie Transvaal administreerende, met ad vies en 

1) Zie Wet No. 2, 1881, No. 4 en 6, 1882, en No. 9, 1886. 
50 
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consent van de W etgevende V ergadering, vastgesteld als 
volgt:-

Proclamatie van den ART. 1. Alle de verschillende bepalingen en voorzienin-
2den Augustus 1879, gen van de Proclamatie gedateerd Pretoria Transvaal 2 
in kracht en werking Augustus 1879, gegeven onder de hand van den Ambten'aar 
verklaard in deze 
Provincie van af het Gouvernement administreerende, en welke Proclamatie 
den .dag der bekend· gedrukt is als eene Schedule bij deze wet, zal (uitgezonderd 
makmg. de wijzigingen hierna vermeld) van volle kracht zijn in deze 

Provincie, juist alsof dezelve in deze wet woordelijk opgeno
men was, en zal gehouden en geacht worden van volle kracht 
te zijn voor alle einden en bedoelingen van en na datum 
van de publicatie er van in de Tro.nscaalsche Gouve1'ne
menf.c; Omtrant, van 12den Augustus 1879. 

Plaatsen en tijd van 2. W anneer het den Ambtenaar het Gouvernement ad
betaling der invoer- ministreerende voorkomt, dat invoerregten geschikter ont
regte? m~gen door vangen kunnen word en op eene andere plaats, dan op het 
Proc.amat1e vastge- k d L dd · · a· t 'kt d · d steld worden. antoor van en an rost, In wiens IS ri e Invoer er 

of degene woont aan wien de goederen, handelswaren, of 
and ere voorwerpen of dingen waarop in voerregten moeten 
betaald worden, geadresseerd of gezonden warden, dan zal 
het zoodanigen Ambtenaar het Gouvernement adminis
trerende geoorloofd zijn om bij proclamatie de plaats of 
plaatsen te bepalen (hetzij buiten en behalve of in plaats van de 
plaatsen speciaal opgegeven in de genoemde Schedule), waar 
invoerregten betaalbaar zullen zijn en kunnen ontvangen war
den en de tijd binnen welke zulke betaling moeten ge
schieden. 

Ambtenareh mogen 3. Het zal den voor Ambtenaar het Gouvernement der 
wor~en aangestel~ Provincie Transvaal administreerende wettig zijn om zoodanige 
om mvoerregten m ambtenaar of zoodanige ambtenaren aan te stellen als hij 
te vorderen. d' h l"k l ht · t t t noo Ig en wensc e IJ za ac en, om Invoerreg en e on -

vangen op zoodanige plaats of plaatsen als van tijd tot tijd 
zullen aangewezen worden onder de voorzieningen dezer wet, 
en zoodanig ambtenaar of ambtenaren naar zijn goedvinden 
af te zetten en anderen aan te stellen in zijne of hunne 

Hun betaling ten plaats, en om zoodanig ambtenaar of zoodanige ambtenaren 
!aste der algerneene zulk salaris of andere belooning uit te betalen, als aan 
~~~~::sten der Pro- zoodanig Administrateur van het Gouvernement het meest 

· geschikt zal voorkomen. En elk zoodanig salaris of be
loaning zal ten laste komen van de algemeene inkomsten 
der Provincie. 

Hoe regelen en regu- 4. De Ambtenaar het Gouvernement dezer Provincie 
~atii~n vo?r de bet~re administreerende, wordt hierbij gemagtigd om met ad-
mvordermg der m- · t t · d ' . 
voerregten mogen VIes en oes emming van e W etgevende V ergadermg, zoo-
warden opgetrokken danige regels en bepalingen te maken voor de vertooning 

van vrachtbrieven, facturen, toebereidselen van boeking, het 
betoonen en het toebereiden van alle andere zoodanige 
boeken, documenten en stukken als noodig gerekend warden 
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om beter de regten op ingevoerde en in de Provincie 
gebragte goederen te kunnen aanslaan en in vorderen. Deze 
regels en bepalingen zullen van kracht zijn na publicatie in 
de Gouvernemenfs Oottranf. 

l). Het Volksraadsbesluit, zijnde No. 141 van 2 .Junij Volksraadsbesluit v. 
1869 voorziening makende dat wetten regulerende de. be- 2 Junij 1869, .bepa-

. ' . ~ lende zekere mtzon-
talmg van I_nvoerreg~en, alleen betrekking z_oude. heb?en op dering, herroepen. 
diegenen, die gevestigd als handelaars en Winkehers In deze 
Provincie z~jn, 1) zullen zijn en dezelve zijn hierbij herroepen. 
Van en na datum van het in werking treden dezer wet 
zullen de invoerregten bepaald bij wet hefhaar zijn, en wor-
den bij deze betaalbaar gemaakt door alle inwoners dezer 
Provincie, aan wien goederen worden toegezonden of die 
dezelve ontvangen. 

6. Het zal voor den Administrateur der Provincie Magt om zekere 
Transvaal wettig zijn met ad vies en consent van de invoerregten kwijt 

W d V d . ' t . 1. t" te schelden. etgeven e erga ering, aan e nemen eemge app ICa Ies 
die van tijd tot tijd mogten worden ingezonden voor kwijt-
schelding van eenige invoerregten, en met zoodanig advies 
en consent voornoemd, toe te staan de kwijtschelding van 
eenige en alle invoerregten in eenige en iedere zoodanige 
zaak, als raadzaam zal worden geacht. 

7. Deze wet zal beginnen en in werking treden van en In werking treden 
na de bekendmaking er van in de Gouvernem.ents Cou1·ant. der wet. 

SCHEDULE. 

PROOLAMATIE, 
Door Zijne Excellentie WILLIAM OWEN LANYON, Kolonel, 

Ridder van de Meest Eervolle Orde van het Bad, en 
Ridder van de Meest Onderscheiden Orde van St. Michael 
en St. George, Administrateur van het Gouvernement van 
het Transvaalvaalsche Grondge bied in Zuid Afrika. 

Schedule. 

NADEMAAL het raadzaam is voorzorg te maken met Inleiding. 
h~t oo~merk om beter gevolg te geven aan de wetten waar-
blJ de mvordering der Invoerregten in dit Grondgebied ge-
regeld worden : 

ZOO is het dat ik bij deze, met ad vies en toestemming 
van de Uitvoerende Ambtenaren van het Gouvernement, 
proclameer, verklaar en bekend maak, dat: 

ART. 1. Alle Landdrosten en Veldkornetten, of eenig Landdrosten en 
pers?on, behoorlijk daartoe gemagtigd, zullen het regt hebben Vel~cornetten ge

te elschen van eenig transportrijder, of persoon het bestuur ~~~~~~b~:~~;~evan 
--------------------------- eischen. 
h rt) Woordelijk: "Dat de betaling van invoerregten alleen betrekking 

ee op gevestigde winkeliers in de Republiek." 
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over eenigen wagen hebbende, dat zijne vrachtlijst ter in
zage vertoond worde. 

Bezigtiging van In geval zulks geweigerd wordt, mag eenig persoon, 
vrachten en rapport behoorlijk daartoe gemagtigd als boven vermeld, eene be-
aan Landdrost. · · · · d ht · b 't d · t t "d zigtiging er vrac en In ezi van zoo anigen ranspor riJ er 

eischep, en hij mag verder de assistentie van zulke personen 
eischen, en zulke billijke magt gebruiken als noodig mag 
zijn om zulke bezigtiging ten uitvoer te brengen, waarvan 
het resultaat onmiddeiijk ten kantore van den naasten Land
drost zal worden gerapporteerd. 

Jurisdictie van Niets tot dus verre geproclameerd zal beschouwd worden 
~a?ddrost in bezig- eenig Landdrost te beletten de noodige stappen te nemen, 
t1gmg van vrachten. k h" h t d' ht d b · t' · wanneer oo IJ e noo Ig ac voor e ezig Igmg van 

eenige goederen welke op weg, of gearriveerd mogten zijn 
binnen de limieten van zijne jurisdictie, ten einde hem te 
overtuigen met betrekking tot het waar en correct gewigt 
en soort van zoodanige goederen. 

Invoerregten betaal- 2. Alle invoerregten betaalbaar door eenig persoon wiens 
baar ten Landdrost-plaats van bezigheid of woonplaats binnen twaalf mijlen van 
kantore binnen drie · · H f dd · f dagen na ontvangst eenig dorp gelegen IS waar een o van Lan rost IS, o 
der goederen. hierna zal worden gevestigd, zullen betaalbaar zijn ten kan

tore van den Landdrost, en zullen betaald worden aan den 
Landdrost, of ander ambtenaar behoorlijk gemagtigd inkom
sten in te vorderen, te eischen en te ontvangen, op of v66r 
den derden dag, of indien de derde dag een Zondag of 
Publieken Feestdag mogt zijn, dan op den dag volgende op 
zoodanige Zondag of Publieke Feestdag, eerstvolgende op den 
dag op welke genoemde winkelier of importeur de koop
waren of goederen ontvangen heeft, waarop invoerregten 
moeten worden betaald; en de invoerregten betaalbaar door 
eenig winkelier of importeur niet op andere wij ze in voor
zien zullen betaalbaar zijn ten kantore van den Landdrost 
van het distrikt in hetwelk de plaats van bezigheid of woon
plaats van zoodanigen importeur gelegen is, en zal betaald word en 
aan gezegden Landdrost of ander ambtenaar als voornoemd 

Gevestigde winke- op of v66r den 1 Oden dag; of indien de 1 Ode dag een 
liers zullen binnen Zondag of Publieke Feestdag is dan op den dag volgende 
tien dagen betalen. d · z d f p bl'' d 1 d op zoo amgen on ag o u Ieke Feest ag, eerstvo gen e 

op den dag op welken de genoemde winkelier of importeur 
de koopwaren of goederen ontvangen heeft waarop invoer
regten moeten worden betaald. 

Winkelier moet 3. De winkelier of importeur die koopwaren of goederen 
s?hri~telijke verkla- als bovengenoemd invoerd, zal op of v66r den dag op welken 
rmg mleveren be- d I t 11 b lb .. b" d L d vattende gewigt en e nvoerreg en verva en en etaa aar ZlJn IJ en an -
soort der goederen. drost, of ander ambtenaar, behoorlijk gemagtigd als boven 

genoemd, eene schriftelijke verklaring inleveren, opgemaakt 
door hem of zijn agent, waarin het waar en correct gewigt 
en soort der koopwaren of goederen door hem in het Trans
vaalsch Grondgebied ingevoerd, gedeclareerd wordt, ten op-
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zigte waarvan de belasting door hem hetaalbaar en aange
boden is. 

Bij gebreke van de overlevering van gezegde declaratie Bij g~b~eke van de
en betaling der belasting hefbaar op zoodanige koopwaren clarat~? 18 eene boete 

. · .. · l d van VIJfmaal het be-
of goederen b1nnen het tiJdperk als boven vermeld, za e drag betaalbaar. 
in gebreke blijvenden persoon onderworpen zijn aan de be-
taling eener boete gelijk staande met vijfmaal het bedrag 
der verschillende belasting, buiten en behalve het oor-
spronkelijk verschuldigde bedrag op zoodanige koopwaren of 
goederen. 

4. Indien de Landdrost of eenig ander ambtenaar als Landdrost kan in 
bovengenoemd reden heeft te gelooven dat het waar en correct twjjfelachtig~ geval-

. 1 b h · t · · kl · l len declarat1e doen gew1gt a s oven omsc rev:n n1e In eemge ver anng a s beeedi)!en of andere 
boven vermeld opgegeven Is, dan zal de Landdrost of ge- getuigenis vorderen. 
zegde ambtenaar in zoodanig geval het regt hebben te ver-
langen dat de importeur of zijn agent de waarheid der ge-
noemde deklaratie onder eede verklaard, of hij mag ook ver-
langen dat zoodanig persoon eenige documentaire of andere 
getuigenis bijbrenge als gevorderd mag warden om den 
Landdrost, of ander ambtenaar als bovengenoemd, in staat 
te stellen het bedrag der verschillende Invoerregten te kun-
nen bepalen. 

5. Indien zoodanig onderzoek aan den dag brengt dat Boete van vijfmaal 
meer koopwaren of goederen aan belasting onderworpen, het. bedrag der be-

t 1 d 1 d . . f d t . . . t k . lastmg en verbeu-on vangen as ge ec areer ZIJn, o a ZlJ nie naauw eung ring der goederen. 
omschreven zijn door gezegden importeur of agent, dan zal 
zoodanig persoon onderworpen zijn aan de betaling eener 
boete gelijk staande, behalve het oorspronkelijk verschul-
digde bedrag, met vijfmaal het bedrag der verschuldigde 
belasting en de verbeurd verklaring der goederen bevat in 
het pak of de pakken onnaauwkeurig omschreven. 

6. Wie ook, verp'ligt als voornoemd, eene declaratie Boete van £25 tot 
aflegd of eenige omstandigheden veroorzaakt of iets boekt in £500 voor het ~le-

. b k f · ' · gen van vervalschmg eemg oe o register, met het doel de betalmg van zoo- van documenten of 
danig Invoe:-regt te ontduiken, hetgeen hem als va1sch be- weigering docun;en
kend is, of verondersteld valsch of niet waar te zijn of zal taire bewijzen te 
We• f t · t t• 1 t d · d t' · vertoonen. 1geren o me 111 en 1e na a en zoo amge acumen mre ge-
t::igenis als voornoemd te geven, zal, schuldig verklaard 
ZlJnde, onderworpen zijn aan eene boete van niet minder 
dan vijf-en-twintig ponden, en niet te boven gaande vijf 
honderd ponden Sterling, en in gebreke van betaling van 
gezegde boete zal onderworpen zij n aan gevangenisstraf 
~et of zonder harden arbeid den tijd van zes maanden 
met te boven gaande, of zal onderworpen zij n aan zoodanige 
gevangenisstraf zonder zoodanige boete. 

GOD BEHOEDE DE KONINGIN. 

Gegeven onder m\jne hand en zegel te Pretoria, Transvaal, 
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op dezen Tweedm1 dag van Augustus, Een Duizend Acht 
Honderd N egen-en-Zeventig. 

\V. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

Op last van Zijne Excellentie, 

1\I. OSBORN, 
Ko loniaal Secretaris. 

Gegeven ten Gouvernements Huize, dezen Veertienden 
dag van Junij 1880. 

Op last van Zijne Excellentie den Administrateur, 

GEORGE HUDSON, 

Koloniale Secretaris. 

(Get.) \V. 0\VEN LANYON, 
Administrateur. 

WET No. 13, 1880. 
(Vastgesteld door den Gouverneur van de Transvaalsche 

Provincie, met advies en toestemming van 
derzelver \Vetgevendo V ergadering.) 

" V oor het reguleeren van de betrekkelijke regten en pligten 
van Meesters, Bedienden en Leerlingen." 

N ADEl\IAAL het raadzaam is de betrekkelijke regten 
en pligten van Meesters, Bedienden en Leerlingen te regu
leeren en voorzorg te maken voor de bescherming van. de 
arbeidende klassen; 

Zij het derhalve vastgesteld door den Ambtenaar, het 
Gouvernement der Transvaalsche Provincie administreerende, 
met ad vies en toestemmir~g van de W etgevende V ergadering 
daarvan, als volgt :-

1. Allo wetten, regulatien on bcsluiten van den Volksraad 
tegenstrijdig en onbestaanbaar met de voorzieningen van 
deze wet, warden hierbij herroepen. 
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2. Voor de doeleinden en binnen de meening dezer wet, Uitleggingsclauaule. 
tenzij anderzins bijzonderlijk voorzien, of er mogt iets in 
het onderwerp of zamenhang zijn strijdig met zoodanige 
uitlegging, zal-lste. Het woord "Administrateur'' meent 
de ambtenaar wettiglijk het Gouvernement dezer provincie 
administreerende ; 2de. Het woord " Bediende," te word en 
uitgelegd en verstaan, ~E:_ig pers_Q~_!l te bevatten die gebe-
zigd wordt voor huur, loon, ol' andere belooning, om eenig 
handwerk, of anderen ligchaamsarbeid, in den landbouw of 
fabrieken, of in huiselijke dienst, of als een bootman, drager, 
of and ere bezigheid van eenen dergelijken aard te verrigten; 
3de. Het woord " Leerling " wordt uitgelegd en verstaan, 
eenig persoon te bevatten die onder artikelen staat of ver-
bonden is door eenig kontrakt van leerlingschap gemaakt 
ingevolge de wet, als leerling bij eenig ander persoon; 4de. 
Het woord "Meester" zal worden uitgelegd en verstaan eenig 
persoon te bevatten, hetzij man of vrouw, dienende voor 
huur, loon, of andere belooning, eenig persoon binnen de 
bovengenoemde bepaling van het woord " bediende " vallende, 
of aan wien eenig persoon binnen de bovengenoemde bepaling 
van het woord " leer ling " vallende, onder eenig kontrakt of 
leerlingschap volgens de wet gemaakt, zal zijn verbonden; 
5de. De woorG.en "Dienst Kontrakt" en " Kontrakt van 
Leerlingschap " zullen respectievelijk uitgelegd en verstaan 
worden eenige overeenkomst te bevatten, hetzij mondeling 
of · schriftelijk, hetzij uitgesproken of bedoeld, welk eenig 
persoon binnen de bovenstaande bepalingen van het woord 
"bediende" of " leerling" respectievelijk zullen hebben 
aangegaan of gemaakt, ingevolge de wet met eenig persoon 
vallende binnen de bovenstaande bepaling van het woord 
" meester ", ter verrigting van eenig werk of arbeid 
van eenige soort hierboven vermeld ; 6de. De woorden 
" Landdrost " en " Landdrosten ", zullen word en uitge-
legd en verstaan te bevatten de " Landdrosten " behoor-
lijk aangesteld voor de onderscheidene distrikten dezer 
provincie ; 7 de. Het woord " Maand " zal uitgelegd en 
verstaan word en te bevatten den tij d van eene kalender-
maand; 8ste. De woorden "Vader ", "Ouder ", "Bloed-
verwant ", "Man" en "Vrouw ", zullen respectievelijk uit-
gelegd en verstaan worden te bevatten, aangenomene vaders, 
ouders, bloedverwanten, mannen of vrouwen, zoowel als 
werkelijke ouders en bloedverwanten en wettige mannen 
en vrouwen ; 9de. De woorden " Am btenaar" en "Bevoegde 
Ambtenaar," wanneer gebruikt ten opzigte van attesten of 
het maken van leerlingsdienstkontrakten, of het overdragen 
en besteden van leerlingen, zullen worden uitgelegd en ver-
staan te bevatten elk persoon die door den Gouverneur zal zijn 
aangesteld om zoodanige kontrakten te attesteeren of te maken. 
1 Ode. Alle woorden in deze wet en in de onderscheidene wetten 
en regulatien hierin nader vastgesteld beteekende het enkel-
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voudig getal of het mannelijk geslacht alleen, zullen uitgelegd 
en verstaan worden in te sluiten verscheidene personen, zoo 
wel als een persoon, en vrouwelijke zoowel als mannelijke 
person en. 

HOOFDSTUK I. 

Jurisdictie der Ge- 1. De Geregtshoven dezer provincie, in alle zaken welke 
r~gtshoven in .zake thans of hierna voor dezelve hangende zijn zullen, ontstaande 
dtenst- en leerlmg- uit of opzigtens de vorming of ontbinding der dienst- of 
kontrakten. . d · 

leerhngskontrakten, of rakende of aangaan e eemge regten, 
pligten, verpligtingen, magten, verantwoordelijkheden, of 
andere zaken of dingen, ontstaande of voorkomende uit 
eenige dienst- of leerlingskontrakten, of eenige der weder
zijdsche betrekkingen bestaande tusschen meesters en be
dienden of leerlingen respectievelijk, onderzoeken, beoor
deelen, en de gezegde zaken beslissen ingevolge de wet dezer 
provincie, aangaande en toepasselijk op tweezijdige kontrakten 
in het algemeen, uitgezonderd wanneer andere voorzieningen 
rakende en betreffende eenige zoodanige zaak en ding als 
voormeld in deze wet zullen zijn gemaakt, of door eenige 
andere wet niet herroepen door de voorzieningen dezer wet. 

Voornoemdeherroe- 2. Deze wet zal niet vernietigen of betrekking hebben 
p~ng zal niet betrek- op eenige dienst of leerlingskontrakten aangegaan v66r den 
kmghebbe?op ko?· tijd wanneer deze wet effect hebben zal, en welke onder en 
trakten v6or de mt- . k h . · · k' 
vaardiging van deze u1t rac te van, en 1n gevolge van eemge wetten 1n wer mg 
wet aangegaan. binnen deze provincie op den dag v66r dat deze effect zal 

hebben, toen wettige en geldig bestaande kontrakten waren. 
Kontrakten kunnen 3. Desniettemin zal eenig zoodanig laatstgenoemd dienst 
worden ter zijde ge- of leerlingskontrakt binnen deze provincie te worden vol-
steld ingevolge van d d h · '.. t "d t d t Id d bedrog enz. voer , on er ev1g Z1Jn om er Z1J e e wor en ges e oor 

' eenigen Landdrost over de partijen jurisdictie hebbende, 
of eenig bevoegd Geregtshof, na billijk bewijs te hebben be
komen ten genoege van zoodanig Landdrost of Hof, dat een 
der partijen van zoodanig kontrakt was overgehaald om het
zelve aan te gaan door eenig bedrog, verkeerde voorstelling 
of achterhouding. 

HOOFDSTUK II. 

OMTRENT HET MAKEN VAN DIENSTKONTRAKTEN. 

Dienstkontrakten 1. Geen dienstkontrakt elders gemaakt dan binnen de 
elders gemaakt moe- grenzen dezer · Provincie zal kracht of effect binnen deze 
ten schriftelijk zijn p · · h bb b h 1 'f I"k om effect te hebben. rov1nc1e .~ en, e a ve wanneer hetzelve schr1 te 1J ge-

maakt zal ZlJn. 
Dienstkontrakten 2. Kontrakten zooals voren vermeld, zullen niet, be
elders gemaakt wor- halve in gevallen als hierin later worden uitgezonderd, 
den door den Land- b' d p · · ld' · · ·· 11 .. drost gei:nspecteerd 1~nen eze rov1nc1e g_e 1g Z1Jn, tenz1J dezelve zu en Z1Jll 
en bevestigd. ge1nspecteerd en bevest1gd door eenen Landdrost van deze 
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Provincie, in welk geval zoodanige kontrakten van kracht Dienstkontrakt niet 
zullen zijn en in werking treden gedurende eenigen termijn Ianger dan driejaar. 

daarin bepaald, met dien verstande dat zoodanig termijn, 
niet zal worden aangenomen zich uit te strekken verder dan 
drie jaren, van af den datum van aankomst in deze Pro-
vincie van den kontrakteerenden dienstbode. 

-3. Dienstkontrakten in eenig land van Europa opge- Europeesche kon
maakt zullen binnen deze Provincie geldig zijn voor eenigen trakten 3 jaren niet. 

daarin bepaalden tijd, niet te bovengaande. drie jaren van !~I~i~~engaande 
af de aankomst van den kontrakteerenden d1enstbode. 

4. Dienstkontrakten opgemaakt in eenige Britsche be- Dienstkontrakten in 
zitting buiten Europa, indien behoorlijk opgemaakt v66r eenige. Britsche 

' M · f · d b d t · ' · f Kolome of vreemde e~nen ag1straat . o ee~nge an ere evoeg e ~u or1te1t, o Staat zullen geldig 
dienstkontrakten, In een1gen vreemden Staat bu1ten Europa, zijn indien gemaakt 
indien opgemaakt v6or eenigen Britschen Consul, in eenigen voor eenen. Brit
zoodanigen Staat verblijf houdende, zullen binnen deze Bsc~etn hMa0gistraalt of 

· · ld" · · · d . b ld . "d n se e onsu , en provmCie ge 1g ZIJn, voor eemgen aann epaa en tiJ , den tijd van 3 jaren 
niet te boven gaande drie jaren, van af den datum van nie1. te bovengaan~e 
aankomst in deze Provincie, van den contracteerenden dienst- van at ~n~omst 1ll 

l · "d d" t d d · l , , f de provmCie. bode, a tiJ met 1en vers an e, at 1ngeva een o meer 
van de contracteerende partijen niet van Europeesche ge-
boorte zal of zullen zijn, de gezegde Magistraat, Consul of 
andere autoriteit, in gezegd contract zal certificeeren dat de 
daarin vervatte voorwaarden zullen zijn voorgelezen, uitge-
legd en zoo noodig vertaald aan, en dat daarmede is over
eengekomen door, gezegde contracteerende partijen. Echter 
zullen niet aldus gecertificeerde contracten van kracht zijn 
en in werking treden binnen deze Provincie, op eenig ander 
bew~is van zoodanig contract, tot tevredenheid van den 
Landdrost, voor wien hetzelve in kwestie zal komen. 

5. Alle dienstkontrakten, waarvoor in de twee voor- Dienstkontrakten 
gaande artikels van deze Wet, wordt voorzien, opgemaakt buiten de provincie 
buiten de grenzen van deze Provincie zullen binnen twee aangega.an mo~ten 

' . aan de mspecbe van 
maanden, na aankomst van den contracteerenden d1enst- eenen Landdrost on-
bode, aan de inspectie van eenen Landdrost onderworpen d?rworpen wordeu 
mo(;)ten worden die hiermede gelast wordt gezegd contract bmnen 2 maanden 

. ' . . . na aankomst van 
te reg1streeren en gemagt1gd wordt hetzelve te herz1en, den contracteeren-
indien de voorwaarden van zoodanig contract klaarblijkelijk den dienstbode. 
onregtvaardig of onderling onbillijk mogten zijn. 

6. Voor de registratie en voor de bevestiging, inspectie Fooi aan Landdrost 
of herziening van eenig zoodanig contract zal aan den te worde;n be~aald 
L dd t d d ·· d d" b' d voor reg1strahe van an ros , oor e part\J met en Ienst o e contractee- kontrakten. 
rende, betaald moeten worden een fooi van vijf shillings, 
welk loon aan de Thesaurie der provincie zal moeten war-
den betaald, ten gebruike van den Algemeenen Dienst. 

7. Het zal wettig zijn, voor eenige partij in zoodanig Appel v. Larddrost 
con~ract als bovenvermeld, die zich, door eenig besluit van bij het Hooge Hof. 

een:gen Landdrost, benadeeld zal achten, tegen een zoo-
dam~ ?esluit te appelleeren bij het Hooge Hof van deze 
ProvtnCie. 
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Elk kontrakt zal 8. Elk dicnstcontract, hetzij mondeling of schriftelijk 
beschouwd .~orden van hetwelk de diensttijd niet juistelijk in zoodanig con~ 
:~~; ~~a~dd a:~~e- tract is o~~chreven en bepaald, zal bij afwezigheid van vol
gaan te zijn, indien doend beWlJS ter tegenovergestelde, geoordeeld en genomen 
niet anderzins ~e- worden te zijn voor den tijd van eene maand van den aan
Pd~ald ;dbedh!'llvetb1nd- vang daarvan, behalve en uitgezonderd dienstcontracten in 1en e 1ens o e . . 
ni~t bij den meester eenigen handel of handwe;rk, waar1n het n1et bepaald zal 
woonachtig is, of bij zijn geworden, dat de bediende, gedurende den tijd van 
stukwerk werkt. hetzelve in het huis of op het erf van den meester woon-

achtig is, dat geoordeeld en genomen zal worden te duren, 
slechts tot den Zaturdag avond der week op eenigen dag 
als zal zijn bepaald, dat de dienst beginnen zal; en con
tracten ter volvoering van eenig bijzonder stuk werk in het 
contract bepaald, eindigen zoodra het werk voltooid is, en 
als het werk niet voltooid is binnen eenen redelijken tijd, 
kan er de meester een einde aan maken na verloop van 
eenen voldoenden redelijken tijd om zoodanig werk te vol
tooijen. 

Geen mondeling $), Geen mondeling dienstcontract zal geldig of bindend 
kontrakt bindende zijn voor eenigen langeren t~jd dan een jaar, van den tijd 
yoor mee~ dtan 1:1~n bepaald voor het begin der dienst in zoodanig contract be-
Jaar, en n1e ge u1g d · d l' 1 · · 'tenzij bepaald is dat paald; en geen zoo an1g m on e mg contract za 1n eemg 
dienl'lt binnen. eell geval geldig of bindend zijn, ten;?;ij in zoodanig contract 
maand zal begmnen. bepaald is dat de dienst daarin bepaald door den bediende 

binnen eene maand na den datum van het contract een 
aanvang nemen zal. 

Geen schriftelijk 10. Geen schriftelijk contract in deze provincie inge
kontrakt geld~g voor gaan, zal geldig of bindend zijn voor eenen langeren tijd 
meer dan eenJaar ofd · d' d t k · h 1 · h 'f indien niet is be~ an een Jaar van 1ens ag ee emng, noc za eemg se r1 -
paald dat de dienst telijk contract voor dienst in eenig geval op een bediende 
binnen. eene maan~ geldig of bindend zijn, tenzij de dienst alzoo voor gecon
zal begmnen; .tenziJ tracteerd bepaald zal ziJ'n binnen den tiJ'd van een maand het kontrakt IS on- . . . ' 
derteekend door van af de dagteeken1ng van het contract te beg1nnen, mt-
partijen in bijzijn v. gezonderd indien het contract onderteekend is met den 
Landdrost of ander naam of in geval van ongeletterde personen met het merk 
ambtenaar, enz. a' t t d t'. . d' h 'd van e con rac eeren e par IJen 1n tegenwoor 1g e1 van 

eenen Landdrost of ander behoorlijk ambtenaar, gelijk om
schreven in de tweede sectie hiervan, die door onderzoek hem 
zal verzekeren bij den bediende of leerling dat het contract 
door de partijen vrijwillig en met goed begrip van des
zelfs meening en effect was aangegaan, en zal dan en niet 
v66r dien tijd, zoodanig schriftelijk contract onderteekenen in 
getuigenis van het feit. 

Geen kontrakt gel- 11. Geen zoodanig contract voor eenen Landdrost of 
dig of binde.~d. voor bevoegden ambtenaar aldus aangegaan, zal gel dig of bind end 
langer dan VlJf Jaren. .. 1 t"d d "f · d' d ZIJn voor eenen angeren lJ an VlJ Jaren van 1ens ag-

teekening af, indien binnen deze Provincie aangegaan; en 
geen zoodanig contract zal langer duren dan vijf jaren van 
den dag dat de dienst begonnen is, indien zoodanig con
tract ergens anders aangegaan zal zijn dan in deze Provincie. 
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12. Alle dienstcontracten voor eenen Landdrost of an·· 
deren bevoegden ambtenaar aangegaan, binnen de grenzen 
dezer Provincie, zullen opgemaakt worden, zoo na mogelijk, 
in de volgende bewoordingen :-

Zij het kennelijk, dat op heden den ...... dag van ......... Vorm van dienst-
in het jaar onzes Heeren .................. , A. B., van ......... kontrakt. 
en C. D., van ..................... , voor mij, E. F., (Land-
drost of ambtenaar speciaal door den Gouverneur aan
ge6teld om dienstcontracten voor het district tc attesteeren, 
zoo als het geval zijn zal, met zijne gewone omschrijving), 
en in mijne tegenwoordigheid hunne namen geteekend heb
ben (of hunne mer ken gemaakt, zoo als het gevalmoge zijn), 
op het volgend dienstcontract: De gezegde A. B., stemt toe 
de gezegde C. D. te huren, en de gezegde C. D. stemt toe 
in dienst te gaan van den gezegden A. B., om hem op alle 
behoorlijke en redelijke tijden te dienen als ............ voor 
............ beginnende op den . .. .. . .. . dag ......... dezer, 
en eindigende op den ......... dag ......... des jaars ..... · .... ; 
en wordt verder overeengekomen dat de gezegde A. B. aan 
aan den gezegden C. D., als zoodanig bediende als voor-
zegd, loon betalen zal, tegen ...... per dag, (week, maand, 
of jaar, zoo als het geval zijn mag) en dat zoodanig loon 
betaald zal worden op den . . . . . . . . . dag van elke week (of 
maand, als het geval zijn zal). 
[Hi er voegt men eenige speciale overeenkomst bij, overeen

komstig de wet, en niet in deze vorm voormeld]. 

(Geteekend) A. B. 
C. D. 

De voorstaande overeenkomst werd vrijwilliglijk door 
de bovengenoemde partijen in mijne tegenwoordigheid, ten 
dage en jare voorschreven, geteekend, zijnde dezelve, zoo 
ver ik in staat ben te oordeelen, door hen respectievelijk 
verst.aan. 

(Geteekend) 1£. F. 
Landdrost (of ambtenaar speciaal door den 

Gouverneur aangesteld om dienstcon
tracten voor het District te attesteeren). 

13. Geen dienstcontract voor eene maand of eenigen In de afwezigheid 
langeren tijd zal geoordeeld en genomen worden afgeloopen v. spec~ale overeen-

te zijn als na ten minste eene maand opzeggens, berekend ~~:Si;;:v~~~ ~=:-nd 
van, en ingesloten den dag dat zoodanige kennisgeving ge- eischt v66r dat een 
geve.I_l zal zijn door eene der partijen aan de andere partij, kontrakt zal be
tenzlJ het expresselijk bepaald zij, dat geene :wodanige ken- 801

1
1ouwd wor?.en af-

. · . · . .. · ge oopen te ZJJn. 
~~sgevmg nood1g zal zyn; en als de dwnst bl.J de week zal 
ZlJn, zal eene weeks opzegging noodig zijn; met dien ver-
stan~e, dat niets hierin vervat zal uitgelegd worden om eenige 
partiJ van eenig dienstcontract in staat te stellen hetzelve 
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zonder de hewilliging der anderc partij te eindigen voor 
den afloop van den diensttijd oorspronkelijk overeengekomen. 

Hoe zoodanige ken- 14. W auneer eenige zoodanige kennisgeving als boven 
nisge.ving kan wor- aangehaald door eenige der partijen aan de andere zal zijn 
den mgetrokken. d t d 1 d' d t 1 t 1 t bl" gegeven, en e mees er en >e 1en e oe a en za e lJVen, 

of de dienstbode in zijne dienst zal bl\jven, na den dag op 
welken, ingevolge de kennisgeving, het dienstcontract zou 
vervallen, zal zoodanige kennisgeving beschouwd en aan
genomen worden als te zijn ingetrokken, en het dienstcontract 
zal zoo lang en op gelijke wijze blijven voortduren als of 
zoodanige kennisgeving niet geschied ware, tenzij anderzins 
expresselijk en speciaallijk tusschen de part\jen overeen
gekomen. 

Dienstboden ge- 15. In alle mondelinge of schriftelijke contracten waarin 
humd om op het het bepaald is, dat de bediende bij zijnen meester wonen 
werf te wonen .met zal en waarin het niet expresseliJ'k voorzien is dat de 
voedsel en womng ' · . . 
te worden voorzien, meester hem van geen voedsel en log1es voorz1en moet, zal 
indien niet anders de meester beHchouwd en genomen worden aangenomen te 
overeengekomen. hebben zoodanigen bediende, en zoodanige leden zijner familie 

(indien hij die heeft) als in het contract zullen zijn inge
sloten, op de wijze hierna, in sectie 18 van dit hoofdstuk 
vermeld, van logies en voldoend voedsel van goede en ge
zonde hoedanigheid, gedurende den duur des contracts, 
te voorzien. 

Wanneer bedragvan 16. In geval van eenige actie wegens niet-betalen van 
loon niet bepaald is, loon, vervallen en betaalbaar uit kracht van eenig dienst-
~~~ffa~~a?0d0~0~~l- contract, voor. eenige~ Landdrost of ander bevoegd Geregts
gens gebruike va::;t- hof door eemge bed1ende gebragt, en als het bedrag van 
stellen. loon tegen hetwelk zoodanig contract gemaakt was niet ten 

genoege van zoodanigen Landdrost of Hof zal zijn bewezen, 
wordt zoodanigen Landdrost of Hof bij deze verzocht het 
bedrag van het loon te bepalen op dat gewoonlijk betaald 
in het distrikt of de plaats waarin de dienst, voor welke het 
loon gevorderd wordt, werd volvoerd, de bedrevenheid en 
bekwaamheid van den bediende in acht nemende, en dien
tengevolge uitspraak doen. 

Voorzieningen in 17. W anneer eenige bediende, tengevolge van eenige 
tijd van ziekte. ziekte of toeval, welke niet door zijn eigene schuld veroor

zaakt zijn zal, onbekwaam wordt zijns meesters dienst te 
volvoeren, zal hij, bij afwezigheid van eenige speciale voor
ziening in het contract ter tegenovergestelde, geregtigd zijn 
zijn vol loon gedurende de eerste maand van zoodanige on
bekwaamheid te ontvangen, benevens elk ander nut, voorregt 
of voordeel, hetzij voor zich of zijne familie als in het dienst
contract bepaald, gedurende den geheelen tijd van zoodanige 
onbekwaamheid, tenzij de bepaalde diensttijd vroeger ver
loopen zal, of tenzij de tijd van zoodanige onbekwaamheid 
langer zijn zal dan twee maanden; in welk laatste geval de 
meester geregtigd zal zijn, indien hij goeddenkt, bij het einde 
van zoodanige twee maanden, of op eenigen tijd daarna1 
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gedurende welke zoodanige onbekwaamheid zal voortduren, Wanneer dienst
het dienstcontract te behandelen, en te beschouwen in alle heer. k?ntrakt als 

1 . t• d .. . a· d . . d h". d d vermetigd kau be-opzigten as vern1e 1g en gemn 1g , ZIJn e IJ, e gezeg e schouweu. 
meester, nogthans verpligt, alvorens dus geregtigd te zijn om 
gezegd contract als geeindigd te beschouwen, alle bepalingen 
daarin vermeld en overeengekomen na te komen, tot op den 
dag toe op welken hij zijn voornemen verklaren zal, om het 
gezegd contract als vernietigd te behandelen en te beschou-
wen, met nogthans de bepaling ten aanzien van loon, hierin 
te voren voorzien ; 1net dien verstande nogthans, dat als de 
meester niet raadzaam zal oordeelen, bij of na den afloop 
van zoodanige twee maanden als voorzegd, het dienstcontract 
te behandelen als afgeloopen en vernietigd, maar den be-
diende in zijne dienst zal veroorloven te blijven, zal zooda-
nige bediende niet geregtigd zijn eenig gedeelte van het loon Regten v. b6ldiende 
te vorderen buiten het loon der eerste maand als voorzegd, om loon te vorderen. 

of eenig ander voordeel of voorregt in het dienstcontract 
bepaald, (buiten en behalve zoodanig voedsel en logies voor 
zich en familie als de meester bij het dienstcontract had 
aangenomen, of beschouwd en genomen zal worden te heb-
ben aangenomen, om hen van te voorzien) voor eenigen tijd 
na zoodanige twee maanden, gedurende welke zoodanige on-
bekwaamheid als voorzegd, zal voortduren; en met dien ver- Wanneer bediend'e· 
stande altoos, dat geen dienstbode volgens eenig contract niet geregtigd loolll 

1. "k h d · · b ht f h d k t te vragen voor den; expresse IJ ge uur om 1n een1g am ac o an wer e tijd van ziekte. 
dienen, geregtigd zal zijn het loon of eenig ander voordeel of 
profijt te ontvangen, in het dienstcontract bepaald, voor eenig 
gedeelte van den tijd gedurende welke hij onbekwaam zal zijn 
geweest zijns meesters werk te verrigten, door eenige zoodanige 
ziekte of toeval als voorzegd, buiten en behalve zoodanig 
voedsel en logies voor zich en familie, als zijn meester bij 
het huurcontract aangenomen had hen van te voorzien, 
zoodanig voedsel en logies te worden voorzien gedurende 
zoodanige onbekwaamheid als voorzegd, tenzij het dienst-
contract vroeger zal afloopen, of tenzij zoodanige onbekwaam-
heid voor eenen tijd langer dan eene maand zal voort-
duren, in welk laatste geval de meester geregtigd zal zijn, 
indien hij zulks raadzaam oordeelt, onder dezelfde magt en 
voorwaarden in alle opzigten als in deze sectie te voren 
voorschreven, zoodanig laatstgemeld dienstcontract te behan-
~elen en te beschouwen als volstrektelijk, en in alle op-
zigten afgeloopen en vernietigd. 

18. Alle dienstcontracten, de diensten der vrouw van Hoe kontrakten 
eenigen bediende bepalende, met die van haren man, zullen voor de diensten 

door .haar gemaakt of gepasseerd worden, op gelijke wijze ~~:d!!~'z:fi~~';~~ 
als d1e door haren man gemaakt en gepasseerd : En het zal den ingegaan. 
den vader, of ingeval zijns doods of afwezigheid, alsdan de 
~oeder van eenig kind onder de 16 jaren vrijstaan voor de 
d1enst te contracteren van zoodanig kind, benevens zijne 
eigene diensten, op gelijke wijze als zoodanig persoon voor 
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zijne eigene diensten mag contracteren; en wanneer zoodanig 
contract schriftel~jk zijn zal, zal de naam en ouderdom van 
elk zoodanig kind duidelijk opgegeven en in het contract 
beschreven worden: Met dien verstande altijd, dat niets 
hierin vervat aan den meester of eenig zoodanig ouder, 
eenige aanspraak geven zal op de diensten van eenig zoo
danig kind boven den tijd waarvoor de ouder zal zijn ver
bonden, noch na den tijd wanneer zoodanig kind den ouder
dom van 16 jaren zal bereiken; no~h op de diensten van 
eenig ander kind van den contracterenden ouder, hetz~j 
onder voorwendsel dat zoodanig laatstgenoemd kind door 
den meester gevoed of gekleed is geworden, of geboren is 
terwijl de ouder van zoodanig kind in de dienst van den 
gezegden meester was, of onder eenig ander voorwendsel 
hoegenaamd. 

Eene maand na het 19. Bij het overlijden van eenig persoon, met zijne 
overlijden van den vrouw en eenig kind onder contract als voorzegd zijnde zal 
man, ~~:ullen zooda- h t t t 1 d · · t · t ' nige kontrakten van e con rac van nu en geene waar e ZIJn, en opz1g e van 
nul en geene waarde zoodanige vrouw en kinderen, eene maand na het overlijden 
zijn. van zoodanig persoon. 
Vrouw en kinderen 20. Het zal niemand, eenig dienstcontract aangaande, 
van dienstbode niet waarin het bepaald is dat de dienstbode zelf op het eigendom 
verpligt op het werf · · t 1 · · t · · k' d van den meester te ZlJllS mees ers wonen za, VriJS aan, ZIJne vrouw en In eren 
woren, noch mag de ten huize van zijnen meester te houden, tenzij de meester 
~eester op hunne ook in zoodanig contract bepaald zal hebben dat zulks zal 
diensten aansp:;~ak en mag geschieden · met dien verstande dat als de meester maken omdat ZIJ ' • • ' • 
slechts op het werraldus bepaald zal hebben, hiJ het regt n1et hebben zal de 
wonen. diensten van eene zoodanige vrouw of kind te vorderen, 

alleen omdat zij bij hem wonen. 
Een landarbeider of 21. W anneer in tijden van publieke beweging of inval 
veewachter zal in der Provincie de Administrateur het raadzaam oordeelen 
dienst \'all zijnen l . a· ' t t . d l d . meester blijven ge- za , om In 1ens op e roepen, een1g ge ee te van e Inwo-
durende publieke ners van eenig district der Provincie, zal eenig persoon onder 
beweging ofinval der dienstcontract ingevolge deze wet a]s een landarbeider of 
provincie, of indien . ht ' · t"d · t ' · d d nd opgeroepen voor mi- veewac er, voor een1gen 1J n1e m1n er an eene maa , 
litaire dienst, zal de bij eenigen heer in zoodanige afdeeling woonachtig, indien 
me.este~ voor zijn de diensttijd waarvoor gecontracteerd is, verloopen zal, 
hmsgezm zorgen. gedurende het bestaan van zoodanige beweging of inval, 

in weerwil van zoodanig verloop, verpligt zijn, in de dienst 
van zijn dienstheer te blijven, onder de voorwaarden van 
het contract waaronder hij gediend had, tot dat zoodanige 
beweging of inval ophouden zal, en tot dat de dienst van 
de burgers van zoodanige afdeeling voor de gelegenheid, 
niet meer noodig zal zijn; met dien verstande, dat indien 
eenige zoadanige dienstbode, ten eenigen tijd, tot het doen 
van militaire dienst, zal opgeroepen warden, de meester van 
zoodanigen dienstbode, gedurende de afwezigheid van zoo
danigen dienstbode in zoodanige dienst, verpligt zijn zal, 
het huisgezin en eigendommen van zoodanigen dienstbode 
te gedoogen op zijne plaats te blijven, en voor hetzelve te 
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zorgen op dezelfde wijze als hij verpligt zou zijn geweest, 
volgens het dienstcontract, wanneer zoodanige dienstbode 
zoodanige dienst niet te verrigten had gehad. 

LEERTIJD VAN KINDEREN. 

1. Geen leerlingskontrakt zal geldig zijn, tenzij tijdens Kontrakten moeten 
hetzelve aangegaan wordt zulks in geschrift zal gesteld zijn, in geschrift zijn. 
en geteekend met den naam, of ingeval van ongeletterde 
personen, met het merk van de'n meester en ouder, of voogd, 
zoo als het geval zijn· zal, van den leerling; en ook van den 
leerling, indien hij den ouderdom van 16 jaren ten volle 
bereikt heeft. 

2. Geen leerlingskontrakt waarin eenig kind onder de Kinderen onder 16 
16 jaren indien een meisje en 18 jaren indien een jongen en 18 jaren kunnen 

' d d 1 ' 1 db ' f h · b d' d 'slechts als arbeiders kan verbon en wor en a s een an ouw- o UIS e 1en e, of dienstboden wor-
zal geldig zijn voor eenen Iangeren tijd dan tot zoodanig den verbonden tot 
kind den vollen ouderdom van 16 jaren indien een meisje dat zij dien ouder-
en 18 jaren, indien een jongen, zal bereikt hebben. · 'dom bereikthebben. 

3. Kinderen niet in eenen behoeftigen staat zijnde Kinderen niet in 
boven de 10 en onder den ouderdom van 16 jaren kunnen eenen behoeftigen 
d h ' d f · 1 d 1 k' · d staat zijnde, boven oor unne va ers, o 1n geva van va er ooze In eren, tien P.n onder zestien 
door hunne moeders, of in geval van weeskinderen, voog- jareU: kunnen onder 
den hebbende, door humie voogden verbonden worden, tot kontrakt verbond~n 
zij den ouderdom van 21 jaren bereikt zullen hebben, ofwordent t?tt.dat .~lJ . . . . . een-en- wm 1g ZlJn. 
voor eemgen korteren tijd en behoorhjke voorz1enmg tot 
onderhoud, kleeding en onderwijs van elken zoodanigen 
leerling in het leerlingskontrakt zal worden gemaakt: Met 
dien verstande altoos, dat elk leerlingskontrakt waarbij eenig 
kind onder den ouderdom van 10 jaren, in geenen behoef-
tigen staat zijnde, verbonden of getracht zal worden te ver-
binden, in alle opzigten van nul en geene waarde zal zijn; 
buiten en behalve een leerlingskontrakt door den ouder of 
voogd, en den meester in de tegenwoordigheid van eenen 
Landdrost gepasseerd, en door zoodanigen Landdrost geatteR-
teerd een kontrakt te zijn, hetwelk hem schijnt ten voor-
deele des kinds te zijn. 

4. Eenige minderjarige van den ouderdom van 16 jaren Personen van 16 en 
of ouder, mag met eigene toestemming verbonden worden meer jaren ~unnen 
voo t"d "f . d met hunne e1gene ! eenen IJ geene VIJ Jaren te boven gaan e, voor bewilliging voor den 
eemg ambacht, ter uitoefening van welke eenige bijzondere tijd van vijf jaren 
kunst .of bedrevenheid gevorderd wordt, maar niet anders: verbonden warden. 
~e.t dren verstande altoos, dat ingeval zoodanige minder-
Jari~e. ~f minderjarigen, meisjes zijnde, zij, met zoodanige 
bew1lhgn~g verbonden mogen worden tot huiselijke diensten 
voor eemgen zoodanigen tijd aJs laatst voorzegd. 

5. De Landdrosten der Provincie zullen ambtshalve de Landdroet zal e:x:
voogden zijn binnen hunne respectieve districten van al zoo- officio voogd zij~ 
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van minderjarigen danige minderjarigen als in de laatste voorgaande sectie ver
uie geene ouders of meld, welke minderjarigen geene ouders of voogden binnen 
voogden hebben. de Provincie hebben, of geene te ontdekken zijn, en zoo-

danige Landdrosten mogen zoodanige minderjarigen wettelijk 
verbinden. 

Hoe haveloose kin- 6. W anneer eenige ouder of ouders eenig kind onder 
deren in het eerste den ouderdom van zestien jaren zal verlaten, of door den 
geval a;ullen worden dood in eenen behoeftigen staat achterlaten zal, zal de per-
behandeld. b" . d . k' d d I t 1 .. f d soon lJ w1en zoo an1g 1n us ge a en za z~Jn, o oor 

wien zoodanig kind in zoodanigen behoeftigen staat gevonden 
zal worden, met den meesten spoed daarvan kennis geven 
aan den naasten V eldcornet, of onmiddelijk aan den Land
drost, opdat middelen beraamd kunnen worden tot het 
onderhoud en de opvoeding van zoodanig kind, door het
zelve te verbinden op de wijze hierna vermeld; en indien 
eenig persoon door eenigen Landdrost of ander bevoegd Hof 
overtuigd zal worden, in zijn bezit of dienst eenig zoodanig 
behoeftig kind als voorzegd langer dan eene maand op te 
houden, zonder zoodanige kennis te geven, zal elk zoodanig 
persoon verbeuren en betalen eene som geen twintig shillings 
te boven gaande, noch minder dan vijf shillings, voor elke 
maand dat zoodanig kind aldus zal zijn opgehouden; en elke 
zoodanige som dus verbeurd, zal in de publieke kas gestort 
worden : en alle redelijke onkosten tot het geven van zoodanig 
narigt gemaakt, en voor het onderhoud van zoodanig kind 
totdat hetzelve door het bevoegd gezag weggenomen zal zijn, 
zullen uit de gezegde kas betaald worden. 

Hoe haveloose kin- 7. De Veldkornet of Landdrost zal, na zoodanige ken
deren onder kon- nisgeving als voorzegd ontvangen te hebben, het kind doen 
trakt gezet zullen brengen naar de woning van zoodanigen Landdrost, en de 
worden. 

gezegde Landdrost zal, tenzij het hem zal voorkomen dat 
het kind niet werkelijk in eenen behoeftigen staat is, of in 
staat is zijn levensonderhoud te verdienen (in eenige van 
welke gevallen hij weigeren zal in de zaak te ageeren ), zoo
danig kind ten publieke kosten zal doen verzorgen, tot dat 
hij door onderzoek, dat hij bij dezen verzocht wordt te doen 
plaats hebben, vernomen zal hebben, of zoodanig kind eenig 
bloedverwant heeft, geschikt, bevoegd en genegen om hem 
te onderhouden en voor hem te zorgen, en indien hij eenig 
zoodanige bloedverwant of bloedverwanten ontdekken zal, 
zal hij zoodanig kind verbinden, hetzij aan de eenige bloed
verwant of aan dien, onder de verschillende bloedver
wanten, welke hem blijken zal het meest belangrijk voor 
zoodanig kind te zijn om leer ling van te worden; en indien 
geen zoodanige geschikte en behoorlijke bloedverwant kan 
gevonden worden, zal hij het verbinden, zoodra er zich eene 
geschikte gelegenheid zal opdoen, aan eenig geschikt en be
hoorlijk persoon, tot dat het zijn achttiende jaar bereikt zal 
hebben, of in geval van meisjes, tot zij haar zestiende jaar 
zal bereikt hebben, of voor eenige korteren tijd als raadzaam 
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zal geoordeeld warden. En ieder zoodanige Landdrost, zal 
in de Gouvernements Courant publiek kennis geven van 
den naam van elken zoodanigen leerling, en van den per
soon aan wien hij zal zijn verbonden. 

8. Behoorlijke voorziening voor het onderhoud, de klee- Onderhoud en loon 
ding en het onderwijs van elk behoeftig kind aldus ver- voor en ten. behoeve 

' · lk d · 1 1' k t k ' d van zoodamge have-bonden, zal 1n e zoo amg eer mgs on ra t wor en ge- loose kinderen te 
maakt, en behoorlijk loon daarin worden bepaald, wanneer worden bepaald in
ook zoodanige Landdrost of ander behoorlijk persoon zal dien onder kontrakt 
oordeelen dat de dienst van het kind in eenig gedeelte gesteld. 

daftrvan, eenig loon waardig zijn zal; en bij het verbinden 
van elk zoodanig kind, hetzij aan eenen bloedverwant of 
vreemdeling, zal het de pligt zijn van zoodanigen Landdrost 
of ambtenaar om de beste voorwaarden welke bij kan, voor 
zoodanig kind te maken. 

9. Al zoodanige kontrakten tot het verhinden van be- Vorm van leerlings 
hoeftige kinderen als vermeld, zullen worden gemaakt, zoo kontrak.t voor have-

l .. k · d 1 d b d' loose kmderen. na moge IJ 1n e vo gen e ewoor mgen : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J)istrikt van ............................. . 

Dit leerlingscontract van A. B. (beschrijf A. B. hier zoo 
naauwkeurig mogelijk) ecn behoeftig kind, getuigt, dat C. D. 
(bescbrijf bier C. D. als den Landdrost, of als den ambte
naar speciaal door den Gouverneur aangesteld om zoodanige 
leerlingscontracten voor het district te betuigen, zoo als het 
geval zijn mag) ingevolge Wet No. , in dat geval gemaakt 
en voorzien, verbindt bij deze den gezegden leerling A. B., 
oud ...... jaren of daaromtrent, aan E. F., (beschrijf hier E. F. 
zoo naavwkeurig mogelijk) bij hem te wonen en als een 
leer ling te dienen tot (of voor, als het geval zijn mag, be
schrijf bier de ouderdom, wanneer de leerlingschap zal af
loopen, of den tijd welken het duren zal), gedurende al 
welken tijd de gezegde leerling zijnen meester trouw en 
eerlijk dienen en gehoorzaam zijn zal; en de gezegde E. F. 
voor zich, zijne erfgenamen en executeuren, komt bij deze 
met den gezegden C. D., voor en ten behoeve van den ge
zegden A. B. overeen, dat hij, de gezegde E. F., den ge
zegden A. B. zal leeren en onderwijzen, of doen leeren en 
onderwijzen, in de (beschrijf bier de bijzondere ambacht of 
bezigbeid), op de beste mogelijke wijze, gedurende den ge
zegden tijd, en ook behoorlijk zorgen zal of voorziening zal 
doen maken voor de opvoeding en het godsdienstig onderwijs 
van den gezegden A. B., volgens zijne beste bekwaamheid, 
e~ gedurende den gezegden tijd, den gezegden leerling voor
Zien zal van goed en voldoend voedsel, wassching, logies 
en a.lle andere noodige dingen, en geschikt voor zoodanigen 
leerlmg, en ook als loon, aan den gezegden leerling betalen 
zal, de som van (beschrijf bier de voorwaarden waaronder het 
bepaald loon betaald moet warden); en ook zal de gezegde 
E. F., den gezegden leerling niet gedurende den gezegden 

51 
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tijd overgeven of overmaken aan eenig ander persoon, zonder 
de schrifte1ijke bewilliging, vooraf daartoe te hebben beko
men van den Landdrost of anderen bevoegden ambtenaar 
magt en gezag tot zoodanige bewilliging hebbende. ' 

In getuige waarvan wij, de gezegde C. D. en E. F., deze 
hebben onderteekend, te .. .. .. .. .. .. op dezen ............ dag 
............ van ............ 18 

(Laat hier vo1gen de naamteekeningen of merken der partijen). 

In tegenwoordigheid van (hierin te vullen de naam
teekeningen van ten minste twee getuigen, die bij het pas
seren van het contract geweest zijn.) 

Overeenkomsten in 10. In geva1 de Landdrost of ander bevoegde ambtenaar 
zoodanige kontrak- door wien het 1eer1ingscontract van eenig zoodanig behoeftig 
ten zullen voortdu- . d " 1 1 1d d d 
ren tot opvolger in kind a1s voorme1 aangegaan ZlJn za , a s voorme , oor en 
kantoor van Land- dood, of anderzins a1s zoodanige Landdrost of ambtenaar 
drost in wiens voor- za1 ophouden te ageren dan in dat geva1 zullen a1 de voor
deel zij gemaaktzijn · · k' t · d ·' 1 1' t t · zieningen en overeen oms en In zoo amg eer mgscon rac 

vervat voortduren, ten faveure van den behoor1ijk aange
ste1den opvo1ger van zoodanigen Landdrost of ambtenaar, 
en zoodanige opvoiger zai en mag ai het nut en voordeel 
trekken van zoodanige voorzieningen en overeenkomsten, 
even a1sof zoodanige opvo1ger zelf de persoon geweest ware 
door wien zoodanig contract a1s voorme1d oorspronkelijk ge
maakt is. 

Zoodanige leerlings- 11. Ieder zoodanig Iaatstgeme1d 1eerlingscontract zal, 
ko.ntrak.ten z~:len in ais voormeld worden gemaakt en geteekend in drie copieen 
dne copwen ZlJil, een ' . .. ' 
aan d~n meester, een een van weike copieen za1 worden gegeven aan den meester 
aan d~n l~~rling, en en een aan den 1eerling, en de derde za1 worden geregistreerd 
de derde m het en gedeponeerd in het kantoor van den Landdrost, door wien 
Landdrostkantoorte Ik b t . d · f h I b · d I " d worJen gedeponeerd zu s e mg IS; o waar etze ve etmg za ZIJn gewor en 

door eenigen anderen ambtenaar, speciaa1, a1s voorzegd, aan
gesteid, en zai daarvan aanteekening gehouden worden in een 
boek, door hem tot dat einde te worden gehouden, en de 
gezegde derde copy zal door hem worden overgezonden aan 
den Landdrost van het distrikt waarin de meester, door 
wien zoodanig contract zal zijn aangegaan, gewoonlijk woon
achtig is, om in z~jn kantoor te worden bewaard en ge
registreerd. 

Leerling niet te wor- 12. Geen meester zal of mag een leerling als voormeid 
den overgegeven. door eenigen Landdrost of ander bevoegden ambtenaar als 
zonder toestemmmg ld . b d · f 
van den Landdrost, voorme ver on en, aan eenig ander persoon overgeven o 
of wanneer leerling overmaken, zonder de schriftelijke bewilliging daartoe vooraf 
z~stien jare~. ou.d is van den Landdrost of ander bevoegden ambtenaar van het 
metzonderz1Jne1gen d' t 'kt · d · · · h bb toestemming. IS ri , waarin zoo amge meester woonachtig IS, te e en 

bekomen; en ingeval zoodanige leer ling 16 jaren oud of 
ouder zijn zal, zonder de bewilliging van zoodanigen leer
ling zelf. 
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HOOFDSTUK IV. 

BETREKKELIJK MAATREGELEN IN GEVAL VAN DOOD, INSOLVENTIE 

EN VERANDERING V AN WONING V AN DEN MEESTER, EN 

ANDERE OMSTANDIGHEDEN, DIENSTKONTRAKTEN ZONDER 

KENNISGEVING 0 NTBINDENDE. 

1. In geval van den dood of de insolventie van den Effect van dood 
eester zal het dienstcontract hehalve als hierna uitgezon- of insolventie des 

m ' ' d . d d fmeesters op het derd, eene maand na den dag van zoo amgen oo o dienstkontrakt. 
insolventie, ophouden en vervallen, in geval de bepaalde 
diensttijd niet vroeger zal afioopen, en tot den tijd van zoo-
danig verloop van zoodanig contract, zal zoodanige dienst-
bode geregtigd zijn tot de vordering van zijn volle loon en 
alle andere belooningen in zoodanig contract vermeld, en 
zal verpligt zijn, indien vereischt, zijne dienst te doen voor 
den persoon, den overleden of insolventen meester wettig-
lijk vertegenwoordigende. 

2. Ingeval van den dood of de insolventie van den meesterEffect van dood 
van eenigen leer ling, of ingeval de leer ling wordt belet op de of insolventie des 

.. h' · d d t' d't h .c--1 t k · lmeesters op het WlJZe 1erna 1n e zes e sec 1e van 1 OOlUS u speCiaa leerlingskontrakt. 
vermeld, zijne diensten te verrigten of aan zijne verbindtenis 
te voldoen, ter plaatse waar dezel ve moeten word en verrigt 
of volbragt, zal zoodanige dood, insolventie of verhindering, 
eene volkomene ontbinding zijn van het leerlingscontract, 
en indien eenige som werkelijk of bona fide zal zijn betaald 
geworden door of voor zoodanigen leerling als voormeld, zal 
eenige Landdrost, jurisdictie hebbende, of ander bevoegd 
Hof, het regt hebben, op bewijs van zoodanige betaling, op 
eene summiere wijze, eenige som welke den gezegden Land-
drost of Hof billijk zal voorkomen, te gelasten te worden 
betaald aan of tot gebruik van zoodanigen leerling als voor-
meld, door eenig zoodanigen meester als voormeld of zij nen 
wettigen vertegenwoordiger; lettende echter in de begrooting 
van zoodanige som, op het bedrag de som oorspronkelijk 
door of voor zoodanigen leerling betaald en op den tijd ge-
durende welke zoodanige leerling in de dienst van zoodanigen 
meester, als voormeld, gebleven is; met dien verstande altijd, 
dat ieder zoodanige leerling geregtigd zijn zal tot zijn volle 
loon of andere belooning, welke verschuldigd zal zijn voor 
zoodanige ontbinding van het leerlingscontract. 

3. In geval vnn den dood of bij insolventie van denEffect van dood 
meester van eenig kind die in eenen behoeftigen staat ge- of insolventie des 
weest zijnde, door eenen Landdrost of ander bevoegden amb- 1~eeste;sdwadar leert .. . mg mm er an zes-
enaar op de W1Jze h1ervoren omschreven zal zijn verbonden, tien jaren oud is. 

zal het de pligt van zoodanigen Landdrost of anderen be-
voegden ambtenaar zijn, in geval zoodanige leerling, tijdens 
den dood. of de insolventie van zijnen vorigen heer, minder 
dan 16 Jaren oud zijn zal en niet in staat om zichzelf te 
onderhouden, het opzigt en de zorg van zoodanig kind weder 
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op zich te nemen; en indien het raadzaam zal worden ge
oordeeld, het gezegd kind weder te verbinden voor eemgen 
tijd, binnen de limieten in deze wet voorgeschreven ter 
voortduring van leerlingschap, aan zoodanig geschikt en be
kwaam persoon, als zoodanige Landdrost of ander bevoegde 
ambtenaar, en zoodanig kind, indien 16 jaren oud of ouder, 
wederzijdsch zullen goedkeuren en overeenkomen; met dien 
verstande, dat wanneer zoodanig kind den gezegden ouder
dom van 16 jaren niet zal hebben bereikt, zijne bewilliging 
in eenig geval niet noodig zij n zal. 

Weduwe van over- 4. De vrouw van den overleden meester van elken 
leden meester mag dienstbode of leerling, gehuurd of gecontracteerd dienst te 
het dienstkontrakt · t 1 h · f 1 db b d' d · t' d overnemen. verng en, a s eenen UIS- o an ouw e 1en e, IS gereg 1g , 

indien haar zulks goeddunkt, de dienst van zoodanigen 
dienstbode of leerling te vorderen, gedurende den vollen tijd 
van den bepaalden diensttijd, mits zij inwilligt na te komen 
en nakomen zal, al de bepalingen van het kontrakt, ten 
faveure van den dienstbode of leerling, welke de meester 
verpligt was na te komen. 

In geval van over- 5. In geval van het overlijden van eenen dienstbode of 
lijden v. dienstbode leerling in den loop van den bepaalden diensttijd zijn zijne 
of leerling zal loon i! d · ' d' 
tot den tijd van dood er1genamen, executeuren of an ere wett1ge vertegenwoor I-

betaald worden. gers geregtigd, van den meester het volle loon en andere 
belooning aan zoodanigen dienstbode of leerling, voor den 
tijd door hem v66r zijnen dood gediend en niets meer, te 
vorderen. 

Effect van veran- 6. Geen dienstbode of leerling (behalve als hierna voor
dering van de woon- zien, ten aanzien van person en als behoeftige kinderen ver-
~~a~!t ~ei~;~t~e~trs bonden) verhuurd of verbonden, dienst te doen aan de waning 
leerlingskontrakt. van of aan eenige bijzondere plaats van handel of bezigheid 

door zijnen meester bewoond, is, in geval zijn meester van 
woonplaats of handelsplaats of beziglfeid, uit de stad veran
dert, of (waar zoodanige plaats niet in eenige stad is) van 
de plaats waarin, volgens het contract, zuodanige dienstbode 
of leerling verbonden werd zijne dienst te verrigten, naar 
eenen grooteren afstand dan twee mijlen van zoodanige stad 
of plaats waar, volgens de bepalingen van het contract, zoo
danige dienstbode of leerling niet verpligt is te wonen in 
het huis van of bij zijnen meester, of buiten het distrikt 
van zoodanige stad of plaats, waar zoodanige dienstbode of 
leerling verpligt is te wonen in het huis van of bij zijnen 
meester te wonen,-verpligt zijne dienst te verrigten ter 
plaatse waar zijn meester zijn verblijf of handels- of bezig
heidsplaats zal hebben opgenomen zonder de bewilliging 
zoodanigen dienstbode, of van de 'ouders of voogden van 
zoodanigen leerling,-maar zoodanige bewilliging zal in alle 
gevallen beschouwd en genomen warden te zijn geschied, 
wanneer het bewezen zal warden dat zoodanige dienstbode 
of leerling, zijnde niet verpligt in het huis van of bij zijnen 
meester te wonen, verrigt heeft,; of in geval een leerling, 
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zijnde door zijnen ouder of voogd gepermitteerd aan de 
nieuwe woning of handels- of bezigheidsplaats van zijnen 
meester te verrigten eenige dienst van eenige soort, welke 
hij vol~ens het co~tra~t verpligt. was te v~.rr~~ten, of zijnde 
een bediende, verphgt 111 het hms van ofblJ ZIJnen meester te 
wonen zich begeven heeft en gebleven is, en in geval van 
een le~rling, door zijnen ouder of voogd gepermitteerd zich 
in zoodanig huis te begeven en te verblijven gedurende 
eene week na de verhuizing van zijnen meester derwaarts. 

7. De meester van eenigen leer ling die aan hem ver- De meester van eeni
bonden is geworden op de wijze hierin te voren voorzien, gen leerlinf?, dat een 

b h f · k. d · t• d d b 1· f d haveloos kmd was, als een e oe t1g m , IS gereg 1g , zon er epa mg o wang, mag zoodanige leer-
zoodanigen leer ling te zenden naar, en de verrigting van de ling met toestem
dienst in het contract bepaald te vorderen, waar ook zoo- ruing van den Land-

. t ·· bl. ·f f h d 1 f b · h ·d 1 t drost verzenden. damge mees er ZIJn ver lJ - o an e s- o ez1g m sp aa s 
binnen deze Provincie zal hebben verwisseld, na kennis van 
z~jn voornemen v66r zijn vertrek aan den Landdrost van 
het district dat hij staat te verlaten, te hebben gegeven, en 
de Landdrost, na zoodanige kennisgeving te hebben ontvan-
gen, zal dezelve op de derde copy van het leerlingscontract 
door hem geregistreerd en ingezonden, aanteekenen; en zoo-
danig vertrek hebbende, onmiddelijk zoodanig derde copy 
overzenden naar den Landdrost van het district waarheen 
zulk een leerling zal worden gebragt, om door hem, op de 
wijze hierin te. voren voorzien, behoorlijk te worden gere-
gistreerd en bewaard. 

8. Geen dienstbode of leerling, gehuurd of gecontrac- Dienstboden en 
teerd om huisdienst te verrigten, mag wettiglijk weigeren leerlinge~ verpligt 
·· t f · ·· h · · 1 t ·· zekere re1zen, enz., ZIJnen mees er, o eemg van ZIJn . uu:;gezin, op as van ZIJnen te dom indien ver 

meester, te vergezellen op eenigen reis binnen deze Pro- eischt. 
vincie, of in den loop van zoodanige reis, eenige zoodanige 
dienst te verrigten als uit krachte van zijn dienst of leer-
lingscontract, hij verpligt zijn zoude in het huis van zijnen 
meester of bij hem te verrigten ; en geen dienstbode of 
leerling mag wettiglijk weigeren zich op eenige reis binnen 
deze Provincie te begeven, waartoe zijn meester hem zal 
gelasten, of eenig rjjtuig, paard of eenig soort vee te drijven, 
te hoeden of op te passen, het eigendom of in het wettig 
bezit van of onder het wettig beheer van zijnen meester, welke 
zoodanige dienstbode of leer ling, uit hoofde van zijn dienst of 
leerlingscontract verpligt zijn zoude, aan de woning van zijnen 
h~er of bij hem, te rijden, drijven, hoeden of op te passen: met 
d1en verstande altijd, dat er billijke grond zal zijn te ge-
looven, dat zoodanige reis volbragt kan en zal worden voor 
den afloop van den bepaalden tijd van de dienst van zoo-
danigen dienstbode of leer ling; en dat zoodanige meester 
verpligt zijn zal zoodanigen dienstbode of leerling van voedsel 
e!!- alle andere dingen te voorzien welke noodig en geschikt 
ZlJn mogen, zoodanigen dienstbode of leerling in staat te 
stellen, zoodanige reis af te leggen en naar de woning van 
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zijnen meester voor. den afioop van den diensttijd, terug 
te keeren. 

Geen dienstbode of 9. Geen dienstbode of leerling zal verpligt zijn zijnen 
l~~rlinf: zal verpligt meester te vergezellen, of uit de Provincie te gaan, zonder 
zttJn ZlJnenll meefster de speciale overeenkomst of bewilliging van zoodanigen 
e vergeze en o . d · 

buiten de provincie d1enstbode, of van de ouder of voogd van zoo amgen leer-
t~ gaan zonder spe-Iing, of wanneer zoodanige leerling vol zestien jaren oud 
etale overeen~omst is ook zonder de bewilliging van zoodanigen leerling. 
of toel'ltemmmg. ' 
Waar dienstbode 10. Wanneer eenige dienstbode niet verpligt zijnde, 
niet verpligt i~ zijne zijnen meester te vergezellen, of te gaan naar eenige plaats 
meester naarmeuwe h d t ·· · f h d 1 f b .. h 'd woonplaats te ver- waar een e mees er ZlJne won1ng o an e s- o ez1g m s-
gezellen; houdt het plaats zal veranderen, of waarheen de meester zoodanigen 
kontr~k.t door zulke dienstbode zal gelasten te gaan, weigeren zal dit te doen, zal 
verhUizmg op. het dienstkontrakt van den dag waarop de dienstbode belet 

zal worden zijn diensttijd uit te dienen, ter plaats waar 
dezelve uitgediend moest worden, worden ontbonden, en 
zoodanige dienstbode zal geregtigd zijn van den meester zoo
danig loon of andere belooning, tegen de prijs in het dienst
kontrakt bepaald, te vorderen, als verdiend zal zijn ge
worden tot den t~jd der weigering hierboven vermeld, bene
vens loon en belooning volgens den prijs voormeld, voor 
den tijd van eene maand meer, of tot den afioop van het 
dienstkontrakt, in geval hetzelve zal afioopen binnen eene 
maand van den t~jd van zoodanige weigering: met dien 
verstande altijd, dat wanneer kennis van zijn voornemen te 
verhuizen alR voormeld, door zoodanigen dienstbode te zenden 
als voormeld, door zoodanigen meester gegeven zal zijn, zoo
danig meerder loon en belooning niet in eenig geval betaal
baar zijn zal, voor eenigen tijd langer dan eene maand van 
den dag van zoodanige kennisgeving. 

Eenige overeen- 11. Niets hierin vervat zal eenige speciale overeenkomst 
k?mst met betre~- of bepaling in eenig dienst of leerlingscontract gemaakt kmg tot verandermg . . ' . . ' 
van woonplaats zal vermet1gen of affecteren, waardoor de d1enstbode of leerlmg 
goed zijn. verpligt zijn zal zijnen meester te volgen, of naar eenige 

plaats te gaan, waarheen de meester zijne woning ofhandels
of bezigheidsplaats zal verwisselen, of zoodanigen dienstbode 
of leerling gelasten te gaan, en aldaar de dienst in zoodanig 
contract bepaald te verrigten. 

Effect van huwelijk 12. Wanneer eene vrouwelijke dienstbode of leerling 
van vrouwelijke tt' h d 1 .. d d d 1 h b dienstbode of leer- we lg ge uw za ZlJn, ge uren e en oop van aren e-
ling. paalden diensttijd, mag hare man ten eenigen t~jde na zoo-

danig huwelijk het dienst of leerlingscontract ontbinden, en 
zijne vrouw uit de dienst van haren meester nemen, indien 
hij daartoe genegen is, en zal het regt hebben het loon en 
andere belooning te vorderen, welke aan haar verschuldigd 
zullen zijn, voor dienst v66r zoodanige wegneming, maar zal 
verantwooreelijk z~jn aan haren meester, voor alle schade 
welke hare meester daardoor lijden zal. Maar zoodanige 
schade zal in geen geval het bedrag van het loon te 
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boven gaan dat zij zouden hebben verdiend tusschen den 
tijd van haar huwelijk en den tijd van den afloop van hare 
dienst, wanneer zij tot zoodanigen afioop in zoodanige dienst 
ware gebleven. 

13. De meester van eenige vrouwelijke bediende of leer- Effect van huwelijk 
r die in den loop van haren bepaalden diensttijd huwen ofzwangerschap van 
mg, .' . . . ' vrouwelijke dienst-

of zich 1n eenen staat zal begeven, welk~. 1n deze ProvmCie bode of leerling met 
wordt of zal worden genoemd den huwehjken staat, zal waar hetrekking tot het 
zoodanige dienstbode of leer ling, volgens haar dienst- ofregt van den meester 
leerlingscontract verpligt is te wonen, of huisselijke dienst 
in het huis van of bij haren meester te verrigten, geregtigd 
zijn, ten eenigen tijde, na zoodani.g huwelijk of genoemd 
huwelijk, zoadanig contract te ontb1nden, en zoodanige be-
diende of leerling te ontslaan, en wanneer zoodanige bediende 
of leerling volgens zoodanig contract niet verpligt is te 
wonen of huisselijke dienst te verrigten in het huis of bij 
haren meester, zal hij geregtigd zijn zoodanig contract te 
verbreken, en zoodanige bediende of leerling nit zijne dienst 
te ontslaan, wanneer zij uithoofde harer zwangerschap of 
verlossing van een kind, onbekwaam zal worden de dien-
sten te verrigten, welke z\j volgens zoodanig contract ver-
pligt is te verrigten; maa.r eenige zoodanige bediende of 
leerling aldus ontslagen uit hoofde van haar huwel~jk, of 
in eenen staat tredende, aldus a]s voormeld genoemd den 
huwelijken staat, of van zwangerschap of verlossing van een 
kind, zal geregtigd zijn van haren meester te vorderen, 
het loon en iedere andere belooning, welke aan haar ver-
schuldigd zijn voor hare dienRten v66r den dag van zoodanig 
ontslag; en de meester al vorens geregtigd te zij n zoodanig 
bediende of leer ling te ontslaan, zal verpligt zijn dezel ve te 
betalen en te voldoen. 

HOOFDSTUK V. 

JURISDICTIE DER LANDDROSTEN IN ZAKEN TUSSCHEN HEEREN 

EN DIENSTBODEN EN I~EERLINGEN. 

1. De Landdrosten binnen de Provincie hebben juris- Jurisdictie v. Land
dictie in alle zaken in hunne respectieve distrikten ont- drosten in zaken 
t d t h h . d '· tusschen mee8ters s aan e ussc en eeren en hunne d1enstbo en en leerlmgen, en hunne dienaren 

en ten opzigte hunner betrekkelijke regten en pligten, of en leerlingen. 
?mtrent eenige zaak of ding of overtreding als waaromtrent 
m deze wet voorziening is gemaakt. 

2. Elke Landdrost heeft regtsgebied in eenige zoodanig Landdrosten hebben 
geval als voorzegd, voor hem gebragt tegen eenig persoon.iurisdictie ?ver alle 
op d r·d b" .. d. t •kt .. d f d d personen bmnen e~ lJ , 1nnen ZIJn IS ri ZlJn e, o e gron en van hunne respectieve 
zoodamge zaak al of niet binnen het distrikt ontstaan zijn, distrikten. 
dan wel of de persoon tegen wien de zaak is gebragt, zijn 
gewoon verblijf of woonplaats al dan niet in dat distrikt 
heeft; ma.ar de La.nddrost za.l, wanneer het hem zal voor-
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komen, dat eenige zoodanige zaak gemakkelijker kan onder
zocht of beslist worden door den Landdrost van eenig ander 
distrikt, zoodanige zaak van de hand wijzen, en ingeval hij 
zulks doet, als de dienstbode of leerling beschuldigd is van 
opdrossing, en als men hem mogelijke reden aantoont door 
eed of verklaring van een geloofwaardig pe.rsoon, geloovende 
deze de daadzaak te zijn, zal zoodanige Landdrost, als hij 
het raadzaam oordeelt, een lastbrief voor de overbrengst uit
vaardigen, onder veilige bewaring van zoodanige dienstbode 
of leerling, naar de stad of plaats waar het hof van zoo
danigen anderen Magistraat gehouden wordt: Met dien ver
stande, dat de dienstheer ondernemen zal, de onkosten van 
zoodanigen overbrengst te betalen, en de Landdrost door 
wien uiteindelijk de zaak gehoord en beslist zal worden, zal 
oordeelen door welke der partijen de gezegde onkosten zul
len worden betaald. 

Uitlegging. Strafbe- 3. Eenige dienstbode of leerling zal kunnen worden be:.. 
~aling voor hande- boet met eene som niet te bovengaande een pond Sterling 
lmgen v. wang-edrag b" b k b I' ~ d Id d t door dienstboden of en IJ ge re e van eta mg, veroor ee wor en ot ge-
le.erlingen begaan. vangenisstraf met of zonder harden arbeid, voor eenen tijd 

niet te bovengaande eene maand, ingeval hij zal worden 
bevonden eenige van de volgende handelingen of aanha
lingen van wangedrag gedaan te hebhen, dat is te zeggen: 

1. Indien hij, na in contract te zijn getreden, in ge
breke zal blijven of weigeren, zonder wettige re
denen, de dienst op den bepaalden tijd te beginnen. 

2. Indien hij zonder verlof of zonder voor de uitvoe
ring van z~jnen dienst wettige redenen, zich van 
zijns meesters huis of andere geschikte en vast
gestelde plaats zal verwijderen. 

3. Indien hij zich gedurende werkuren ongeschikt zal 
maken tot behoorlijke volbrenging van zijn werk, 
door in beschonken toestand te zijn of te worden. 

4. Indien hij eenig werk, hetwelk zijn pligt was te 
volbrengen, zal verzuimen, of indien h~j eenig 
werk, hetwelk uit den aard der zaak onder zijn 
contract, zijn pligt was te volbrengen, zonder zorg 
en onbehoorlijk zal volbrengen, terwijl hij dit 
volgens contract, met zorg en behoorlijk had moe
ten volbrengen. 

5. Indien hij zonder verlof en voor zijne eigene doel
einden zal gebruik maken van eenig paard, mid
del van vervoer of eenig ander eigendom aan 
zijnen meester toebehoorende. 

6. Indien h~j zal weigeren eenig bevel van zijnen 
meester of van eenig persoon door zijnen meester, 
volgens wet, over hem geplaatst, te gehoorzamen, 
welk bevel het zijn pligt was te gehoorzamen. 
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7. Indien hij eenigen twist of eenige hindernis, binnen 
of bij zijns meesters huis of op zijns meesters 
plaats zal veroorzaken en indien hij, niettegen
staande, dat hij door zijnen meester of door eenige 
persoon boven hem geplaatst, zal zijn bevolen toe 
te geven, desniettemin zal voortgaan met het maken 
van zoodanigen twist of zoodanige hindernis. 

8. Indien hij, tegen zijnen meester of tegen deszelfs 
vrouw of tegen eenig persoon, door zijnen mees
ter boven hem gesteld, scheldende en beleedi
gende taal zal gebruiken, met het oogmerk om 
inhreuk op den vrede uit te lokken. 

4. Ingeval van eene tweede veroordeeling, onder het Strafbepaling voor 
laatst voorafgaande artikel of meer veroordeelingen dan eene tl~eedb~ veroodrdee~.d 

. . . mg mnen en tlJ 
tweede, bmnen den tiJd van zes maanden, na eene vooraf- van zes maanden. 
gaande veroordeeling, zal de overtreder wegens zoodanige 
tweede of eenige verdere veroordeeling, beboet kunnen war-
den met eene som niet te bavengaande drie pond sterling, 
en bij gebreke van betaling daarvan, tot gevangenisstraf 
warden veroordeeld en op harden arbeid kunnen warden 
gesteld, voor eenen t\jd niet te bovengaande zes weken en 
onderhevig zijn, gedurende zoodanige gevangenisstraf (of ge-
durende zooveel daarvan als de veroordeelende Landdrost zal 
beslissen) om in eenzame opsluiting te warden gehouden, 
met of zonder schraal diet, of op schraal diet, met of zonder 
eenzame opsluiting, onderworpen, zooals hierin later vermeld 
en wegens eene veroorcleeling onder het volgend artikel van 
deze wet, binnen zes maanden, door eene veroordeeling on-
der het laatst voorafgaande artikel opgevolgd, zoo zal de 
overtreder onderhevig zijn aan gelijke straf, als of beide ver-
oordeelingen plaats hadden gevonden onder het laatst voor-
afgaande artikel. 

5. Eenige bediende of leer ling zal kunnen warden be- Strafbepaling voor 
boet met eene som niet te bovengaande drie pond sterling handelingen van 
en b" b k b l' d d d wangedrag v. eenen lJ ge re e van . eta 1ng aarvan, veroor eel kunn_en meer ernstigen aard 
warden tot gevangemsstraf, met of zonder harden arbmd, begaan door dienst
voor eenen t\jd twee maanden niet te bovengaande, of zal boden of leerlingen. 
kunnen warden gevangen gezet zonder de oplegging van 
eene boete, naar goed vinden van den Landdrost, met of 
zonder harden arbeid, voor eenen tijd twee maanden niet te 
?ove~lgaande en gedurende zoodanige gevangenzetting, zooals 
m d1t artikel wordt vermeld, in eenzame opsluiting worden 
gehouden, met of zonder schraal diet, op water en brood 
warden gesteld, met of zonder eenzame opsluiting, onder-
worpen, als hierna vermeld, ingeval hij veroordeeld wordt, 
wegens een van de volgende handelingen of aanhalingen van 
wangedrag, dat is te zeggen : 

1. Indien hij door moed willig in breuk maken op zij nen 
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pligt, of wegens dronkenschap, eene handeling zal 
begaan, strekkende tot direct verlies, schade of 
ernstig gevaar van eenig eigendom, door zijnen 
me ester aan zij nen zorg toevertrou wd, tot leve
ring aan of ten behoeve van zij nen meester. 

2. Indien hij door moedwilligen inbrenk op zijnen 
pligt of door pligtsverzuim of wegens dronken
schap zal weigeren of nalaten, ecnige wettige han
deling te do en, die hij had behooren en gelast 
was te verrigten, tot het veilig bewaren van eenig 
eigendom door zijnen meester aan zijnen zorg 
toevertrouwd tot levering aan of ten behoeve van 
zijnen meester. 

3. Indien, gebruikt wordende als veehoeder, hij in 
gebreke zal blijven aan zijnen meester, den dood 
of het verlies van eenige aan zijnen zorg toever
trouwde dieren, welke hij zal beweren dat zijn 
gestorven of zijn verloren, bij de eerste gelegen
heid die hij zal hebben, nadat hij zulks ontdekt 
heeft, of dat hij in den loop van zij ne pligtsbe
trachting had behooren te ontdekken zoodanigen 
dood of zoodanig verlies te vermelden, of indien 
hij in gebreke zal blijven, voor zijns meesters ge
bruik of inspectie, eenig deel of gedeelten van 
eenig zoodanig dier, als hij zal beweren dat is 
gestorven, te bewaren, welk deel of welke ge
deelten hij door zij nen me ester zal zij n gelast te 
bewaren, tenzij zoodanige veehoeder, tot tevre
denheid van het Hof, den dood van zoodanige 
dieren zal bewijzen, of indien het door zijnen 
meester zal blijken, dat eenig zoodanig dier of 
eenige zoodanige dieren, die door hem worden 
beweerd te zijn verdwaald of anderzins verloren 
zijn geraakt, onder de omstandigheden van het 
geval, niet verloren konden zijn geraakt zonder 
zijn toedoen of zonder zijn verzuim. 

4. Indien, wanneer gebruikt wordende in eenige andere 
hoedanigheid, anders dan die van veehoede;.·, hij 
het verlies van eenig eigendom, door of voor zijnen 
meester aan zijnen zorg toevertrouwd, zal beweren 
en het door zijnen meester zal blijken, dat het 
eigendom in kwestie niet verloren kon zijn ge
raakt, zonder zijn toedoen of zonder zijn verzuim. 

5. Indien hij zonder wettige reden uit zijns meesters 
dienst zal weggaan, met het voornemen om daar
in niet weder te treden. 

Strafbepaling onder 6. Ingeval van eene tweede veroordeeling onder het 
de laa!st v?orgaande laatst voorafgaande artikel of van meer dergelijke veroor-
afdeelmg m geval ...l- 1. d t d b' d t"d Ut:le mgen oor eene wee e, 1nnen en \1 van zes maan-



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1880] 811 

den na eene vorige veroordeeling, zoo zal de overtreder van eene tweede of 
we~ens eene dergelij ke tweede of eenige verdere veroordee- ~ert.ere veroor
ling beboet worden, met eene som niet te bovengaande vijf ee mg. 
pond sterling en bij gebreke van betaling daarvan, gevan-
gen worden gezet en op harden arbeid worden gehouden 
voor eenen tijd niet te bovengaande 3 maanden, of gevan-
gen gezet kunnen werden zonder de oplegging van eene 
boete, naar goed vinden van den Landdrost, met of zonder 
harden arbeid, voor eenen tijd niet te bovengaande drie 
maanden en onderhevig zijn, gedurende zoodanige gevangen-
zetting, als in dit artikel wordt vermeld, of gedurende zoo-
veel daarvan, als de veroordeelende Landdrost zal beslissen, 
in eenzame opsluiting te worden gehouden, met of zonder 
schraal diet, of op schraal diet, met of zonder eenzame op-
sluiting, onderworpen, zooals hierin later vermeld; en bij 
veroordeeling onder de tweede sectie van deze wet, binnen 
zes maanden door eene veroordeeling onder het laatst voor-
afgaand artikel opgevo1gd, za1 de overtreder onderhevig zijn 
aan ge1ijke straf, a1sof beide veroordeelingen hadden plaats 
gevonden onder het 1aatst voorafgaand artikel. 

7. Geen betaa1de boete of tijd van gevangenzetting onder Geen tijd van gevan
deze wet door eenen dienstbode of 1eerling ondergaan za1 genzetting zal ver-
d 't k' h· bb h t t t d' t f 1 '1· nietiging van het e m wer mg e en e con rac van 1ens o eer mg- kontrakt ten gevolge 
schap te vernietigen. hebben. 

8. Niets van hetgeen vervat in de voorgaande afdee- De bepalingen van 
lingen, van 2 tot 6, beide inbegrepen, noch in afdeeling 9 afdeelinge~ 2 tot .. 6 

zal.strekking hebben om van toepassing te zijn op dienst-~~etaf~!~~~s~l~kz~~ 
boden of 1eerlingen, onder den 1eeftijd van zestien jaren, of dienstboden of leer
op dienstboden leerlingen, anders dan die voor den land-lingen o~der 16 jaar, 
bouw verbonden of gebruikt om op boerenp1aatsen te wer- of op d.1enstbo?en . . . . en leerlmgen met 
ken; met d1en verstande echter, dat eemge d1enstbode of gehuurd voor den 
leerling, anders dan die voor den 1andbou w verbonden otlandbouw. 
gebruikt wordende op boerenplaatsen, zooals daareven ver- Dien.stbode~ en 

ld · t .. d d 1 f ··d . . k leerlmgen metonder me , me ZlJll on er en ee tlj van zestlen .Jaren, an: 16 jaar en niet ge-
huurd of verbonden 

1 I d. h'' d t h'' · k t kt 1 ·· voor den landbouw . n 1en lJ: na a lJ 1n . on ra za ZlJ n ge- enz zijn onderhevig 
treden, in gebreke zal blij ven, of zonder wettige aan· de volgende 
reden, za1 weigeren den dienst op den bepaa1den straffen. 
tijd te beginnen. 

2. Indien hij zonder ver1of, of andere wettige reden, 
zich van zijns meesters huis, of van eenige andere 
p1aats voor de vo1brenging van zijn werk bepaald, 
zal verwijderen. 

3. Indien hij zich gedurende werkuren, tot de be
hoorlijke volbrenging van zijn werk bepaald, 
ongeschikt za1 maken, door het worden of ver
keeren in beschonken toestand. 

4. Indien hij zal nalaten eenig werk, hetwelk zijn 
pligt was te doen, te volbrengen, of indien h~j 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

812 [1880 

eenig werk dat uit den aard van de zaak het 
zijn pligt was te Yolbrengen, zonder zorg en 
onbehoorlijk zal verrigten, terwijl hij dit volgens 
kontrakt met zorg en behoorlijk had moeten 
volbrengen. 

5. Indien hij zonder verlof of voor zijne eigene be
doelingen zal gebruik maken van eenig paard, 
middel van vervoer, of van eenig ander eigendom 
aan zijnen meester toebehoorende. 

6. Indien hij zal weigeren eenig bevel van zijnen 
meester, of van eenige persoon door zijnen meester 
wettelijk over hem gesteld, te gehoorzamen, welk 
bevel het zijn pligt was te gehoorzamen. 

7. Indien hij door moedwillige inbreuk op zijn~m pligt 
of door pligtverzuim, of wegens dronkenschap, 
eenige handeling zal begaan, strekkende tot direct 
verlies of schade, of tot ernstig gevaar van eenig 
eigendom door zij nen meester aan zij nen zorg 
toevertrou wd, of door eenig and er persoon aan 
hem toevertrou wd tot afievering aan of ten be
hoeve van zijnen meester. 

8. Indien hij door moedwillige inbreuk op zijnen 
pligt, of uit pligtverzuim, of wegens dronken
schap, zal weigeren of verzuimen eenige wettige 
handeling te doen, die hij had behooren en gelast 
was te doen, ter veilige bezorging van eenjg 
eigendom, door zijnen meester aan zijnen zorg 
toevertrouwd, ter levering aan of ten behoeve 
van zijnen meester. 

9. Indien hij jegens zijnen meester of jegens deszelfs 
echtgenoote, of jegens eenig6 persoon door zijnen 
meester wettiglijk over hem geplaatst, gebruik 
zal maken van scheldende en beleedigende taal, 
geschikt om inbreuk op de vrede uit te lokken, 

beboet worden met eene som niet te bovengaande twee 
ponden sterling, en bij gebreke van betaling daarvan, ge
vonnisd kunnen worden tot gevangenisstraf, met of zonder 
harden arbeid, voor eenen tijd een maand niet te boven
gaande ; maar indien het zal blijken dat zoodanige dienst
bode of leerling in staat is de schade, door zoodanige daad 
of door t.:oodanig verzuim veroorzaakt, als in dit artikel 
wordt voormeld, te betalen, zoo zal de Landdrost bevoegd 
zijn, hetzij dat de meester daarmede genoegen zal nemen of 
niet, te werk te gaan volgens artikel 12 van dit hoofdstuk. 

Strafbepaling voor 9. Indien eenige dienstbode of leerling wiens dienst- of 
dienst~ode ~ie wei-leerlingskontrakt nog bestaat na uit de gevangenis na on-
gert ZlJnen d1enst te d h ' · · hervatten na dat hij ergane gevangensc ap onder deze wet te ZIJn ontslagen, 
van gevangenschap weigert of nalatig zijn zal, op verzoek van zijnen dienst
ontslagen is. heer, zijne dienst onder zijn kontrakt te hervatten, zal hij 
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onderhevig zij n aan gevangenschap met of zonder harden 
arbeid voor eenigen tij d eene maand niet te bovengaande, 
en zoo vo~rt voor volgende tijden, geene derzelven eene 
maand te bovengaande, totdat hij inwilligen zal zijne dienst 
onder zijn kontrakt te hervatten, en zal hervatten; en elke 
zoodanige tijd van gevangenschap of zoo veel daarvan als 
de veroordeelende Landdrost zal bepalen, kan z\jn met afzon
derlijke gevangenschap, met of zonder s~hraal dieet, of met 
80braal dieet met of zonder afzonderhJke gevangenschap, 
onderworpen als hi ern a vermeld; met dien verstande nog
thans, dat geen dienstbode of leerling, onder deze wet ge
durig in hechtenis r,al worden geplaatst, en zonder eenige 
tusschen-dienst hervatting, onder zijn kontrakt voor langer 
dan ?.:es maanden in het geheel. 

10. \Vanneer eenige tijd van gevangenis ondergaan zal Tijdperk van gevan
zijn door eenigen dienstbode of leer ling voor eenige over- genscbap van dienst-

. d d 1 1··k t··a d bode zal gevoegd tredmg on er eze wet, za een evenge lJ e lJ gevoeg worden bij het trd-
worden bij den diensttijd in het dienst- of leerlingskontrakt perk in het kontr~kt 
bepaald, zoo als die bestond wanneer zoodanige gevangen- bepaald. 
schap begonnen werd, zoodat zoodanige dienstbode of leer-
ling verpligt zal zijn eenen verderen tijd te dienen gelijk-
staande met den tijd van zijn gevangenschap buiten den 
diensttijd oorspronkelijk bepaald. . 

11. W anneer de overtreding waarvan eenige dienstbode Tijd gedurende wel
of leerling overtuigd zal zijn onder deze wet, de overtreding ke ee!lig dien~tbode 

l .. d . f t k •t d a· t .. afwezlg was mt den za ZlJn van op rossmg o ver re Ul e 1ens van ZlJnen dienst zijns meesters 
meester, dan zal de tijd van zijne afwezigheid gevoegd te worden gevoegd 
worden bij den diensttijd oorspronkelijk bepaald, op gelijke b.~ den ?orsp:.onke
wijze als in de laatst voorgaande sectie gelast is, opzigtens hJken diensttiJd. 
den tijd van gevangenschap daarin vermeld; en het zal de 
pligt zijn van den Landdrost, zoodanige.. dienstbode of 
leerling overtuigende bij de teregtstelling, den tijd der af-
wezigheid te vernemen, en zulks schriftelijk onder zij ne 
handteekening te certificeeren om aan den dienstheer te 
worden afgegeven, en den tijd in dat geschrift vermeld, zal 
door alle hoven en in alle plaatsen, geoordeeld worden bij 
den oorspronkelijken diensttijd te worden gevoegd. 

12. Zoo dikwijls eenig eigendom van den dienstheer Vergoeding voor 
verloren of beschadigd zal zijn, uithoofde van eenige daad ofverlies of schad~ aan 

· · · d. tb d f 1 1· lk d - f des meesters eigen-verzu~m van 7-lJnen 1ens o e o eer 1ng, we e aad. o dom door den 
v.~rzmm volgens deze wet verklaard is eene overtreding te dienstbode. 
Z:lJn. zal de Landdrost het regt hebben indien hij goedvindt, 
e~ de dienstheer daarin toestemt, te vernemen of zoodanige 
d1en_stbode of leerling vergoeding kan geven voor zoodanig 
verh~s of schade, en zoo ja, het bedrag van zoodanige ver-
g.oedmg te bepalen, en zoodanige order te maken ten aan-
Zl~? van .de betaling derzelve, hetzij op eenmaal of bij ter-
ffilJnen mt het dienstloon te worden verdiend, of anderszins, 
~ls redelijk en billijk zal schijnen, en inmiddels, en tot men 
m gebreke blijft zoodanig termijn te voldoen, of met de 
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betaling 'van eenig zoodanig termijn achteruit blijft, het 
verleenen van vonnis tegen de overtredende partij uit te 
stellen; maar zoodanig Landdrost zal de getuigenis in de 
zaak notuleeren, en op aanzoek van den dienstheer en ge
geven bewijs, onder eede, van eenig zoodanig in gebreke 
blijven als voorzegd, zal hij zijnen lastbrief ter in hechtenis 
neming van zoodanigen dienstbode of leerling uitvaardigen, 
en zoodanig vonnis tegen hem uitspreken, als op de om
standigheden, der oorspronkelijke overtuigin~ lettende, en op 
den graad in welke zoodanige dienstbode of leerling de ge
laste schadevergoeding gedaan heeft of in gebreke gebleven 
is te doen, billijk en regt zal schijnen. 

Vernietiging van 13. Zoo dikwijls als de dienstheer van eenigen dienst
kontrakt nit hoofde bode of lee rling, die overtuigd zal zij n van eenige overtre
van wangedrag der d. d d t d · t• · h t d. f dienstbode. mg on er eze we , e verme 1gmg van e 1enst- o 

leerlingskontrakt begeeren zal, kan de Landdrost als hij het 
raadzaam oordeelt, de vernietiging van hetzelve gelasten en 
hetzel ve zal gevolgelijk vernietigd word en : Met dien ver
stande, dat zoodanige vernietiging de uitvoering niet beletten 
zal, van eenig vonnis, dat de Landdrost uit mogt spreken, 
of uitgesproken mogt hebben, tegen den ovettreder voor zijne 
overtreding. 

Vernietiging v. kon- 14. Zoo dikwijls als de dienstheer eenigen dienstbode 
trakt op ?~gegronde of leerling voor den Landdrost zal hebben doen brengen, 
beschuld1gmg van . h d b h ld. · t 
den dienstheer. om zw te verantwoor en tegen eene esc u 1gmg egen 

hem door zoodanigen dienstheer ingebragt, en zoodanige 
dienstheer feilen zal zoodanige dienstbode of leer ling van het 
feit te overtuigen, zal de Landdrost als hij het noodig acht, 
op begeerte van zoodanigen dienstbode of leerling, de ver
nietiging van het dienst- of leerlingskontrakt kunnen ge
lasten, en hetzel ve zal diensvolgens vernietigd worcien. 

Klagten onder voor- 15. Geen dienstbode of leer ling zal, onder een van de 
g~ande afdeelingen voorgaande artikels van deze wet, veroordeeld worden, tenzij 
bmnen eene maand d t d t · · kl b. / / d d d 
te worden ingediend. a e mees er ZIJne agte, 1nnen een maan na en ag 

waarop hij van de overtreding of van de beweerde over
treding kennis heeft bekomen, zal hebben ingediend. 

Dienstbode moet 16. rren einde tijd en onkosten uit te sparen, zal de 
voor d.~n Landdrost meester van eenigen dienstbode of leer ling tegen zoodanigen 
verschlJnen op bevel . . ' 
van den meester en d1enstbode of leerhng bewerende eene klagte te hebben, 
kan, bij gebreke ~an zoodanigen dienstbode of leer ling kunnen aanzeggen en be
~ie~-verschijni~g, velen voor het Hof van den Landdrost van hei district te 
md1en schuld1g be- h.. . 
vonden in de kosten verse IJnen, op eenen dag en op een uur door zoodamgen 
veroordeeld worden. meester te worden bepaald, ten einde aldaar te antwoorden 

op zekere beschuldiging, van den aard waarvan zoodanige 
eischer, zoodanigen verweerder zal inlichten, en mogt de ver
weerder in gebreke blijven om, ingevolge zoodanige aanzeg
ging, te verschijnen, zal de Landdrost, op de aanvrage van den 
klager en op beeedigde verklaring dat zoodanige verweerder, 
zoodanige aanzegging ontving en dezelve kreeg eenen billijken 
tijd v66r den dag bepaald voor zijne verschijning en dat vol-
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gens klagers beste weten en geloof zoodanige verweerder geene 
wettige reden had om niet te verschijnen, de lastbrief tot 
inhechtenisneming van zoodanigen verweerder kunnen afgeven, 
ten einde tot het verhoor van de beschuldiging over te gaan; 
en op zoodanig verhoo:;.· en indien de dienstbode of leerling 
zal veroordeeld worden wegens de overtreding, waarvan hij 
zal zij n beschuldigd, zal de Landdrost (indien hij overtuigd 
~al zij n dat verweerder gee ne goede en voldoende reden had 
om in gebreke te blijven te verschijnen) met toevoeging 
aan den straf waartoe verweerder zal worden gevonnisd, 
gezegden verweerder veroordeelen tot betaling aan zijnen 
meester van al zoodanige billijke kosten en uitgaven, niet 
meer bedragende dan die toegestaan in crimineele zaken welke 
aan zijnen meester zijn berokkend door het in gebreke blij
ven van verweerder om te verschijnen, zoo als boven ge
zegd; met dien verstande altijd dat bij afgaye van zooda
nigen lastbrief als boven vermeld, de verweerder zal worden 
gewaarschuwd door dagvaarding om op de beschuldigingen 
tegen hem ingebragt te antwoorden en redenen aan te too
nen waarom hij niet zoude worden veroordeeld om zooda
nige onkosten tengevolge van zij n in gebreke blij ven te 
verschijnen, als boven vermeld, te betalen. 

17. Mogt eenige eischer, die een zoodanigen verweerder Meester, hebbende 
a1s boven vermeld zal hebben aangezegd om te verschijnen dienstbode gewasr-

' . k bl'' d d h schuwd en gelast als boven vermeld, 1n gebre e lJ ven om op en oor em voor den Landdrost 
voor de verschijning van zoodanigen verweerder bepaalden te vers:bijnen. in
tijd te verschijnen en daar en alsdan zijne klagten te ver- dien zelv~ afwezig, 

I l d I dd b .. d' d kl · d t onderbev1g aan kos-vo gen, za e ~an rost op eee 1g e ver armg, a zoo- ten en straffen bij 
danige verweerder, door zoodanige eischer, was aangezegd niet-betaling. 
om op den bepaalden tijd te verschijnen, ten einde te ant-
woorden op eene beschuldiging van zekeren aard, tenzij 
overtuigd da~ zoodanige klager goede en voldoende redenen 
had om in gebreke te blijven van op zoodanigen tijd te 
verschijne11, zich vergewissen van den afstand, die zooda-
nige vorweerder zal hebben gereisd, alsmede van den af-
stand die eenige persoon of personen zullen hebben gereisd 
die zoodanige verweerder als getuigen met zich heeft ge-
bragt en zal, indien overtuigd dat zoodanige getuigen zou-
den of mogten noodig zijn geweest voor zijne verdediging, 
op schrift tegen zoodanigen klager bevel uitvaardigen tot 
betaling van de onkostsn van zoodanigen verweerder en zijne 
getuigen, indien er zijn, tot en volgens hetzelfde tarief, alsof 
elk van de gezegde personen ware geweest een getuige gedag-
vaa~d op de instantie van den Publieken Aanklager en ver-
schlJnende om getuigenis af te leggen in het Hof van zoo-
dan~gen Landdrost, in eene crimineele zaak; en mogt zoo-
damge klager bij vertoon aan hem, van zoodanig bevel, door 
de persoon of personen, ten wier gunste zulks zal zijn op-
g~maakt, weigeren of nalaten daaraan te voldoen, zoo zal hij 
zwh op den hals halen en onderhevig zijn aan eene boete 
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niet te bovengaande vijf pond Sterling en bij gebreke van 
betaling daarvan aan gevangenisstraf, met of zonder harden 
arbeid, voor eenen tijd eene maand niet te bovengaande. 
met dien verstande, dat een zoodanig bevel zal mogen be~ 
vatten de onkosten van alle of eenige van de personen, wier 
onkosten moeten worden betaald, of afzonderlijke bevelen 
kunnen worden overhandigd aan een of meer van zulke 
personen, zooals het meest geschikt zal blijken te zijn. 

Dienstbode of leer- 18. Mogt eenige dienstbode of leerling, die tegen zijnen 
ling, zijnen dienst- meester zal hebben geklaagd omtrent of wegens eenige over-
heer aangeklaagt . d ' · · d · 
hebbende, in gebre- tred1ng va~ een van e voc_Hz~:nmgen van ~zen wet, m 
ke blijvende op den gebreke bllJven, om te versch1Jn«m, op den tljd door den 
bepaalden tijd tever- Landdrost bepaald voor de verschijning van den verweerder 
schijnen, onderhevig d 1 d .. kl t t 1 1 d 
aan kosten en straf en aar en a s an Z1Jne ag e e vervo gen, zoo za e 
bij niet-betaling. Landdrost, tenzij overtuigd dat zoodanige klager eene goede 

en voldoende reden had om in gebreke te blijven, op zoo
danigen tijd te verschijnen, zich vergewissen op wijze als in 
het laatst voorafgaande artikel vermeld, van de onkosten en 
uitgaven, welke de verweerder billijker wijze zal hebben ge
maakt, ten einde te verschij ne, om op zoodanige klagt te 
antwoorden, en zal hij, op wijze als in het laatst vooraf
gaande artikel vermeld, de betaling kunnen bevelen door 
den klager, van al zoodanige onkosten en uitgaven; en in
dien op vertoon daarvan aan hem, van het daarin vermeld 
bevel, door de persoon, ten w~er gunste hetzelve is opge
maakt, zoodanige klager zal weigeren of verzuimen uaaraan 
te voldoen, zoo zal hij zich op den hans halen en onderhevig 
zijn aan dezelfde boete, en bij gebreke van betaling daarvan 
aan denzelfden straf vastgesteld in het laatst voorafgaande 
artikel; met dien verstande, dat een zoodanig bevel rnoge 
bevatten de onkosten van alle of een van de personen, wier 
onkosten rnoeten worden betaald of afzonderlijke bevelen 
kunnen worden afgegeven aan een of meer dergelijke per
sonen zooals het meest geschikt zal worden bevonden. 

Dienstbode of leer- 19. Geen dienstbode of leerling, die de plaats van zijnen 
ling rnag zijne dienst dienst zal verlaten, alleenlijk tot het indienen van eenige 
verlaten orn klagte kl t lk h" t .. 1 h bb d t in te dienen. ag e, we e 1J egen Z1J nen rneester za e en, na a 

verlof voor dat doeleinde onredelijk zal zijn geweigerd, zal 
alleen uit reden van zijn zoodanig verlaten, geacht worden 
uit zijns meesters dienst te zijn weggeloopen of op eenigerlei 
wijze op deze wet i11breuk te hebben gernaakt. 

Dienstbode of leer- 20. Een dienstbode of leerling, gedagvaard o:n te ant
ling gedagvaard on- woorden op eene overtreding in de dagvaarding beweerd te 
der de derde afdee- .. 1 · b k k d ' · d't 
ling rnag schuldig Z1Jn a s 1n reu ma en e op het derde art1kel van 1 
bev~nden worden hoofdstuk, zal, indien het bewijs in de zaak gegeven zal 
ond~r de vi~fde af- aantoonen dat hij schuldig is aan overtreding van, niet het 
deelmg, en v~ce versa derde maar het vijfde artikel van dit Hoofdstuk, kunnen 

worden veroordeeld en gevonnisd, overeenkomstig de getui
genis, en op gelijke wijze zal een dienstbode of leerling 
gedagvaard tot antwoord op eene overtreding in de dag-
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vaarding beweerd te zijn, als inbreuk op het vijfde artikel 
als boven vermeld, indien het gegeven bewijs zal aantoonen 
dat hij schuldig is aan inbreuk, niet op het vijfde maar 
ok het derde artikel, veroordeeld en gevonnisd kunnen wor
den overeenkomstig de getuigenis ; met dien verstande echter 
dat de straf, die moet worden uitgesproken bij eene ver
oordeeling in een van deze gevalhm, niet zal te boven gaan 
de straf voorzien door gezegd derde artikel; met dien ver
stande tevens, dat de dienstbode of leerling in elke zaak 
voldoende kennisgeving zal hebben ontvangen van den aard 
der beschuldiging, welke hij opgeroepen was te weerleggen. 

21. Zoo dikwijls als de meester van eenigen dienstbode of Strafbepaling bij het 
Ieerling veroordeeld zal worden wegens de overtreding van het terughouden v.loon 
terughouden van het loon van zoodanigen dienstbode of leer- door den meester. 
ling, zonder redelijke of waarschijnlijke reden om te gelooven 
dat het loon, aldus teruggehouden, niet werkelijk verschuldigd 
is, zoo zal hij beboet worden met eene som niet te boven-
gaande vijf pond sterling en bij gebreke van betaling, gevangen 
worden gezet voor eenen tij d een maand niei te bovengaande; 
en de veroordeelende Landdrost zal, behal ve het vellen van 
gezegd vonnis, uitspraak geven voor het bedrag van het aldus 
verkeerdelij k teruggehouden loon en voor de kosten van 
de zaak; welke kosten, indien niet betaald, zullen worden 
verkregen uit het rom·end eigendom van den meester, on-
der en krachtens een lastbrief onder de hand van gezegden 
Landdrost, te zamen met de kosten van zoodanige heffing ; 
met . dien verstande echter, dat wanneer en zoo dikwijls als 
de Landdrost den meester als boven gezegd zal vrijspreken 
van gezegde overtreding, maar toch zal bevinden dat het 
loon door zoodanigen meester aan zoodanige dienstbode of Uitspraak kan wor
leerling verschuldigd is en door zoodanigen meester is den gegeven voor 
teruggehouden het voor zoodanige Landdrost wettig zal zijn loon alleen, met of 

h.. 't d ' l d 'dd l''k . zonder kosten. en IJ m1 s ezen ge ast wor t, onm1 e IJ vonn1s te geven, 
voor het bedrag van het loon, welke hij zal bevinden aan 
zoodanigen dienstbode verschuldigd te zijn, en zoodanig bevel 
uitvaardigen met betrekking tot de betaling door den 
meester van kosten, indien hij er tot eenige mogt vonnissen, 
als aan zoodanigen Landdrost, in overeenstemming zullen 
worden bevonden te zijn met werkelijke en substantieele 
geregtigheid. 

22. Zoo dikwijls als de meester van eenen dienstbode of Strafbepaling voor 
leerling zal worden veroordeeld wegens de overtreding van, het weigeren O!fi de 
hetzij v66r of na afloop van het kontrakt van dienst ofgoederen der dlenst-
l · boden af te geven. 
eerhngschap, op gedane aanvraag en zonder wettige redenen, 

te hebben geweigerd of niet te hebben toegestaan, het 
vervoeren van zoodanig dienstbode's of leerling'svee, scha-
pen, bokken of andere dieren, op het land van zoodanigen 
meester wettiglijk zijnde en vertoevende, zonder redelijke 
en waarschijnlijke oorzaak om te gelooven dat de dieren 
in kwestie wettiglijk werden teruggehouden, zal zooda-

62 
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nige meester worden beboet met eene som niet te boven
gaande een pond sterling voor elk dier aldus onwettiglijk 
teruggehouden; met dien verstande echter, dat het totaal 
bedrag van de boeten aldus betaalbaar, niet te boven zal 
gaan de som van vijf pond sterling in het geheel, en bij 
gebreke van betaling daarvan, hij gevangen zal worden 
gezet voor eenen tijd een maand niet te boven gaande, en 
de veroordeelende Landdrost zal, behalve het vellen van 
gezegd vonnis, bevel geven tot de oplevering van gezegde 
dieren en voor kosten, als in eene civiele zaak, voor gezegd 

Strafbepaling bij Hof, welke kosten, indien niet betaald, geheven zullen 
niet-betaling van worden op dezelfde wijze als bevolen in het een-en-twintigste 
bo~te. artikel; maar het feit dat het kontrakt van dienst of leer-

lingschap van zoodanigen dienstbode of leerling nog niet 
zal zijn afgeloopen, zal niet worden geacht als, of gehouden 
worden voor, uit zichzelf redelijke of behoorlijke grond 
voor zoodanige terughouding te zij n ; met dien verstande 
echter dat niets van hetgeen hierin vervat het effect 
van eenig speciaal kontrakt van wettigen aard zal schenden, 
krachtens hetwelk de meester een regt zal eischen tot terug
houding van eenige zoodanige dieren als boven vermeld. 

Strafbepaling voor 23. Zoo dikwijls als de meester van eenigen dienstbode 
den me~.ster in g~- of leerling veroordeeld zal word en wegens de overtreding 
breke bhJvende ar!I- van het in gebreke bliJ'ven op gedane aanvraag om eenigen 
kelen te leveren m . . ' . . ' . 
het kontrakt be- zoodan1gen d1enstbode of leerlmg van voedsel, beddmg 
paald. of andere artikels, bepaald in eenig geschreven contract 

van dienst of leerlingschap, te voorzien of te leveren, of 
wegens het voorzien en leveren van voedsel, bedding of 
andere artikels, niet overeenkomstig gezegd contract, zoo 
zal hij onderhevig zijn aan eene boete van eene som niet 
te bovengaande vijf pond sterling, en bij gebreke van be
taling daarvan, aan gevangenisstraf voor eenen tijd, een 
maand niet te bovengaande. 

Kontrakt kan wor- 24. Zoo dikwijls als het aan den Landdrost mogt blijken 
d~n vernietigd in: in eenige zaak, door eenen dienstbode of leerling tegen 

bd~lel~kde meestter met zijnen meester ingesteld, dat de meester niet billijk en ge-
l IJ en ge rouw .. d l h · f 1 1' h zijn deel uitgevoerd trouw ZIJn ee van et contract van dwnst o eer mgsc ap 

heeft. heeft uitgevoerd, zoo kan de Landdrost, mogt hij zulks ge· 
schikt achten, en mogt de dienstbode of leerling zulks ver
langen, de vernietiging van zoodanig contract van dienst of 
leerlingschap gelasten, en dit zal dienovereenkomstig ver
nietigd worden. 

Onkosten om be- 25. Zoo dikwijls als eenige meester tegen zijnen dienst
schuldigde pers.onen bode of leerling zal klagen, of eenige dienstbode of leerling 
endhundne getutigten tegen zijnen meester zal klagen, omtrent of wegens eenige 
on er eze we e . 
dwingen voor den overtred1ng van de voorzieningen van deze wet, zoo zal 
Landdrost te ver- het proces van het Hof van den Landdrost tot dwinging 
sbc1!1 ikjne~, udit detpu- van de besehuldigde partij om te verschiine~ en van alle 

1e e 10n l!len e d k l"k t . . ~ · k t noo za e IJ e ge mgen, 1ngesteld worden op pubheke os en 
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en zonder betaling van eenige Hofkosten. Altij d met dien ver- word en betaald, 
stande dat, indien bij het verhoor het zal blijken dat de o.nder zekere excep• 
beschuldiging zonder billijken of waarschijnlijken grond is hen. 
ingediend, de klagende partij onderhevig zal zijn aan eene 
boete niet te bovengaande vijf pond sterling, alsmede tot 
goedmaking van de kosten van het proces en de getuigen 
in de zaak, en bij gebreke van betaling van zoodanige 
boete en kosten, onderhevig zijn aan gevangenisstraf voor 
eenen tijd een maand niet te bovengaande, tevens met dien 
verstande, dat zoodanige boete zal kunnen worden opgelegd, 
bij gelegenheid van zoodanig verhoor en zonder eenige 
nieuwe actie of nieuwe stappen tot verhaal daarvan. 

26. Zoo dikwijls als eenige meester schuldig gevonden Strafbepalingen 
zal worden van zijn dienstbode of leer ling op een on be- voor beschul~i~in
hoorlijke en onwettige wijze te hebben aangevallen, zal de ~~1~~~~!~·j~111.~~ken 
vonnis vellende Landdrost, indien hij goeddenkt, en indien grond. 

1 
IJ en 

de dienstbode of leerling zulks begeert, de vernietiging van 
het dienst- of leerlingscontract gelasten, en hetzelve zal dien-
overeenkomstig worden vernietigd. 

27. Indien eenig kind onder den ouderdom van zestien Kontrakt kan wor
jaren door eenig persoon als een dienstbode of inwoner den vernietigd in-

tt. 1· ·k 1 d h d 1 d L d dien de meester on-oh we 1g IJ za wor en aange ou en, za e an - behoorlijk of 0 t-
drost van het distrikt, waarin hetzelve aangehouden wordt, tig ziJnen diens~b:~e 
jurisdictie hebben om de teruggave van zoodanig kind aan of leerling aange
zoodanige zijner ouders te gelasten, als onder deze wet ge- rand heeft. 
regtigd zijn zouden zoodanig kind te apprenticeren, indien zij 
van plan zijn om hetzelve te apprenticeren: Met dien verstande 
echter, dat indien het mogt komen te blijken, bij het onder-
zoek van eenige zoodanige zaak, dat de persoon, tegen wien 
geklaagd wordt, het gezegd kind oorspronkelijk op eene 
wettige wijze bekomen heeft, en toen het nog beneden de 
vijf jaren oud was, en dat de ouder het kind eischende, 
ten aanzien van het gezegd kind en den persoon hetzelve 
opbrengende, alzoo heeft gehandeld dat het eene schending 
van goede trouw zou zijn aan den kant van zoodanigen 
ouder, te trachten hetzelve weg te nemen, zooals hij of zij Aanhouuing van een 
thans zoekt te doen -en dat volgens het karakter van den kind onder zestien 
gezegden ouder, h~t einde waartoe hij of zij schijnt te be-jaren oud. 
geeren in het bezit van het gezegd kind te geraken, of 
andere omstandigheden, het tot het duidelijk voordeel van 
het gezegd kind zijn zal te blijven bij den persoon bij wien 
hetzelve woont, liever dan aan den aanzoekenden ouder te 
":orden overgeleverd, dan zal de Landdrost weigeren de af-
gifte van het gezegd kind te gelasten, het aan den aanzoe-
~e~den ouder overlatende zoodanige andere stappen te nemen 
md1en ee~ige, als hij of zij zal mogen worden gead viseerd ; 
en .zoo~amge Landdrost mag inmiddels den persoon, zoo-
damg kmd opbrengende, authoriseeren in het bezit daarvan 
te blijven. 

28. In <?enige zaak tusschen een dienstheer en zijn dienst- Staatsprocureur zal 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

~20 [1880 

voor dienstboden bode of 1eer1ing, waarin de Landdrost vonnis zal hebben 
himdelen in geval gegeven ten faveure van zoodanigen dienstbode of 1eer1ing 

l
v;n appHelofvoor het en zoodanige dienstheer van zoodanig vonnis za1 appelleeren' 
J.OOge • d 1 • h • • t d b ' of aanzoek doen eze ve 111 erz1en1ng e oen rengen, zal 

het de p1igt zijn van den Staatsprocureur, indien zoo-
danig appe1 of aanzoek voor het Hoog Geregtshof za1 word en 
gebragt, (mits de gezegde ,Staatsprocureur daartoe zal 
worden verzocht) te verschijnen, en de zaak voor zoo
danigen 1eerling, zonder eenige kosten hoe ook genaamd, 
waar te nemen. 

Dienstbode of leer- 29. Indien de meester van een dienstbode of leer ling 
li?g mag in hechte- eenige k1agte inbrengende tegen zoodanigen dienstbode 
ms genomen worden of leer1ing, wegens eene overtreding strafbaar vo1gens deze 
op verklaring van 
meester. wet, voor een Landdrost of Vrederegter, de verk1aring onder 

eede aflegt, dat hij ge1ooft (met opgave der redenen waar
om hij zu1ks ge1ooft), dat, ten einde het verschijnen van 
zoodanig dienstbode of 1eerling voor den Landdrost, die 
jurisdictie heeft om de zaak in verhoor te nemen, te verze
keren, de inhechtenisneming van zoodanigen dienstbode of 
1eerling noodzake1ijk is, za1 de Landdrost of V rederegter 
een bevelschrift voor inhechtenisneming van zoodanigen 
dienstbode of 1eerling mogen uitvaardigen zonder voorafgaande 
kennisgeving of dagvaarding; MitR evenwel, dat indien de 

Strafbepaling voor meester van een dienstbode of 1eerling zoodanige verklaring 
kwaadwillige ver- . doet op kwaadwillige wijze, en zonder redelijken of waar
klaring. schijn1ijken grond om te ge1ooven dat die waar is, za1 zoo-

danige meester blootstaan aan eene boete, niet te boven
gaande de som van vijf ponden sterling, en bij gebreke van 
betaling aan gevangenzetting voor een tijdvak niet te boven
gaande eene maand. 

~fag in hechtenis ge- 30. Indien eenige dienstbode of 1eer1ing onder deze wet 
11?men wor~en voor aangek1aagd wordt van zonder wettige oorzaak zijns mees-
lhenstverlatmg. t d' t 1 t t h bb · d · ers wns ver a en e e en, met oogmer k om n1et aarm 

terug te keeren, za1 iedere Landdrost of V rederegter een 
lastbrief tot inhechtenisneming van zoodanigen dienst
bode of 1eer1ing mogen uitvaardigen zonder voorafgaande 
kennisgeving of dagvaarding . 

. Heschuldigde en 31. Bij het verhoor eener zaak in een Landdrosthof, 
cliens echtg~noo~ be- waarbij een meester of dienstbode of 1eer1ing beschu1digd 
v oegd getUlgems af dt d b 1. 
te leggen. wor . een er epa mgen van de gezegde Wet van Meesters 

en Dwnsthoclen te hebben overtreden, zal zoodanige meester, 
dienstbode of leerling, naar het geval zich voordoet, of zijn 
of haar vrouw of man bevoegd zijn, maar niet gedwongen 
kunnen worden, om getuigenis te geven ten zijnen of haren 
behoeve, of ten behoeve van den aank1ager in de gezegde 
zaak. 

R.eschuldigde kan 32. GeeD: meester, dienstbode of leer1ing, beschu1digd 
met ~edwongen wor- van overtredmg van een der bepalingen van deze wet, en 
den m het dock te d' · t 'dd 11'"k , , h · kl t 1e 111e onm1 e lJ voor et hooren van zoodamge aan ag 
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in werkelijke hechtenis is, zai kunnen gedwongen warden gaan, maar kan in 
in de dock of de piaats gewoon:Iijk voor gevangenen bestemd hechtenis gehouden 
te gaan, of op andere wijze gedurende het hooren van zoo- worden. 
danige aankiagt ais onder arrest zijnde behandeid worden : 
Mits dat, indien, naar de meening van den Landdrost voor 
wien de aankiagt gehoord wordt, het noodig zai zijn, ten 
einde de verschijning van zoodanigen meester, dienstbode, of 
leerling zeker te maken, dat hij in hechtertis wordt gesteid, 
de Landdrost het regt zai hebben dien persoon te Iaten 
arresteren en in hechtenis te houden. 

33. In gevai het noodig mogt zijn iemand, die .A.mbtenaa.r opzigt 
geemploijeerd is aan eenige der openbare werken in deze hebb.ende over eenig 

· · I f · t t k pubhek werk mag provmme, te vervo gen, o In reg en aan e spre en, prosequearen 
wegens overtreding van een der bepaiingen van deze wet, · 
mogen die prosecutie of regtsmaatregeien geschieden door 
of in naam van eenige der beambten, opzigt hebbende over 
het werk, waaraan zoodanige dienstbode, tijdens die over-
treding, geempioijeerd was. 

34. Aangaande het opieggen van schraal dieet en een- Met betrekking tot 
zame opsiuiting onder deze wet, zai de Landdrost voigen en toedeeling y~n een-
h d I I d . I t"' b I' I II zame opslmtmg of an e en vo gens zoo an1ge regu a 1en en epa mgen a s zu en schraal dieet door 
zijn, of van tijd tot tijd zullen worden, noodig geacht, ten einde den Landdrost. 
nadeelige gevoigen te voorkomen, en te worden uitgegeven 
voor hun bestuur door den ambtenaar administrerende het 
Gouvernement. 

HOOFDSTUK VI. 

BETREKKELIJK KARAK'rERS DOOR DIENSTHEEREN AAN 

D:::ENSTBODEN OF LEERLINGEN GEGEVEN. 

1. Geen dienstheer is verpligt een karakter aan eenigen Geen dienstheer is 
dienstbode of Ieeriing te geven, die bij hem in dienst is ofverpligt ee~ karakter 
geweest is, of eenige reden op te geven waarom hij weigert aan een dienstbode 
zulks te doen. te geven. 

2. Eenige dienstheer, die wetens eenig vaisch karakter Gevolgen indien 
aan eenigen dienstbode of Ieerling geven zai, is onderhevig wetens een valsch 
om vergoeding te o-even voor eenig verlies of schade weike karakter gegeven 
een· d d t~ d' . h cd d . ' k wordt. Ige er e par lJ, 1e, m t 0011 e van zoo an1g kara ter, 
~ldus gegeven, bewogen werd zoodanigen dienstbode of Ieer
lmg in zijne dienst te nemen, geieden heeft, door het wan
gedrag van zoodanigen dienstbode of Ieerling in eenig opzigt 
of ten aanzien van eenige zaak, waarvoor zoodanig karakter 
aidus gegeven vaisch was . 

. 3. !eder persoon die, om een karakter te geven aan Strafbepalingen 
eemge d1enstbode of Ieeriing of ander persoon die zich ais voor vervalschte 
een dienstbode wenscht te' verhuren, eenig dertificaat ver- certifikaten van ka-
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rakter en valsche valschen of namaken, of uitgeven zal, van het karakter van 
voorstellingen. zoodanigen dienstbode of leer ling, of zich valschelijk zal 

voordoen als eenig ander persoon, en als zoodanig, hetzij 
in persoon of in geschrift, eenig valsch, vervalscht, of na
gemaakt karakter, of certificaat van karakter, geven zal van 
eenigen zoodanigen dienstbode, leerling of ander persoon 
aanbiedende of willende aanbieden zich als een dienstbod~ 
te verhuren; en eenig persoon die zich aanbiedt om zich 
te verhuren als een dienstbode, opgevende of voorwendende 
dat hij in eenige dienst geweest is, waarin hij niet werke
lijk gediend heeft, of met een valsch, vervalscht of nage
maakt certificaat van karakter, of op eenige wijze voegen 
of veranderen zal, door uit te wisschen of uit te krabben, 
eenig woord of datum inschrijven zal in eenig certificaat, 
hem door zijnen tegenwoordigen of eenige vorige dienstheer 
gegeven, of door eenig ander persoon, door eenigen zooda
nigen meester behoorlijk geauthoriseerd hetzelve te geven, 
en hetzelve gebruiken zal of pogen zal te gebruiken als eene 
aanmoediging om hem te huren, zal, b\j overtuiging daarvan, 
aan eene boete onderhevig zijn geen £50 te boven gaande, 
noch minder dan £10, of in hechtenis te worden gepiaatst, 
met of zonder harden arbeio, voor eenigen tijd geen een 
jaar te bovengaande, noch minder dan eene maand, of beide 
zoodanige boete of gevangenschap. 

HOOFDSTUK VII. 

BETREKKELIJK DE BEPERKINGEN VAN DIENSTHEEREN, 

DIENSTBODEN EN LEERLINGEN. 

Strafbepaling voor 1. Eenig persoon, die door geweld aan den persoon of 
onwett. b~moeijin· het eigendom, of door bedreigingen of vreesaanjaging, of door 
gen me~ dienstboden kwelling, of op eenige wijze een and er hinderende, eenigen 
of Ieerlmgen ten a· b d f l I. d · 1 f I d · einde bun te verhin- 1enst o e o eer 1ng w1ngen za o pogen za te wmgen 
~eren dienst- ofl~er- zijne dienst of zijn werk te verlaten, of zijn werk aan zijnen 
hngskontrakten 1~ dienstheer terug te geven v66r dat hetzelve voltooid zijn zal, 
te gaan of ten Ult- f . a· tb d f d . h d f .. voer te brengen. o een1g 1ens o e o an er persoon, n1et ver uur o geem-

pioijeerd tegen te gaan, of trachten tegen te gaan, zich te verhu
ren aan, of dienst of werk van eenig persoon aan te nemen, of 
eenigen zoodanigen dienstbode of leerling, of zoodanig ander 
persoon te dwingen of aan te zetten, of pogen zal te dwingen 
of aan te zetten, tot eenige club of genootschap te behooren, 
of tot eenig algemeen fonds bij te drage11., of geweld ge
bruiken of bezigen zal aan het eigendom van een ander, of 
bedreigingen of vreesaanjaging, of een ander zal kwellen of 
op eenige wjjze hinderen, omdat hij niet tot eenige bijzon
dere club of genootschap behoort, of niet bijgedragen heb
bende, of geweigerd hebbende bij te dragen, tot eenig aige
meen fonds, of eenige boete of pamaliteit te betalen, of omdat 
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hij niet voldaan heeft of omdat ~ij weigert t~ voldoen, aan 
eenige reglementen, orders, beslu1ten en regehngen, gemaakt 
om verhooging van loon te bekomen of hetzelve te vermin
deren, of om de werksuren te verminderen of te veranderen, 
of om de hoeveelheid werk te verminderen of te veranderen, 
of de wijze van eenig fabriek, handel, bezjgheid, werk of 
arbeid te regelen of het bestier daarvan voort te zetten, of 
die door eenig zoodanig geweld, bedreigingen, vreesaanjaging, 
kwelling, of verhindering, eenig fabrikant, of persoon eenigen 
handel, bezigheid, of arbeid drijvende, of in den landbouw 
geemploijeerd, dwingen of pogen zal te dwingen, eenige veran
dering te maken in zijne wijze van regelen, bestieren, of 
voortzetten van dezelve, of het getal zijner leerlingen of 
dienstboden te verminderen of te bepalen, zal bij overtuiging 
daarvan voor een Landdrost of ander bevoegd Hof, in 
hechtenis worden geplaatst, met of zonder harden arbeid, 
voor eenen tijd geen drie maanden te boven gaande. 

2. Eenig persoon die direct of indirect, door aan- Strafbepaling voor 
bieden van hooger huurloon grootere voordeelen of ander- het overhalen van 
· · b d' d f 1 '1' 1 b · ·' t dienstboden of leer-zmts eemge e 1en e o eer 1ng za ewegen ZlJn mees ers lingen om de diem-

dienst te verlaten, zal, op overtuiging daarvan, onderworpen sten hunner mees
zijn aan eene boete niet te boven gaande £10 sterling, ters te verlaten. 
en bij niet betaling daarvan, aan gevangenisstraf, met of 
zonder harden arbeid, voor eenig tijd niet te boven gaande 
drie maanden. 

3. Met dien verstande altijd, dat niets hierin vervat Protectie van wet
zich zal uitstrekken eenige person en aan straf onderhevig tige b~jeenkomsten, 
te maken die vergaderen zullen tot het eenig doel om te handehngen en 

' . . . overeenkomsten. 
raadplegen over, of te beshssen betrekkehJk, het loon of de 
prijzen, welke de personen in die bijeenkomst aanwezig, of 
eenigen hunner respectivelijk vereischen of vragen zullen 
voor zijne of hare dienst of werk, of zijne of hunne dienst-
boden of leerlingen voor hunne dienst ofwerk zullen betalen, 
of die eenige overeenkomst zullen treffen, hetzij mondeling 
of schriftelijk, onder henzelven, teneinde het loon of de 
prijzen te bepalen, welke de personen zoodanige overeen-
komst treffende, of eenigen hunner, zullen vereischen of 
vragen voor zijne of hunne dienst of werk, of aan zijne of 
hunne dienstboden of leerlingen voor hunne dienst of werk, 
betalen, of om het getal werkuren te bepalen, welke hij 
of z.ij zullen werken, of zijne of hunne dienstboden of 
leerlmgen zullen vereischen te werken in eenig fabriek, 
han~el, bezigheid, arbeid, of landbouw, en dat geene zoo-
damge personen aldus te zamen komende, of in eenige 
zoodanige overeenkomst tredende als voormeld, daarvoor 
onderhevig zijn zullen aan eenige straf of vervolging. 

4. Deze wet kan voor ieder doel worden aangehaald Titel der wet. 
als "Wet voor Meesters en Dienstboden, 1880." 

.5. Deze we_t zal aanvangen en in werking treden van In we:rking treden 
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af en na den datum van de afkondiging daarvan in de 
Transvaalsche Gouvernements Oourant. 

Gegeven ten Gouvernementshuize, dezen 24sten dag 
van Junij 1880. 

Op last van Zijne Excellentie den Administrateur, 

GEORGE HUDSON, 
Koloniale Secretaris. 

(Get.) W. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

WET No. 14, 1880. 
(V astgesteld door den Administrateur der Transvaalsche 

Provincie, met advies en consent der 
W etgevende V ergadering.) 

" Ter verbetering van de Gevangenissen van deze Provincie, 
en ter verzekering van de veilige bewaring van Ge
vangenen, en voor and ere doeleinden." 

NADEMAAL verscheidene van de gebouwen gebruikt 
als publieke gevangenissen binnen deze Provincie, in zeer 
gebrekkige toestand verkeeren, waaraan te wijten valt 
de moeijelijkheid om den gevangenen het ontvlugten te 
beletten, of om gevangenen behoorlijk te klassificeeren, of 
om in eenigermate een gelijkvormig en behoorlijk systeem 
van bestuur ten opzigte van zulke gevangenissen in te voeren; 

En nademaal het voornemen bestaat, om zoo spoedig 
mogelijk gezegte gebrekkige gevangenissen te doen verbeteren 
en het derhalve wenschelijk is om te voorzien in een gelijk
vormig en behoorlijk systeem van gevangenistucht; 

En nademaal het wenschelijk is om meer behoorlijke 
voorziening dan thans bestaande te maken voor de veilige 
bewaring van, en tucht onder, gevangenen; 

Zoo wordt mits dezen vastgesteld door den ambtenaar 
het Gouvernement der Transvaalsche Provincie besturende, 
in overleg met, en onder goedkeuring van, de W etgevende 
Vergadering van dezelve, als volgt :-

1. Deze wet zal voor alle doeleinden aangehaald kunnen 
worden en daarnaar zal kunnen worden gerefereerd als de 
"Gevangeniswet, 1880." 
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2. Alle wetten en besluiten van den Volksraad, niet Algemeene herroe
bestaanbaar of in strij d met de voorzieningen van deze wet, pingsclausule, 

worden mits dezen vervallen verklaard. 1) 
3. Het zal en kan voor den Administrateur van het Regulatien voor het 

Gouvernement van de Provincie Transvaal wettig zijn bes~uur vtan gevdan-
. . . gen1ssen e wor en 

om m over leg. met en goedkeur1ng van derzelver U1t- opgetrokken door 
voerenden Raad, te maken zulke reglementen voor het be- den ambtenaar het 
stuur van de verschillende gevangenissen binnen deze Pro- Gouvernement b~-

. · l"k d 1' t t d •t sturende, metadv1es vinme respect1eve IJ en voor e p 1g en e wor en m ge- van den Uitvoeren-
oefend door de verschillende officieren daarvan, als de den Raad. 
Administrateur van het Gouvernement, in overleg met den 
Uitvoerenden Raad, zooals bovenvermeld, wenschelijk moge 
achten, 2) en om zulke reglementen van tijd tot tijd te 
veranderen en te verbeteren, en zullen alle dusdanig ge-
maakte reglementen voor den bewaarder van de gevan-
genis en al de daarin aanwezig zijnde personen bindend 
zijn. Altijd met dien verstande, dat al de zoodanige regle-
menten zullen zijn overeenkomstig de voorzieningen van 
deze wet, en dat geen dusdanig reglement, uitgezonderd zoo-
verre als bij deze wet voorzien, bij magte zal zijn eenige 
straf of boete op te leggen voor of wegens eenigen inbreuk 
daarop, door eenig persoon, wie ook, gemaakt, behalve door 
eene onthouding van salaris tot een bedrag niet te boven 
gaande twintig shillings, voor elke inbreuk op zoodanig 
reglement, in zake van personen geemploijeerd in Rarer 
Majesteits dienst, of door afzetting uit hunne betrekking. 

4. De bewaarder van elke gevangenis zal worden Aanstelling van ge
aangesteld door den Administrateur van het Gouverne- vangenbewaarder. 

ment, en zal zijn onder het onmiddelijk gezag en de 
onmiddelijke superintendencie van den Landdrost van het 
district waarin de gevangenis in kwestie gelegen zal zijn, 
en zal krachtens zijne betrekking een constabel zijn, en al 
de magt bezitten als door de wet geschonken aan de be-
trekking van constabel, en zal verblijf houden binnen de 
gevangenis waarvan hij bewaarder is, en zal geen andere 
bezigheid hoe ook genaamd hebben. 

5. Noch de bewaarder van eene gevangenis, noch eenig Gevangenisambte
ander officier in eene gevangenis zal mogen verkoopen naren mogen geene 

h l . ' d 'goederen leveren noc za een1g persoon hem vervangende en oor hem wor- enz. ' 
dende geemploijeerd, mogen verkoopen, of eenig voordeel, 
of .eenigen winst mogen hebben, door den verkoop van eenig 
art1kel aan een gevangene ; noch zal hij direct of indirect 
eenig belang mogen hebben in eenig contract, of eenige 
overeenkomst voor de voorraad van de gevangenis waartoe 
zoodanige bewaarder of andere ambtenaar zal behooren, en eenig 
pe~soon inbreuk makende op eenige voorziening van dit 
artlkel, zal onderhevig zijn aan de boete van eene som niet 

1) Zie ante, Bl. 308. 
2) Zie Gouv. Kennisgeving No. 151, d.d. 29 Junij 1880, infra. 
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te boven gaande een honderd, en niet minder dan vijf pond 
sterling. 

Klassificeren va.n 6. Mannelijke en vrouwelijke gevangenen zullen in af-
gevangenen. zonderlijke gedeelten van de gevangenis worden opgesloten, 

ten einde te voorkomen dat zij elkaar zien, met elkaar 
spreken, of eenigen omgang met elkaar hebben, en zullen 
de gevangenen van beide sekse verdeeld worden in afzon
derlijke klassen, en zorg gedragen worden voor zooveel mo
gelijk, dat gevang.enen van de volgende klasse respectievelijk, 
niet onder elkaar vermengd worden :-

a. Personen opgesloten onder eenig decreet van civiele 
gijseling. 

b. Personen in hechtenis geplaatst bij gebreke aan 
securiteit om de vrede te bewaren. 

c. Personen onder beschuldiging van moord, strafbaar 
manslag, verkrachting, roof, of aanranding met 
het voornemen om eenigen van deze misdaden 
te begaan, of waarin eene gevaarlijke wond is 
toegebragt, moedwillige brandstichting, huisbraak 
met het voornemen om eene misdaad te plegen, 
of diefstal van eenig vee, schapen of bokken, of 
eenige misdaad van gelijken graad van schuld, 
als eenige van de gezegde misdaden. 

d. Personen beschuldigd van eene misdaad van eenen 
minderen graad van schuld, dan een van de 
bovenvermelde misdaden. 

e. Personen gevonnisd wegens een misdaad, hiervoren 
in letter c omschreven. 

f. Personen gevonnisd wegens eene misdaad hier
voren in letter d omschreven. Altijd met dien 
verstande, dat het wettig zal zijn voor den 
Administrateur van het Gouvernement, krachtens 
eenig reglement zooals boven genoemd, de uit
voering van dit artikel, betre:ffende eenige ge
vangenis, waarin de middelen tot uitvoering ont
breken, op te he:ffen. 

Boek door den 7. De bewaarder van elke gevangenis, zal een boek 
gevangenbewaarder houden waarin hij zal vermelden alle gebeurtenissen van 
te word en gehouden b 1 b' d · d · · · 1 1 · e ang 1nnen e gevangen1s, op zoo an1ge w1Jze a s za 

worden geordonneerd door de reglementen als voornoemd, 
die gemaakt zullen worden door den Administrateur van 
het Gouvernement in overleg en onder goedkeuring van 
den Uitvoerenden Raad als voornoemd, welk boek zal 
moeten vertoond worden aan den Landdrost van het dis
trikt, bij gelegenheid van elk periodiek bezoek, door zoo
danigen Landdrost af te leggen, als hierin later zal worden 
geordonneerd, en zal door hem moeten worden onder
teekend, ten bewijze dat het aan hem is vertoond. 
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8. Het zal en kan voor den Administrateur van Voorraad van voed-

h t Gouvernement wettig ziin om door eenige regel als sel en kleeding, hoe e ~ ' geregeld 
bovenvermeld, de voorraad voedsel en kleeding, en van · 
andere benoodigdheden voor de gevangenen binnen de ge-
vangenis, te regelen. Met dien verstande, dat aan gevan- Uitzondering aan-

genen opgesloten v66r hun vonnis; wegens eenige veronder- ga
6
a
6
ndte gevtantglel~en 

· d d f d' h l d v r ereg s e mg. stelde m1s aa o overtre 1ng, et za wor en toegestaan, 
voor zich zelven, op behoorlijke uren, te verschaffen en te 
ontvangen eenig voedsel, bedding, kleeding of eenige andere 
benoodigdheden, onderworpen aan een streng onderzoek en 
onder zoodanige beperkingen en restricties, welke door eene 
zoodanige regel of zoodanige regels, als bovenvermeld, als 
noodig mogen worden geacht te zijn, om buitensporigheid of 
weelde, binnen de muren van de gevangenis te beletten, en 
uit te sluiten alle artikelen welke mogelijkerwijze besmetting 
zouden kunnen medebrengen of ontvluchting zouden kunnen 
bevorderen. 

9. Het zal voor den Administrateur van het Gou- Zindelijkheid van 
vernement als bovengenoemd, wettig kunnen zijn om te persoon, en kleede-

. · d k · · d l"kh 'd ren van gevangenen. voorz1en 1n e verze ermg van z1n e 1J m van persoon en 
kleedingdragt van elken gevangenen, in eenige gevangenis 
toegelaten, echter op zoodanige wijze, dat zoo min mogelijk 
de toevlugt wordt genomen, ter verkrijging van het doel om 
zindelijkheid te verzekeren, tot middelen waartegen een ge-
vangene zal objecteeren. Met dien verstande altijd, dat de 
kleederdragt van elken zoodanigen gevangene na, indien zoo 
noodig te zijn uitgerookt en gezuiverd, aan hem zal worden 
teruggegeven, en dat geen gevangene v66r zijne veroordeeling 
gedwongen zal zijn een gevangenpak te dragen, tenzij zijne 
eigene kleederen zullen zijn geacht onvoldoende of niet be-
hoorlijk te zijn of de bewaring daarvan voor de doeleinden 
van de justitie noodzakelijk zal zijn. 

10. Geen bewaarder van eenige gevangenis zal zonder Geen straf ten uit
den last van den Landdrost eerst te hebben verkregen eenige voer te worden ge-

. . ' bragt door den he-
gev~ngene voor eemge ove:tred1ng of veronderstelde over- waarder van eenige 
tredmg bestraffen, onder een1g voorwendsel hoe ook genaamd. gevangenis, zonder 
M~t dien verstande echter, dat wanneer ·en zoo dikwijls het order v. Landdrost. 

drmgend en volstrekt noodzakelijk mogt zijn, eenigen weer-
spannigen gevangene of eenige gevangene trachtende te ont-
vlugten, gedurende de aankomst van den Landdrost, te ver-
zekeren, zoo zal de bewaarder op eigen gezag, zoodanigen Magt van tronkbe
gevangene in ijzers slaan, en zoodanige bewaarder zal over eenig waard~r om weer

zoodanig geval, daarvan in zijn dagboek verslag doen, de bijzon- ~~~n?~g~eg~Iz~~:et~ 
derheden daarvan vermeldende en zonder tijdverlies aan de zetten. 
Landdrost kennis geven van hetgeen heeft plaats gevonden. 

11. Het zal en kan voor den Administrateur Gevangenis te wor
van het Gouvernement, zooals boven vermeld, door e~ne den bezocht door 
van de b d l t . .. d t"d I den Landdrost. . ovengenoem e rege s we tlg ZlJn, e lJ en ge egen-
held te bepalen waarop de Landdrost van het district de 
gevangenissen daarvan zal hebben te bezoeken en te in· 
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specteren, 1) vo1gens welke regels desbetreflende de Land
drost zich zal hebben te gedragen. 

Overtredingen van 12. Wanneer het gedurende eenig bezoek of inspec
g~v~ng.enen tegen tie van eenige gevangenis, welke het de pligt zal zijn van 
d1smplme en goede . b k · orde strafbaar door eemgen Landdrost om te ezoe en en te Inspecteeren, tot 
den bezoekenden tevredenheid van zoodanigen .1 Landdrost, bewezen is dat 
Magistraat. eenige gevangene moedwillig ongehoorzaam is geweest aan 

eenig wettig bevel, of geweld heeft willen gebruiken, of 
brutaal is geweest tegen de bewaarder van de gevan
genis, of tegen eenig ander officier daarvan, of schuldig is 
geweest aan God lasterlijk vloeken en zweren, of van het 
gebruik maken van onbehoorlijke woorden, of aan eenig 
onbetamelijk gedrag, of tegen eenig persoon dreigende daden 
heeft begaan, of uit moedwil eenig voedsel, k1eeding, of 
andere zaak of voorwerp aan hem voor gebruik toever
trouwd, heeft vernield of beschadigd; of begaan heeft eenige 
moedwillige daad van wanorde of inbreuk op de gevange
nistucht, zoo zal zoodanige Landdrost kunnen gelasten dat 
een zoodanige gevangene, op deze wijze overtredende, in 
eenzame opsluiting zal worden geplaatst .met of zonder ver
oordeeling tot water en brood, gedurende eenen tijd zeven 
dagen niet te bovengaande, of persoonlijke tuchtiging za1 
ondergaan door eenig getal geese1slagen, vijf-en-twintig niet 
te bovengaande,~2) of tot harden arbeid zal worden gehouden, 
hetzij binnen of buiten de gevangenis, voor eenen tijd een
en-twintig dagen niet te bovengaande; met dien verstande 

Straffen die op ze- altij d, dat de naam van den overtreder, de aard der over
kere klassen gevan- treding en de bevolen straf zullen worden vermeld in het 
genen toegepast · 
kunnen worden. dagboek van den bewaarder der gevangems; tevens met 

dien verstande, dat geen gevangene, beha1ve die onder von
nis van gevangenisstraf met harden arbeid, onderhevig zal 
zijn om persoonlijke tuchtiging te ondergaan; verder met 
<lien verstande, dat dit artikel van toepassing zal zijn op 
alle overtredingen van de goede tucht, zooals hierin ver
meld, onverschillig of deze zijn begaan door een zoodanig 
gevangene zooals boven omschreven, terwijl buiten de li
mieten van de gevangenis, op gelijke wijze in alle opzigten, 
a1sof hij ware binnen de limieten van zoodanige gevangenis. 

Geengevangenev66r 13. Behalve om redenen en in de omstandigheden als 
~ijne t~.regtstelling boven omschreven, zal geen gevangene v66r zij ne teregt-
In de IJZers, enz .. te t 11 . · .. d I f · h bl k d wordengeslagen uit- s e 1ng In IJZers wor en ges agen, o In et o . wor en 
genomen voor 'oor-gezet, of op eenige wijze, weJke ook, worden vastgemaakt 
zake!? voorn~emd, of geboeid, hetzij bij wyze van zekerheid tegen ontv 1ugting 
tenziJ op spemaal ge- f d · t .. d t · · 1 11 d schrevene magtiging o an erszans, enzlJ a In speCia e geva en, om re enen 
van den Landdrost. hem daartoe bewegende, de Landdrost eene afwijking van 

deze regel za1 magtigen door een schrij ven, te worden op
genomen in het dagboek van den bewaarder. 

1) Zie V.R.B. 13 Julij 1883, art. 752. 
2) Zie de Grondwet art. 149, ante bladz. 57, en Crim. Precedure art. 6, 

ante bladz. 272. 
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14. Indien ·. een gevangene uit eene gevangenis za1 ont- Gevangenen ont-
1ugten of uit wettige hechtenis wanneer ziJ'nde buiten de vlugtende of trach

v ' , · f 1 ' f tende te ontvlugten, 
limieten der gevange;ns, o z~ ~rachten te ontv1ugt~n, o , of anderen behulp-
hetzij binnen of ~u1ten de hm1eten der gevangems, als zaam zijnde te ont
boven vermeld zal zamenzweren of zamenwerken met eenig vlugten, mogen in de 

. ' f d b 'd f h Landdrosthoven te-ander gevangene o an ere persoon, om e1 e o een van en regtgesteld worden 
te doen ontv lugten, hetzij uit de gevangenis of uit hechtenis, en kunnen tot bar
of, hetzij binnen of buiten de limieten van zoodanige gevan- ~en arbeid,. of geese-
genis eenig gevangene met eenig instrument, eenige zaak of hngd, ofldbeided, ver-

' d d . b" . oor ee wor en. voorwerp, bestem om zoo amge gevangene IJ te staan In 
het ontvlugten nit, hetzij de gevangenis of nit hechtenis, zal 
voorzien, zoo zal zoodanige gevangene die een van de in dit 
artikel voorschreven handelingen zal doen of overtredingen 
zal begaan, voor zoodanige handeling of overtreding teregt 
staan voor het Hof van den Landdrost van het district waarin 
zoodanige gevangenis za1 zijn gelegen en bij veroordeeling 
deswege, gevonnisd knnnen worden tot gevangenisstraf met 
harden arbeid, voor eenen tijd niet te boven gaande een 
jaar, to beginnen bij het einde van het vonnis dat zoodanige 
gevangene alsdan zal zijn ondergaande ·, 1f tot het ontvangen 
van ligchamelijke tuchtiging, floor eeu getal geeselslagen, 
vijftig niet te boven gaande,f uf tot beide te zamen, om te 
worden gevangen gehouden als boven gezegd, en te ontvan-
gen zoodanige ligchame1ij ke ttwhtiging als boven vermeld ; 
met dien verstande, dat geene gevangene, behalve die onder 
vonnis van harden arbeid, onderhevig znllen zijn aan het 
ontvangen van ligchamelijke tuchtiging. 1) 

15. Het zal en kan wettig zijn voor de officieren ofHoe officieren of 
constabels, die onder zich zullen hebben eene partij gevan- constabe~s, toezigt 

d ld t t h d b ·a . . d b 't d over eemge gevan-
~en~n, veroor ee o. ar en a::.· m , en ZIJ!: e Ul en e genen hebbende, ge-
hmieten der gevangems, om gewapend te ZlJn met vnur- wapend mogen zijn. 
wapenen, met kruit en kogel of hagel geladen, of op zoo-
danige wijze als de Administrateur van het Gou-
vernement van tijd tot tijd za1 goedvinden te gelasten; 
en indien een zoodanig gevangene zal trachten te ontv1ug-
ten, en het, ten einde zoodanige ontvlugting te be1etten, 
volstrekt noodzake1ijk za1 zijn, dat een van gezegde officie- Hoe zij hunne wa
ren of constabels op zoodanigen gevangene zoude vuren, pens gebruiken 
zoo zal het voor hem wettig zij n zulks te doen, en indien kunnen. 
zoodoende, hij zoodanigen gevangene mogt dooden of ver-
wonden, zal hij niet geacht worden schuldig te zijn aan 
eenige overtreding. 

16. Het zal en kan wettig zijn voor den Admi- Regulatien aangaan
nistrateur van het Gouvernement als meer gemeld om de invoering van 
door · d b h 1 d t ' d' drank enz. in ge-eemge van e oven omsc rev en rege s, e oms an 1g- vange~isse~ en 
heden vast te stellen en te bepa1en, onder welke eenig ' 

1) cf. e 12, en zie art. 149 der Grondwet ante bl. 57 en e 6 der 
Crim. Pfocedure ante bl. 272. 
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!trafbepalingen spiritueele of gegiste drank, tabak, narcotiqUfJ of drogerij, in 
voor overtredingen. eene gevangenis zal mogen worden aangebr~gt en ingevoerd; 

en indien eenig persoon, in schending yan een zoodanige 
regel in eene gevangenis zal aanbrengen ,of invoeren, of zal 
trachten in te brengen of in te voeren, :of door eenig mid
del welk ook, zal trachten in te voert(n, eenige geestrijke 
of gegiste drank, tabak, narcotique of drogerij, zoo zal het 
voor den bewaarder of eenig ander offi.cier van zoodanige 
gevangenis wettig zijn, zoodanige overtreder te arre5teeren 
of te doen arresteeren en voor het Hof van den Landdrost 
van het distrikt, bij de eerste zitting, te brengen, (welk 
Hof mits dezen gemagtigd is om zoodanige overtreding op 
summiere wij ze te hooren en af te doen) en zoodanige 
overtreder zal, indien veroord~:;eld, onderhevig zijn aan de 
betaling van eene boete van niet meer dan twintig pond 
sterling en niet minder dan vijf pond sterling, en bij ge
breke van betaling, onderhevig zijn aan gevangenisstraf, 
voor eenen tijd twee maanden niet te bovengaande, met of 
zonder harden arbeid. 

Straf voor gevange· 17. Indien eenig bewaarder of ander ambtenaar van, of 
nis-amb:enaar die eenig persoon in eene gevangenis geemploijeerd aan eenige 
aan eemg gevangene · · · k f · d k ' b k geestrijke drank gevangene eemge geestnJ e o geg1ste ran , ta a , nar-
enz., geeft, of h~\ cotique of drogerij, zal leenen of geven, of met zijn mede
ge~~~ toelaat, tegen- weten aan eenigen gevangene, eenige zoodanige drank, tabak, 
~!~~t~1g met regu- narcotique of drogerij, zal toelaten of laten ontvangen, of 

1 
• laten gebruiken, tegenstrijdig met eenige zoodanige regel als 

daarop betrekkelijk boven omschreven, zoo zal zoodanige 
bewaarder of ander ambtenaar of persoon, bij veroordee
ling wegens zoodanige overtreding, door het Hof van den 
Landdrost van het distrikt,-welk Hof mits dezen gemagtigd 
wordt zoodanige overtreding te hooren en af te doen,
onderhevig zijn aan de betaling van eeue boete niet te boven 
gaande veertig pond sterling, en niet minder dan tien pond 
sterling, en bij gebreke van betaling, onderhevig zijn aan 
gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid, voor eenen 
tijd drie maanden niet te boven gaande, en elke zoodanige 
bewaarder of offi.cier, veroordeeld onder deze sectie, zal, in 
toevoeging aan eenigen anderen straf, zijne betrekking, als
mede al zijn achterstallig salaris verliezen. 

Hazardspel belet 18. Geen hazardspel zal in eenige gevangenis worden 
binnen eenige ge- toegelaten, en de bewaarder of andere offi.cieren en personen 
vangenis. in eenige gevangenis geemploijeerd, zullen zijn gemagtigd, 

en hij en zij worden mits dezen gelast, alle kaarten, dobbel
steenen of ander instrument voor hazardspel in beslag te 
nemen en te vernietigen. 

Geen loon of gift 19. Geen loon of gift zal door eenigen gevangene, hetzij 
door gevangenen te bij zijn inkomen, bij zijne veroordeelh~g, tot voortzetting 
:~~~=~a~:!aa~~n a~~ van of ontslag uit, eenige gevangenis, betaald worden of 
gevangenis. betaalbaar zijn, noch aan den bewaarder, noch aan zijne 

bedienden, noch aan eenig offi.cier, noch aan eenig persoon 
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in de gevangenis geemploijeerd; en eenig bewaarder of ander Straf voor ambte
offi.cier of persoon, eenig zoodanig loon of zoodanige gift naar eenig zoodanig 
ontvangende of eischende, zal, bij veroordeeling, deswege loon ontvangende. 

voor het Hof van den Landdrost, voor elke zoodanige over-
treding, onderhevig zijn aan eene boete niet te boven gaande 
een bedrag van een honderd pond sterling, of tot gevan-
genisstraf, met of zonder harden arbeid, gedurende eenen 
tijd, zes maanden niet te boven gaande. 

20. De Landdrost van elk distrikt zal zoo spoedig als Gevangenisopgaven 
het in zoodanige regel, als boven vermeld, zal warden ver- door Landdrosten te 
eischt, gereed maken en inzenden aan den Admini- worden opgemaakt. 

strateur van het Gouvernement, periodieke opgaven, de naam 
en beschrij ving aantoonende van elk en gevangene in gezegde 
gevangenis opgesloten, door wien zoodanig persoon is ge-
vonnisd geworden, de redenen of gronden van zijne gevan-
genzetiing, de datum van den last brief tot inhechtenisneming 
en ander bevel of magtiging tot Z'Oodanige gevangenzetting; 
het aantal en de bezigheid van de verschillende officieren 
of andere personen in de gevangenis geemploijeerd, en al 
zoodanige andere zaken, als door een zoodanige regel als 
boven vermeld, warden vereischt, in zoodanig verslag te 
warden vermeld. 

21. Elke persoon die eenigen gevangene helpt of tracht Straf voor personen 
te helpen uit eenige gevangenis te ontvlugten of in de die gevangenen hel
poging om te ontvlugten, of met het doel om de ontvlugting ~~~v~g;:~~oeken te 
van eenigen gevangene te vergemakkelijken, eenige maske 
of kleeding, of eenigen brief, of eenig andar artikel of 
voorwerp in eenige gevangenis inbrengt of zal doen in-
brengen, zal, bij veroordeeling deswege, gevonnisd warden 
tot gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid, voor eenen 
tijd twee jaren niet te boven gaande. 

22. Indien eenig persoon door bedreigingen, vreesaan- Straf voor personen 
jaging, vertoon van geweld, of vertoon van wapenen of die door drei~emen
kracht f d · · · tt' l 't' ten of anderzms ge-0 an erzms, eemgen gevangene, In we 1ge ops Ul mg, vangenen ontzetten 
zal ontzetten of trachten te ontzetten, zoo zal het voor den of trachten te ont
officier, in last van zoodanigen gevangene wettig zijn zonder zetten di~ in ~ettige 
1 tb · f d · d ' f d' gevangeme ZlJD. as ne , zoo amgen overtre er te arresteren o te oen ar-
resteren, en hem voor het Hof van den Landdrost, bij des-
zelfs eerstvolgende zitting te brengen; welk Hof mits dezen 
gemagtigd wordt zoodanige zaak op summiere wijze te hooren 
en te bepalen ; en zoodanige overtreder zal bij veroordeeling 
deswege, door zoodanigen Landdrost gevonnisd warden tot 
g_~va~~eni~straf, _met of zonder harden arbeid, voor eenen 
tlJd een Jaar n1et te boven gaande; met dien verstande 
e~hter, ~at niets hierin vervat, zoodanigen Landdrost in de 
llltoefemng van zijne discretie, beletten zal een voorloopig 
onderzoek in eenige zoodanige zaak te doen. 

2~. Elk persoon die eenigen gevangene, onder wettige Straf voor persone~ 
bewarmg van eenigen officier buiten de limieten van eenige die geva?g~nen bm-
gevange . h'll' r' d . d ten de hmleten van ms, onversc 1 1g o zoo amge gevangene on er 
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de gevangenis met harden arbeid is al dan niet, met geestrijke of gegiste drank of 
drank, enz., voorzien tabak, narcotique of droogerij zal voorzien, of trachten te voor

zien, zonder een geschreven order, onderteekend door den Dis
triktsdokter of Landdrost van het distrikt, of den inspecteurvan 
gevangenissen, indien te eeniger tijd zoodanige ambtenaar zoude 
warden aangesteld, die zoodanige voorziening autoriseert, zal 
door den ambtenaar onder wiens bewaring de gevangene zal 
zij n, kunnen warden gearresteerd, of deze zal hem kunnen 
laten arresteeren, en gebragt warden voor het Hof van den 
Landdrost van het distrikt. bij deszelfs eerstvolgende zitting; 
welk Hof door dezen wordt gemagtigd zoodanige zaak op 
summiere wijze te hooren en te behandelen, en zoodanige 
overtreder zal, bij veroordeeling deswege, onderhevig zijn aan 
de betaling van eene boete twintig pond Sterling niet te 
boven gaande, en bij gebreke van betaling onderhevig zijn 
aan gevangenisstraf voor eenen tijd twee maanden niet te 
boven gaande, met of zonder harden arbeid. 

Gevangenen buiten 24. Elke gevangene onder vonnis van gevangenisstraf 
de limiet~n . van d.e en zijnde buiten het gebied van eenige gevangenis, die in 
g:v~~~~~18 ;~ bez1thet bezit zal worden bevonden van geestrijke of gegiste drank 
~r;nk, enz~ kunnen of tabak, narcotiq ue of drogerij, en deze niet zal hebben 
gestraft warden. ontvangen onder of krachtens eenige regel van de gevangenis, 

waa.rin zoodanige gevangene alsdan zal zijn gevonnisd, te 
worden gevangen gehouden, zal, op summiere veroordeeling 
deswege voor den Landdrost of den inspecteur van gevan
genissen, zoude te eeniger tijd zoodanige officier als boven 
vermeld zij n aangesteld geworden, gevonnisd word en tot 
eenigen straf voorzien in artikel 12 van deze wet. 

Straf voor gevange- 25. Elk officier of konstabel, belast met eenigen gevan
nis-ambtenaren. die gene buiten het gebied van eenige gevangenis, die aan 
gevangenen bmten · d · · "k f · t de limieten van de eemgen zoo amgen gevangene, eemge geestrlJ e o geg1s e 
gevangenis met drank, tabak, narcotique of drogerij, zal verschaffen of zal 
drank, enz., voorzien trachten te verschaffen, of met zijn medeweten aan eenigen 

gevangene eenige zoodanige drank of tabak, narcotique of 
drogerij, zal toestaan of la ten ontvangen of la ten gebruiken, 
zonder een geschreven order van den distrikts-docter of den 
Landdrost van het distrikt, of den inspecteur van gevan
genissen, indien te eeniger tij d zoodanige offici er als boven 
vermeld zoude worden aangesteld, zal onderhevig zijn aan 
gelijke behandeling als, en bij veroordeeling deswege aan de 
straffen voorzien bij artikel 16 van deze wet. 

Straf voor ambte- 26. Wanneer eenig gevangene, onverschillig of binnen 
na~r yoor. nalatig- of buiten het gebied van eenige gevangenis, onder bewaring 
hmd m dlen~t, door van eenigen offici er constabel of eenig and er persoon in gevangenen m staat ' ' . 
van dronkenschap staat van dronkenschap, of onder den invloed van eemg 
te doen geraken. narcotique zal worden bevonden, zoo zal zoodanige o:fficier, 

constabel of andere persoon, tenzij het tegendeel blijke, ge
acht worden schuldig te zijn geweest aan nalatigheid van 
pligt, en bij veroordeeling deswege, onderhevig zijn aan 
een boete tien pond niet te bovengaande. 
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27. Elke persoon die, in strijd met het reglement vah Strafvoor eenig per-

gevangenis eenigen brief of and er document of eenig soo~ die artikelen i~, eene ' .. . . of mt, de gevangems 
artikel welk ook.' biJ zoodamg reglement verboden, 1n of draagt, in strijd met 
uit de gevangems draagt, of zal trachten te dragen, zal, de regulatien. 
bij veroordeeling deswege, onderworpen zijn aan eene boete 
tien pond sterling niet te bovengaande, en wanneer zijnde 
een beambte van de gevangenis, zijne betrekking verliezen, 
alsmede al achterstallig salaris verbeuren; maar dit artikel 
zal niet van toepassing zijn in gevallen, waarin de 
overtreder onderheving zal zijn aan een meer gestrengen 
straf, onder eenige van de voorzieningen van dezen wet. 

28. Het zal en kan voor den Administrateur Regulatien te wor
van het Gouvernement, in over leg en onder goedkeuring den opgetrokken 

· d R d d p · · tt' .. voor toelatmg van van den U1tvoere:r: en aa van eze rovincie, we 1g ZI~n, bezoekers in eenige 
regels en regulat1en te maken voor de toegang tot eemge gevangenis, en huu 
gevangenis voor personen, anders dan de bewaarders der- gedrag daarin. 
zel ve en daarin opgesloten personen, en zoodanige re gels en 
regulatien van tijd tot tijd te veranderen en te verbeteren, 
en al zoodanige regels zullen voor alle personen aldus toe-
gelaten of toegang verlangende, bindende zijn; en eenig 
persoon veroordeeld wegens inbreuk op eenige zoodanige 
regel, zal onderhevig zijn aan eene boete twintig pond 
sterling niet te boven gaande, en bij gebreke van betaling 
aan gevangenisstraf met of zonder harden arbeid, voor een 
tijd twee maanden niet te boven gaande. 

29. Geen officier behoorende aan eenig misdadigers- Gevangenis-ambte
station of eenige gevangenis zal de vrijheid hebben voor naar niet geoorloofd 
.. b kk' b d ' f · h d kk te bedanken tenzij ZIJne etre mg te e anken o ZIC aaraan te onttre en dat hij twee maan-

tenzij expresselijk daartoe verlof hebbende verkregen bij een den kennis geeft. 
schrij ven geteekend door den inspecteur van gevangenissen, 
indien ten eenigen tijde zoodanige officicr zal warden aan-
gesteld, of door den Landdrost van het distrikt waarin 
zoodanig misdadigers-station of zoodanige gevangenis zal 
zijn gelegen, of door den superintendent van zoodanig misda-
digers-station, of tenzij hij aan zoodanigen inspecteur van 
gevangenissen, Landdrost of superintendent twee maanden 
vooraf kennis zal hebben gegeven van zijn voornemen om 
voor zijne betrekking te bedanken; en elke ambtenaar die, 
zonder zoodanige kennisgeving, of zonder zoodanig verlof 
zal bedanken of zich zal onttrekken, zal onderhevig zijn 
alle alsdan aan hem verschuldigd achterstallig salaris te 
verbeuren, of aan eene boete, niet te boven gaande tien 
pond sterling, of aan gevangenisstraf voor eenigen tijd, twee 
maanden niet te boven gaande, zooals aan den Landdrost 
var:_ het distrikt het geschikt of wenschelijk zal voorkomen; 
altiJd met dien verstande, dat de uitdrukking "ambtenaar" zal 
warden uitgelegd te beteekenen en te behelzen opzigter, 
konstabel, cipier, sleutelbewaarder en wachter. 

30. De gezamenlijke en speciale magtigingen verleend Wanneereeninspec· 
aan Landdrosten met betrekking tot de instandhouding van teur van gevange-

53 
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nissen aangesteld is, tucht onder veroordeelde gevangenen en in gevangenissen, door 
is zijne J?agt dezelf de voorzieningen van deze wet, of van eenige and ere wetgevende 
dLe adlds diet van een vaststelling ten dien behoeve gemaakt en voorzien, zullen, en 

an ros . d . d l d d . dezen wor en m1ts eze ver een , aan en 1nspecteur van 
gevangenissen, wanneer en zoodra eenig zoodanig ambtenaar zal 
zijn aangesteld als boven vermeld; 1) met dien verstande 
altijd, dat in de afwezigheid van eenig zoodanig inspecteur 
van gevangenissen, niets hierin vervat, zal worden geacht 
of gehouden worden, eenige zoodanige magtigingen van 
Landdrosten, als boven aangehaald, weg te nemen of te 
beperken. 

Aanteekening te 31. Wanneer en zoo dikwijls als een zoodanig inspec· 
worden .gehouden teur van gevangenissen, onder en krachtens de magtiging 
van eemge straf aan aan hem verleend, door het voorgaand artikel van deze wet, gevangenen toege-
kend. eenigen gevangene zal vonnissen, ten einde gestraft te wor-

den, zoo zal den naam van den overtreder, de aard van de 
overtreding, en de bevolen straf, in het dagboek van den 
bewaarder der gevangenis of cipier worden vermeld, en alle 
vonnissen uitgesproken door den inspecteur van gevange
nissen zullen onderworpen zijn aan appel en herziening, 
wanneer deze vonnissen, indien uitgesproken door eenen 
Landdrost, zouden zijn onderworpen geweest aan appel of 
aan herziening, onder en krachtens eenige wet, van kracht 

Voor dat geeselsla- binnen deze Provincie. En geene geeselslagen zullen onder 
gen toegebragt kun- eenig vonnis van den inspecteur van gevangenissen worden 
nen worden moet b d d d · · d d II .t:d t vonnis bevestigd toege ragt an na at zoo mng vonms oor en 001, reg er 
worden. of een van de Regters van het Hooge Hof zal zijn bekrachtigd. 
RegulaWin,enz.,aan- 32. Zooveel van deze wet en zooveel van eenige der
gaande behandeling gelijke regels als boven omschreven, als betrekking hebben 
en gedrag van gevan- d b h d l' h t d al in genen in elke gevan- op e e an e u?g en e~ ge rag van gevangenen: z 
genis te worden be-leesbare letters, 111 het Enge]sch en Hollandsch worden 
vestigd. gedrukt en gezet op in het oog vallende plaatsen in elke 

In werking treding 
der wet. 

gevangenis, zoodat alle personen daartoe toegang zullen 
hebben. 

33. Deze wet zal beginnen en van kracht zijn van af 
en na den datum van de afkondiging daarvan in de Gou
vernements Oourant. 

Gegeven ten Gouvernementshuize, dezen Vier en Twin
tigsten dag van Junij 1880. 

Op lnst van Zijne Excellentie de Administrateur, 

GEORGE HUDSON, 
Koloniaal Secretaris. 

1) Zie Gouvernements Kennisgeving No. 21, 1881, Staatscourant 1 
Maart 1881, en V.R.B. 13 Julij 1883, art. 752, 
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(Get.) W. OWEN LANYON, 
Administra teur. 

WET No. 15, 1880. 
(Vastgesteld door den Administrateur der Transvaalsche 

Provincie, met ad vies en consent der Wet
gevende V ergadering daarvan.) 

'' Om voorziening te maken voor de bescherming van hout
bosschen en voor de voorkoming van het onwettig neer
hakken daarvan, en voor de nakoming van reglementen 
met betrekking daarop vastgesteld." 

N ADEMAAL het raadzaam is, de wet op de houtbosschen Inleiding. 
te verbeteren en de aanneming van zoodanige regels en 
regulatien te magtigen, welke van tijd tot tijd voor de 
betere bewaring en bescherming van de inkomsten van de 
houtbosschen binnen deze provincie, zullen worden noodig 
bevonden. 

Zoo wordt derhalve vastgesteld door den Administrateur 
van het Gouvernement van de Provincie Transvaal, in 
over leg met en onder goedkeuring van derzelve W etgevende 
V ergadering, als volgt: 

ART. 1. De Wet No. 8 van 1870, genaamd "WettegenHerroepingvanWet 
de vernieling van Houtbosschen " goedgekeurd en bevestigd No. 8 van 1870, aan
krachtens Volksraadsbesluit, ged~teerd 19 Mei 1870, artikels:~~~~.e houtbos-
108 tot 114, zal worden en wordt mits dezen vervallen 
verklaard. 1) Met dien verstande, dat zoodanige verval-
len-verklaring niet zal ongeldig maken of effecteeren iets 
dat wettiglijk gedaan is, of eenige licentien onder eenigen 
zoodanigen wet v66r de aanneming van deze wet uitgegeven, 
en slechts behalve en in zoo verre uitgezonderd hetgeen Uitzonderings
betreft alle overtredingen van, en van alle straffen en boeten clausule. 
onder gezegde wet opgelegd, en alle stappen aangegaan of 
v66r deze wet begonnen, zullen in werking komen onder of 
in uitvoering van gezegde wet, al zulke overtredingen zullen 
kunnen worden vervolgd, en al zulke straffen en boeten 
zull.8n k~nnen worden doorgezet, en al zulke stappen in 
eemg opz1gt even geldig zullen zijn, en zullen kunnen wor-
den voortgezet, uitgevoerd en van kracht gemaakt, op de-
zelfde wijze alsof deze wet niet ware aangenomen. 

~· . Elk persoon die, zonder eenige wettige licentie ofstraf voor het af
permiSSie, of andere wettige magtiging om zulks te doen kappen ~an b?omen 

' zonder hcentie. 

t 
~) Zie ante. bl. 376 en aanteekening 3) aldaar; V.R.B. 6 October 1881, 

ar. 12. · 
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zal ne~rhakken, of zal la ten ne~rhakken, ,eenige boom, in eenig 
Gouvernementshoutbosch, of op eenig Gouvernements- of 
ander land in deze kolonie groeijende, zal geacht worden schul
dig te zijn aan de misdaad van inbreuk op dit artikel van de 
wet, en zal, bij veroordeeling deswege, onderhevig zijn aan eene 
boete een honderd pond sterling niet te boven gaande, en 
in geval dat zoodanige boete niet zal worden betaald, aan 
gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid, gedurende een 
tijd van zes maanden niet te boven gaande, of aan zoodanige 
boete met zoodanige gevangenisstraf of aan zoodanige gevan-
genisstraf zonder boete. 

3. Indien eenig persoon, beschuldigd van overtreding 
van het laatst voorafgaande artikel, tot genoegen van het 
Hof of jury, door welke hij zal gehoord worden, zal bewijzen 
dat hij billijke en waarschijnlijke reden had om te gelooven 
dat de omgehouwen boom of de boom dien hij had laten 
omhouwen, stond op het land van zoodanige persoon zelve, 
of eenig ander privaat persoon, wiens verlof en licentie tot 
omhouwing van boomen op zoodanig land, zoodanig aldus 
beschuldigde persoon had verkregen, zoo zal zoodanig per
soon van de crimineele beschuldiging als boven omschreven 
worden vr~igesproken. 

4. Elk persoon die moedwillig of door grove onvoor
zichtigheid, zal in brand steken, of eenig vuur zal aanmaken, 
hetwelk door verspreiding zal in brand steken eenigen boom, 
struikgewas, kreupelhout of hakhout, niet zijn eigendom 
zijnde, zal geacht worden schuldig te zijn aan de misdaad 
van overtreding van dit artikel van deze wet, en zal, bij 
veroordeeling deswege, onderhevig zijn aan gelijke straffen 
als vervat in artikel 2. 

Civiele actie voor 5. Elk als boven omschreven persoon, onverschillig of 
~chade mag worden hij wordt vervolgd of niet, zal onderworpen zijn aan eene 
mgesteld. civiele actie, te worden ingesteld door de benadeelde partij 

om te betalen en te vergoeden het bedrag van alle schade 
door zoodanig neerhouwen of branden veroorzaakt. 

Straf voor het ont- 6. Elk persoon die eenigen boom of gedeelte of gedeel
yangen van boomen, ten van zoodanigen boom zal ontvangen wetende ten tijde 
m Gouv. land of d · · ' h h 
elders omgehakt van zoo an1ge ontvangst dat dezelve 1n een Gouv. hout osc 
wetende dat dez~lve of op Gouv.- of ander land was omgehakt, zonder eenige 
zonder auto.:iteit wettige licentie of permissie om zulks te doen, zal geacht 
verkregen ziJn. h Id" t · · d · d d d" d't se u 1g e ZIJn aan e m1s aa van overtre 1ng van 1 

artikel van deze wet, en zal, bij veroordeeling deswege, 
onderhevig zijn aan de straffen als hiervoren in artikel 2 
van deze wet voorzien. 

Deze wet zal de wet 7. Niets in deze wet vervat, zal strekking hebben om, wat 
aanga~nde misdaa.d aangaat het verkeerdelijk en onwettig vernielen, wegdragen of 
Tan dtefstal, of het ontvangen van boom en of timmerhout in eenig Gouvernements 
ontvangen Tan ge- . ' 
stolene goederen, houtbosch, of op eemg Gouvernements- of ander land, om-
niet veranderen. gehouwen, de wet betrekking hebbende op de misdaad 

van diefstal of op de misdaad van gestolen goed te ont-
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vangen, wetende dat zulks gestolen is, of op de misdaad 
van het kwaadwillig in brand zetten of afbranden van 
eenigerlei soort eigendom, te veranderen ; met dien verstande, 
dat geen persoon tweemaal zal vervolgd worden wegens een 
en dezelfde misdaad van omhouwen of afbranden. 

8. Indien eenig bediende, handelende onder den last Emploijees en be
of op bevel van zijnen meester, door nalatigheid of door diPnden kunnen bei· 

d 1 . . . d . . d de, of elkeen, onder 
eenige han e WlJze, emuge van e voorz1emngen van eze deze wet venolgd 
wet zal overtreden, zoo zullen zoodanige meester en dienaar worden. 
beide of een van hen afzonderlijk vervolgd kunnen worden, 
en indien veroordeeld, onder deze wet gestraft worden. 

9. In de uitlegging van deze wet zal de uitdrukking "boom" Meening van uit
beteekenen eenigen boom, hetzij jong of oud, van eene soort drukking "boom." 
of beschrijving zooals gewoonlijk gebruikt wordt voor het 
maken van wagens of andere middelen van vervoer of 
meubel-artikelen of voor bouw-doeleinden, of voor eenig 
doel van gelijken aard, met een of meer van de bedoelingen 
als boven omschreven, maar niet eenig ander soort hout, of 
kreupelhout, hakhout, of hout alleen gebruikt als brandhout. 

10. Het zal en kan voor den Administrateur van het A11nstelling en beta
Gouvernement der provincie Transvaal wettig zijn, zoovele ling van bewaarderE; 

bewaarders en assistent-bewaarders van houtbosschen en 
andere officieren aan te stellen als hem noodzakelijk zal 
voorkomen, en aan zoodanige personen zoodanige vergoeding 
te betalen, bij wijze van loon of salaris, als van tijd tot t~jd 
door de Vv etgevende V ergadering zal word en bestemd, en 
voor dat doel beschikbaar zal zijn. 1) 

11. De Administrateur van het Gouvernement der pro- Magt om regulatiE3n 
vincie Transvaal, in overleg met, en onder goedkeuring van en bijwetten te 
derzelver Uitvoerenden Raad, zal van tijd tot tijd zoodanige maken. 
regulatien en bijwetten maken, veranderen en herroepen als 
hij noodig zal achten voor de volgende doeleinden : 

1. Om de pligten van bewaarders en assistent-bewaar
ders van houtbosschen en andere ambtenaren onder 
deze wet, te regelen en te omschrijven welke 
handelingen en verzuimen als inbreuk makende 
op zoodanige regulaties of bijwetten door zooda
nige ambtenaren door boeten strafbaar zullen zijn, 
en ten einde de bevoegdheden van zoodanige 
ambtenaren tot en ter voorkoming van het om
hakken, vervoeren en vernielen van timmerhout, 
als zijnde in strijd met de regulatien en bijwetten 
onder de voorzieningen van deze wet ontworpen, 
te omschrij ven en te regelen. 2) 

1) Zie V.R.B.B. 19 September 1884, art. 515, en 27 September 1884, 
art. 652. 
d 2) Zie Instructien voor de leiding van Woudbeambten gepubliceerd 

oor Gouvernements Kenni.sgeving No. 26 1881, dd. 4 Maart 1881, Staats
courant 29 Maart 1881. 
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2. Tot omschrijving van de wUze en vorm van appli
catie voor huur en licentien of schenkingen van 
privilegien in Gouv. houtbosschen en de termen 
en voorwaarden van zoodanige huur, licentien 
en schenkingen. 1) 

3. Voor het bestuur en de administratie van de zaken 
van Gouv. houtbosschen binnen deze Provincie. 

4. Ter regeling van de saizoenen en wijze waarin de 
huurders, nemers van licentien of begiftigden 
met privilegien in zoodanige houtbosschen boomen 
zullen kunnen vellen, en timmerhout of bast daarin 
kunnen omhakken of daaruit kunnen vervoeren. 

5. Ter vereisching van zoodanige huurders, nemers 
van licentien en begiftigden, om van alle omge
hakte boomen, al het voor gebruik geschikte 
timmerhout te nemen. 

6. Tot voorkoming van alle onnoodige verwoesting 
van groeijend timmerhout in Gouv. houtbosschen. 

7. Tot voorkoming van het gevaar en de verspreiding 
van brand in Gouv. houtbosschen. 

8. Tot verbieding van overtreding op Gouv. houtbos
schen en tot regelen van toegang daartoe. 

9. Ter bescherming van wegen in Gouv. houtbosschen. 
10. En in het algemeen tot vergemakkelijking van en 

het meer krachtdadig ten uitvoer brengen van 
de oogmerken van deze wet. 

Eenige zoodanige regulatien en bijwetten zullen van toe
passing kunnen gemaakt worden op Gouv. houtbosschen 
onder deze wet in het algemeen, of op een of meer derge
lijke bosschen in het bijzonder, en zoodra deze in de Gou
vernem.ents Oourant zijn afgekondigd de kracht van wet be
zitten, alsof zij deel uitmaakten van, en in deze wet waren 
opgenomen. En de Administrateur van het Gou verne
ment van deze Provincie, in overleg met den Uitvoe
renden Raad, als boven vermeld, kan, krachtens eenige 
zoodanige regulatie of bijwet onder deze wet te maken, 

Straf voor overtre- billijke boeten opleggen, niet te boven gaande vijf-en-twintig 
ding v~~ zooda.~ige pond Sterling voor elke overtreding. Zulke boeten zullen 
~;t~~~;Ien en bJJ- verhaalbaar zijn op klagte van den Publieken Aan-

. klager van eenig district, in het Hof van den Landdrost 
jurisdictie hebbende. 2) 

Korte titel. 12. Deze wet kan voor alle doeleinden worden genoemd 
en aangehaald als "Wet ter bescherming van Houtbos
schen, 1880." 
-------------- ---·· ---------- -----

1) Zie Volksraadsbesluiten 6 October 1881, art. 72, 24 Junij 1882, 
art. 570 en 27 September 1884, art. 652. 

2) Zie Regulatian gepubliceerd door Gouv. Kennisgeving No. 5,1881, 
dd. 17 Januarij 1881, en wijziging door Uitv. Raadsbesluit art. 105. dd. 
30 April 1884, gepubliceerd bjJ Gouv. Kennisgeving No.134, dd. 6 Mei 1884. 
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13. Deze wet zal beginnen en in werking treden van In werking treden 
af en na zoodanigen datum als waarop de regula ties en bij- der wet. 
wetten onder de voorzieningen van deze wet te worden op-
gesteld, in de Gouvernements Oourant worden aangekondigd 
en de in werking treding van deze wet zal per proclamatie 
worden bekend gemaakt. 

Gegeven ten Gouvernementshuize, dezen Vier-en-Twin
tigsten dag van Junij 1880. 

Op last van Zijne Excellentie de Administrateur, 

No. 151. 

GEORGE HUDSON, 
Koloniaal Secretaris. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

Met betrekking tot Wet No. 14, 1880, 1) worden de vol-1~ /J/J ~-
gende Regulatien ter algemeene informatie gepubliceerd. /'rv-z_--1Fa~ · X i.tz 

0 1 Z
.. E 11 . t/~,k. lf'~q~ 

p ast van IJne xce entle, / /JAJ .... !J . 1 :.//~~ 1 
Jtr,. Jl d~ //'i'f'/ 

GEORGE HUDSON, 

Koloniale Secretarie, Transvaal, 
29 Junij 1880. 

DE CIPIER. 

Koloniale Secretaris. 

ART. 1. De Cipier zal de volgende registers en reke- Lijst van registers. 
ningen houden :-

I. Een Register van alle veroordeelde gevangenen die Register van ci viele 
geen militairen zijn, met het vonnis, de be- gevangenen. 
schuldiging, den datum van gevangenzetting en 
de datum en het uur waarop het vonnis zal ten 
einde loopen, met een kolom voor aanmerkingen, 
waarin de datum moet aangeteekend worden 
waarop de boeten betaald zijn, of waarop het 
vonnis tot geeselslagen werd uitgevoerd. 

II. Een Register van alle militaire gevangenen, zoo- Register van mili
als in de eerste sectie, tevens aantoonende uit- taire gevangenen. 

1) Zie Wet No. 14, 1880, ~ 3, ante bl. 825. 
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Register v. zaken v. 
gevangene genomen. 

Dagboek van zaken 
en gebeurtenissen. 

Register hoe gfVan· 
genen bezig gehou
den worden dage
lijks in te leveren. 

Register van straffen 

Register van sterf
gevallen. 

Drie boeken voor 
aanteekening van 
bezoekers, voor o:ffi
cieele bezoekers, ge
neeskundige en 
andere personen. 

·O}'Jgave van uitdee
ling en ontvangsten 
van rantsoenen. 

Verslag van uitdee
ling en ontvangst 
van kleederen. 

Inventaris van meu
belen, enz. 

Opgave van ruimte 
en getal personen. 
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gaven voor hun voedsel, kleederen en alle an
dere onkosten. 

Ill. Een Register van zaken die van de gevangenen 
genomen of hun onthouden worden. 

IV. Een dagboek van zaken die volgens deze regula
tien daarin moeten aangeteekend worden, en van 
alle andere belangrijke gebeurtenissen. 

V. Een Register van de tijden en de wijze waarop 
gevangenen, die gevonnisd zijn tot harden arbeid, 
bezig worden gehouden en van de algemeene 
distributie der gevangenen, hetwelk dagelijks zal 
moeten ingeleverd worden aan den Landdrost of 
den Inspecteur van Gevangenissen, wanneer zoo
danig ambtenaar zal zijn aangesteld. 1) 

VI. Een Register van straffen voor gevangenis over
tredingen. 

VII. Een Register van sterfgevallen, een copij waarvan 
bij elk voorkomend geval aan den Kolonialen 
Secretaris zal worden toegezonden ter publicatie 
in de Go1tvernements Oourant. 

VIII. Een Register van alle gevallen van ziekte aan
toonende het getal dagen in het Hospitaal door
gebragt. 

IX. De navolgende boeken zullen gehouden worden: 
Een boek voor bezo~kers om observatien door 
hun gemaakt aan te teekenen; een boek voor 
den Landdrost en officieele bezoekers en een boek 
voor den geneeskundige beambte~ In deze moet 
in hun eigen handschrift geboekt worden de 
bezoeken door den geneeskundige gemaakt, door 
officieele en alle andere bezoekers-alsmede ook 
door personen die gevangenen bezoeken. 

X. Een opgave van uitdeeling en kwitantien van de 
rantsoenen der gevangenen, die bij het einde van 
iedere maand moet ingeleverd worden, bij den 
Landdrost of den Inspecteur van Gevangenen, 
wanneer zoodanig persoon zal zijn aangesteld. 

XI. Een register van uitdeeling en kwitantien van 
kleederen, hetwelk op den eersten van iedere 
maand moet ingeleverrl. worden aan den Land
drost of den Inspecteur van Gevangenissen, wan
neer zoodanig persoon zal zijn aangesteld. 

XII. Een inventaris van alle gevangenis meubelen en 
onroerend goed. 

XIII. Een opgave van de ruimte der gevangenis en het 
getal der occupanten. 

1) Zie ook Art. 5 van Wet No. 6, 1881, die echter herroepen is 
door V.R.B. 7 Nov. 1881, Art. 3U. 
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XIV. 

XV. 

841 

Een boek van dagelijks routine waarnaar gerefereerd Een boek voor da-
wordt in artikel 6. gelijksche routine. 

Behoorlijke lijsten van schuldbevinding, lastbrieven Behoorlijke lijsten. 
tot gevangenzetting, en alle andere orders en 
officieele documenten. 

2. De Cipier zal in de gevangenis wonen en is verant- Cipier zal in gevan
woordelijk voor de behoorlijke inachtneming van al de Ge- genis wonen. 
vangenis Regulatien. 

3. Hij mag eenigerlei aan hem ondergeschikt beambte, Cipier heeft magt 
wegens wangedrag schorsen en zal de bijzonderheden daar- om ondergeschikte 
omtrent rapporteeren aan den Landdrost of den Inspecteur te schorsen. 
van Gevangenissen, wanneer zoodanig beambte zal zijn aan-
gesteld. 

4. Wanneer hij bewust wordt van eenigerlei ver- Cipier zal aan Land
breking of verzuim van eenigerlei gevangenis regel door dro~t of Inspecteur 

· 1 · h k d h" 't h fd eemge onF,eregeld-eemger e1 persoon, oe oo genaam , en 1J Ul oo van heid rapporteeren. 
zijn eigen gezag onmagtig zal zijn eene herhaling van zoo-
danige verbreking of verzuim te voorkomen, zal hij den 
naam van zoodanig persoon en den aard der overtreding 
onmiddelijk rapporteren aan den Landdrost of den Inspec-
teur van Gevangenissen, wanneer zoodanig beambte zal zijn 
aangesteld. 

5. Minstens eenmaal in iedere 24 uur zal hij de geheele Cipier verpligt dage
gevangenis en ieder mannelijke gevangene bezoeken, en zoo ~ijksch~ bezoeken en 
hij in gebreke blijft zoodanige dagelijksche bezoeken en in- mspectien te doen, 

t. d l h" . .. d b k k . ook tweemaal weke-spec 1es te oen, za 1J 1n ZIJn ag oe aantee enen, 1n lijks des nachts. 
hoeverre hij ze verzuimt heeft, en de reden van zoodanig 
verzuim opgeven. Hij zal minstens tweemaal per week op 
een onzeker uur van den nacht, de gevangenis doorgaan, 
van welk bezoek, met het uur en den toestand der gevan-
genis te dien tijde hij aanteekening zal houden in zijn dag-
boek. 

6. Hij zal ten alien tijde onderzoek instellen naar de Cipier zal onderzoek 
hoeveelheid en de kwaliteit van de rantsoenen die aan de doen betreffende 
gevangenen verschaft worden. In geval die niet volgens kwaliteit van rant-

t t .. l h" d soenen. con rac ZIJn za 1J e magt hebben ze af te keuren en 
stappen te nemen om ze door andere te doen vervangen. 

7 · Hij zal toezien dat er niets hi er of daar blijft liggen Cipier zal toezien dat 
of gehouden wordt dat waarschijnlijk gebruikt kan wordengevangenen nietont
om he~. ontsnappen gemakkelijk te maken, zonder dat er snappen. 
behoorhJke veiligheid bestaat tegen zoodanig gebruik. 

. 8. Hij zal een afschrift van de Regulatien die betrek- Cipier zal regulatien 
kmg hebben op de behandeling en het gedrag der gevangenen in cellen aanplak
in iedere eel doen aanplakken en zal dezelve voorlezen of ken, .btlekend maken, 
doen 1 . ' . . en m eggen. . voor ezen aan 1ederen gevangene d1e n1et lezen kan 
bmnen 24 uren na zijne toelating, en eenmaal in iedere drie 
faaropvolgende maanden. Hij zal deze Regulatien doen uit
eggen aan gevangenen die geen Engelsch verstaan. 
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Cipier zal kennis 9. Hij zal de ongesteldheid van eenigerlei gevangene 
geve~ aan genees- zonder verzuim ter kennis brengen van den geneeskundigen 
kundig~ van onge- beambte, en hem dagelijks een lijst overhandigen van de 
l!lteldheid der gevan- d' · k .. f · kt kl · · genen. gevangenen 1e z1e ZlJll o over z1e e agen, en een l1Jst 

van gevangenen in strafcellen. 
Cipier tzal aan or?ers 10. Aan alle geschreven orders van den geneeskundigen 
van geneeskundige beambte betreffende veranderingen in het dieet, de tucht of 
gevolg geven. d b h d 1' . l . l h'. l e e an e 1ng van eemger e1 gevangene za IJ gevo g 

geven voor zoover dezelve in overeenstemming mogen wezen 
met deze Regulatien. In geval hij moge oordeelen dat zoo
danige orders waarschijnlijk inbreuk zullen maken op de 
tucht in de gevangenis zal hij dezelve onmiddelijk ter kennis 
brengen van den Landdrost of den Inspecteur van Gevan
genissen, wanneer zoodanig beambte zal zijn aangesteld. 

Kennisgeving van 11. Bij het overlijden van eenigerlei gevangene zal hij 
overlijden van ge- hiervan onmiddelijk kennis geven aan den geneeskundigen 
vangene. beambte, den Landdrost en den Veldcornet. 
Ongehoorzaamheid 12. Hij zal eenigerlei gevangene, beschuldigd van on-
zal aan Landdrost gehoorzaamheid aan de gevangenis-regulatien, zonder verzuim 
gerapporteerd voor den Landdrost brengen, of den Inspecteur van Gevan
worden. 

genissen, wanneer zoodanig persoon zal zijn aangesteld, en 
tevens aan hem het boek overleggen hetwelk voor dat doel 
gehouden wordt, en waarin den naam van den gevangene en 
de bijzonderheden der overtreding moeten aangeteekend 
word en. 

Cipier zal niet zon- 13. Hij zal niet afwezig van de gevangenis zijn zonde.r 
d.~r verlof afwezig verlof in geschrifte van den Landdrost of van den Superin
ZIJn~ en wo~d.t door tendent van Gevangenissen, wanneer zoodanig persoon zal 
Assistent-Cipier .. ld ·· 1 f f · h 'd 1 · ·· vervangen. ZIJn aangeste , en ZIJn ver o van a wez1g e1 za 1n ZIJn 

dagboek worden aangeteekend, en in ieder zoodanig geval 
van afwezigheid, zoowel als in die welke in den loop van 
den dag plaats hebben, zal de gevangenis aan den zorg van 
den Assistent Cipier of den Hoofd Gevangenbewaarder wor
den toevertrouwd. 

DE ASSISTENT CIPIER. 

Ass.-Cipierontvangt 1. Zal zijn orders ontvangen van den Cipier, en hem 
orders van Cipier. over het algemeen behulpzaam zijn in de uitvoering van 

zij ne pligten. 
Pligten v. Assistent- 2. Hij zal in den loop van den dag gestationeerd zijn 
Cipier. op de binnenplaats der gevangenis. Hij zal aldaar voort

durend de wacht houden over de gevangenen, hij zal het 
toezigt houden over het reinigen der gevangenis door de 
muren der cellen, gangen en de binnenplaats, minstens eenA 
in ieder twee maanden met kalk te doen witten, en de 
v loeren niet minder dan eenmaal 's weeks te do en schro b ben 
en de binnenplaats en de sekreet moeten dagelijks gereinigd 
worden, en hij zal verder toezien dat de Regulatien die be
trekking hebben op de gevangenen strikt worden in acht 
genomen. 
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3. Hij zal eenigerlei gevangene die aan de Gevangenis Rapporteert onge
Regulatien ongehoorzaam is, eenigerlei ongeregeldheid, ofr~g~ldheden aan 
zaak die de aandacht vereischt van den Cipier, den Landdrost Cipier. 
of den Inspecteur van Gevangenissen, wanneer zoodanig 
persoon zal zijn aangesteld, onmiddelijk aan den Cipier rap-

porteren. .. f . h 'd d c· . l h" d' 4. RIJ a wez1g e1 van en 1p1er, za IJ 1ens ver- Verantwoordelijk-
pligtingen op zich nemen en verantwoordelijk worden ge- heid b.ij .afwezigheid 

d b h l. 'k k · ll G . van C1p1er. houden voor e e oor ~J e na om1ng van a e evangems 
Regulatien. 

DE GEVANGENEN BEWAARSTER (MATRON). 

1. De gevangenen bewaarster zal in in de gevangenis Matrone zal in ge· 
wonen en ondergeschikt zijn aan den Cipier. vangenis wonen. 

2. Zij zal verantwoordelijk zijn voor de behoorlijke in- Verantwoordelijk
achtneming der Gevangenis Regula ties voor vrouwelijke ge- heid. 
vangenen. 

3. Zij zal niet afwezig zijn zonder toestemming in ge- Mag niet zonder ver
schrifte van den Landdrost of den Inspecteur van Gevange- lof afwezig zijn. 
nissen, wanneer zoodanig beambte zal zijn aangesteld, en 
gedurende zoodanige afwezigheid zal er een ondergeschikte Wordt in afwezig-J 
gevangenbewaarster goedgekeurd door den Landdrost of den hei~ door onderge-

' . . sch1kte vertegen-
Inspecteur van gevangemssen, wanneer zoodamge beambte woordigd. 
zal zijn aangesteld, met hare pligten belast zijn. 
· 4. Minstens eens in iedere 4 uur, zal zij ieder gedeelte Inspectie der gevan-
der gevangenis door vrouwen ingenomen, inspecteeren, en genis. 
minstens twaalfmaal in de week, op een onzeker uur van 
den nacht door zoodanig gedeelte van de gevangenis gaan. 

5. Zij zal een dagboek houden voor aanteekening daarin Zal dagboek houden 
van den toestand van zooclanig gedeelte der gevangenis bij 
iedere inspectie, van alle belangrijke gebeurtenissen van alle 
straffen aan vrouwelijke gevangenen opgelegd, en van alle 
afwezigheden. 

6. Zij zal eenigerlci vrouwelijke gevangene beschuldigd Zal ongehoorzaam
van ongehoorzaamheid aan de gevangenis-regulatien voor den heid rapporteeren. 
Landdrost brengen of den Inspecteur van Gevangenissen, 
wanneer zoodanig ambtenaar zal zijn aangesteld. 

7. Artikelen 6, 7, 8, 9, 10 en 11 voor het gedrag van Artikels van toepas
den Cipier zullen ook van toepassing zijn • op den gevangen- sing op Matrone. 
bewaarster. 

ONDERGESCHIK'fE GEVANGENIS BEAMBTEN. 

1 Zullen hunnen bevelen ontvangen van den Cipier. Ondergeschikte Cip, 
2. Zij moeten eenigerlei overtredingen of ongeregeldheden Zullen ongeregeld

door eenigerlei gevangene of beambte begaan onmiddellijk heden aan Cipie:r 
aan d C. . ' rapport.eeren. en 1p1er rapporteeren . 

. 3. ~een beambte zal verkoopen of verhuren, noch zal Beambten mog.~n 
eemgerle1 persoon door hem met iets toevertrouwd, of die geen handel drlJnn 
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met gevangenen door hem geemploijeerd wo.rdt, verkoopen of verhuren, of 
noch leyerings-con- eenigerlei voordeel trekken u1t het verkoopen of verhuren van 
tracten aannemen. eenigerlei artikel aan eenigerlei gevangene; en geen beambte 

of persoon door eenigerlei beambte met iets toevertrouwd, 
of die door hem geemploijeerd wordt, direct of indirect, zal 
eenigerlei belang hebben, in eenigerlei contract voor leve
ringen aan de gevangenis. 

Beambten mogen 4. Geen beambte zal eenigerlei fooi of gift hoe ook ge
geen fooi of gilt naamd, van of ten behoeve van eenigerlei gevangene of 
ontvangen. bezoeker van eenigerlei gevangene ontvangen. 
Moeten verlof van 5. Beambten zullen zonder verlof van den Cipier niet 
afwezigheid hebben. afwezig zijn van de gevangenis, gedurende de diensturen, en 

Aanteekening van 
gebeurtenissen. 

v66r zij de gevangenis te eeniger tijd verlaten, moeten zij 
hunne sleutels en boeken in het kantoor van den Cipier 
achterlaten. 

6. Zij zullen hunne namen en den tijd wanneer zij op 
de wacht gaan, en er van afkomen, in het boek aantee
kenen, dat voor dit einde wordt verschaft, alsook eenigerlei 
ongeregelde gebeurtenis die moge plaats heb ben, in verband 
met hun rondgang op de wacht. 

Geen bezoek ontvan- 7. Zij zullen zonder verlof van den Cipier geene bezoekers 
gen zonder ve.rlof. in de gevangenis ontvangen. 
Verantwoordelijk 8. Zij zullen verantwoordelijk warden gehouden voor de 
voor uitvoering van strikte uitvoering van de regels die door hen met betrekking 
regels. tot de gevangenen moeten warden in acht genomen. 
Geen communicatie 9. Zij zullen geen communicatie houden met de gevan
met gevangene be- genen, behalve voor zoover zulks noodig is in de uitoefening 
halve in uitoefening h 1' t Z" 11 b" d t hunner pligt. unner p 1g . 1J zu en 1J e gevangenen geen oorn ver-

wekken, noch eenigerlei onnoodig geweld tegen hen gebruiken. 

DE GENEESKUNDIGE BEAMBTE. 

Bezoek van genees- 1. De geneeskundige beambte zal iederen zieke gevan
kundig officier. gene minstens eenmaal daags bezoeken en iedere gevangene 

ziek in de gevangenis opgesloten, eenmaal in de week. De 
Zondag is hiervoor de geschikste dag. 

Pligten van genees- 2. Hij zal de gevangenen op onzekere tijden inspec
kundig officier. teeren, terwijl zij aan den harden arbeid zijn, en hij 

zal door middel van den Cipier aan den Landdrost of den 
Inspecteur van Gevangenissen, wanneer zoodanig persoon 
zal zijn aangesteld voor zijne instructie, zoodanige verandering 
van arbeid, voedsel en straf rapporteeren als hij in bijzondere 
gevallen zal noodig achten, voor zoover dezelve in overeen
komst zijn met de tucht en de regulatien der gevangenis. 

Boekhouding van 3. Hij zal een dagboek en een boek voor ziektegevallen 
geneeskundig~ be- houden. In het eerste zal hij aa.nteekening houden van de 
treffende patlenten. namen der patienten, de medicijnen die aan hen moeten 

verschaft warden, en directies aan den Cipier of den dienst
doenden persoon bij het b.ospitaal. In het boek voor ziekte· 
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gevallen zal hij het nommer en den naam van elken patient 
aanteekenen. Ook het ras, den ouderdom, den datum van 
admissie voor behandeling, de kwaal, den datum waarop de 
zieke van de behandeling is ontheven, den datum van over
lijden, en den datum waarop hij in de gevangenis is gekomen. 

4. Hij zal de aandacht van den Cipier trekken op, en Zal rapporteeren be
aan den Landdrost of Inspecteur van Gevangenissen, wan- t~effende krankzin
neer zoodanig beambte zal zijn aangesteld, rapport uitbren-mgen. 
gen over, eenigerlei gevangene omtrent wien er waarschijn-
lijkheid bestaat dat hij krankzinnig is. 

5. Hij zal het toedienen van alle lijfstraffen bijwonen Zal toedienen van 
op welk uur hij ook hiervan kennis krijgt, en zoodanige lijfstraffen bijwonen 

· · 1 h.· a· d 1 I ll en rapport do en. duect1es geven a s IJ noo 1g moge oor ee en. n a e ge-
vallen waarin hij last moge geven dat de straf niet ten volle 
zal worden toegediend, zal hij een schriftelijk rapport leveren 
waarin hij zijne redenen daarvoor opgeeft, welk rapport 
door den Landdrost of Inspecteur van Gevangenissen, wan-
neer zoodanig beambte zal zijn aangesteld, aan den Admi-
nistrateur zal worden toegezonden. 

6. Hij zal de geheele gevangenis minstens eeenmaal per Inspectie van gevan
week inspecteeren, en aan den Landdrost of den Inspecteur genis. 
van Gevangenissen, wanneer zoodanig beambte zal zijn aan-
gesteld schriftelijk rapport doen omtrent den gezondheids-
toestand in de gevangenis, de gezondheid der gevangenen, 
en hun zindelijkheid. 

DE POORT. 

1. De gevangenispoort zal altijd gesloten worden gehouden. Poort gesloten. 
2. Een beambte zal gedurende den dag en ook gedurende Beambte op wacht 

den nacht op de wacht gesteld worden, en zal zijn post niet bij dag en nacht. 
verlaten zonder verlof van den Cipier. 

3. De tijd voor het komen op, en aflossen van, de Komen en aflossen 
wacht zal door den beambte met zijn naamteekening in een op wacht wordt 
boek aangeteekend worden dat te dien einde wordt verschaft, aangeteekend. 
alsook eenigerlei zaak die het noodig moge wezen ter kennis 
te brengen van den Landdrost of den Inspecteur van Gevan-
genissen, wanneer zoodanig beambte zal zijn aangesteld. 

4. Eenigerlei ongeregeldheid of verbreking der gevangenis- Rapport van ongere· 
regulatien door eenigerlei beambte, bezoeker of gevangene geldneid aan Cipier. 
z~l onmiddellijk aan den Cipier worden gerapporteerd, die 
h1ervan rapport zal doen aan den Landdrost. 

. 5. Geenerlei persoon, met uitzondering van den Admi- Personen gepermit
mstrateur, de leden van den Uitvoerenden Raad den Land- teerd gevangenis ge
drost d ffi · 1 b k d I ' G durende de nacht te . , e o 01ee e ezoe e~s, en nspecteur van evange- bezoeken. 
~1ssen, en den Geneeskund1gen beam bte, en person en voor-
zien van een schriftelijke orde van den Administrateur, den 
Inspecteur van Gevangenissen, of den Kolonialen Secretaris 
zullen toegelaten worden de gevangenis binnen te treden

7 
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of er uit te gaan tusschen 10 uur des avonds en 6 uur 
des ochtends. 

Bezoekers moeten 6. De beambte die de wacht heeft bij de poort zal 
boek teekenen. er voor verantwoordelijk zijn dat alle bezoekers het boek 

teekenen. 
Onderzoek v. zaken 7. De beambte die de wacht heeft bij de poort zal alle 
door beambte bij de zaken onderzoeken die de gevangenis warden binnen- of 
poort. uitgebragt, en zal eenigerlei persoon aanhouden die verdacht 

wordt van geestrijke dranken of andere verbodene artikelen 
in de gevangenis te brengen, of er eenigerlei eigendom aan 
de gevangenis behoorende uit te brengen, en zal hiervan 
onmiddelijk kennis geven aan den Cipier, die daarvan rap
port zal doen aan den Landdrost of den Inspecteur van 
Gevangenissen, wanneer zoodanig persoon zal zijn aangesteld. 

HET VISITEREN. 

Visiteeren van ge- 1. Dit belangrijke gedeelte der gevangenis-regulatien moet 
vangenen. strikt warden opgevolgd. 

Alle gevangenen moeten bij hunne toelating tot de ge
vangenis degelijk gevisiteerd warden door personen hunner 
eigen sekse, in de tegenwoordigheid van den Cipier, de 
Gevangenbewaarster, of ander verantwoordelijk persoon, en 

Gelden, effecten, wa- alle gelden, effecten en artikelen hoe ook genaamd, behalve 
penen, enz., zullen de benoodigde kleeding moeten hun ontnomen worden; 
ontnomen worden. h ld ' 1 · d b h 1 maar aan se u enaars za n1ets ontnomen wor en e a ve 

gevaarlijke wapenen, zaken die geacht kunnen warden te 
dienen om de ontsnapping gemakkelijk te maken, verboden 
zaken en geld. Gevonnisde gevangenen zullen bij hun aan
komst ontkleed, gevisiteerd en onderzocht, van alle gevan-

Kleeding van ge- genen afgezonderd en een volle beschrijving van hun persoon 
vangene. met eenigerlei mer ken in het beschrijvings register aangeteekend 

worden. Zij zullen dan voorzien warden van een behoorlijk ge
nommerd pak van gevangeniskleederen en hun eigen kleederen 
in een pak gerold, opgebonden en met een opschrift voorzien 
warden van de naam en het nommer van den gevangene; 
afdeelingen van gevangenen die aan den harden arbeid zijn, en 
gevangenen die buiten de gevangenis werken, moeten degelijk 

Visiteeren van ge• gevisiteerd warden, wanneer zij de gevangenis verlaten, en 
vangene bij v~rlaten tevens wanneer ze daarin terugkomen. Een gevangene in 
vt an gkevangtems en wiens bezit eenigerlei verboden artikel wordt gevonden, erug oms . 

zal gerapporteerd worden aan den Cipier, die hem voor den 
Landdrost zal brengen, of den Inspecteur van Gevangenissen, 
wanneer zoodanig beambte zal zijn aangesteld, voor verbre
king van de Gevangenis Regulatien. Bij het terugkeeren 
des avonds van de over de gevonnisde misdadigers gestelde 
blanke wachters, zullen zij hulp verleenen in het visiteren 
van gevangenen, en op wacht blijven in het gevangenisplein, 
totdat de gevangenen opgesloten zijn. 

Inventaris yan gel- 2. Alle gelden, effecten of zaken van eenigerlei gevan-
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gene ontnomen of naar de gevangenis gezonden voor zijn den, effecten, ~nz., 
of haar gebruik en die hem of haar niet wordt toegelaten van gevangene ont-

' o o nomen of naar gi· 
te ontvangen of te behouden, zullen, 1nd1en ze verboden genis gezonden. 
artikelen zijn, in de bewaring van den Cipier worden gesteld, 
die daarvan een inventaris zal opmaken en houden in het 
boek beschreven onder Afdeeling Ill, Art. 1, Cipier, het-
welk twee aparte kolommen moet bevatten; de eene voor 
artikelen aan gevangenen ontnomen, de andere voor zaken 
die naar de gevangenis zijn gezondeno 

VERDEELING VAN GEVANGENENo 

1. Inboor1ingen moeten afgescheiden word en van blanke Afzondering van 
gevangenen. Inboorlingen. 

2. Vrouwelijke gevangenen zullen ten alle tijde afge- Afzondering van 
scheiden worden van mannelijke gevangenen, moeten behan- vrouwelijke gevan
deld word en door personen van hun eigene sekse, en moeten be- genen. 
let worden eenigerlei mannelijke gevangenen te zien, of eenig-
erlei communicatie met hun te hebben. Geen Cipier of 
and ere mannelijke beam bte zal in een kamer binnentreden 
of zijn waarin vrouwen zijn opgesloten, behalve in tegen-
woordigheid der gevangenbewaarster, of de bewaarster aan 
haar ondergeschikt. 

3. Onveroordeelde gevangenen, ~chuldenaars en getuigen Afzondering van 
die aangehouden worden wegens hun onvermogen om secu-gt.van~?enen volgens 
't 't t h h" · t f: d 1. ·k ouderdom enz. r1 e1 e geven voor unne verse IJmng, moe en a zon er IJ ' 

gehouden worden van misdadigers; jeugdige personen van 
beneden 18 jaar afzonderlijk van degenen van rijper leef-
tijd; en voor zoover het doenlijk zal zijn en de ruimte het 
toelaat, zullen mannelijke personen van rijpere leeftijd, die 
overtuigd zijn geworden van misdaden, afzonderlijk gehouden 
word en van gevangenen die-· gevonnisd zijn tot korter straf-
tijd voor geringe overtredingen. 

GEVANGBNENo 

1. De gevangenen zullen alle bevelen van den Cipier Pligten van gevan-
en andere beambten gehoorzamen. geneno 

2. Het zal an gt>vangenen tot crimineele straf veroor- Crimineele gevange. 
deeld niet veroorloofd zijn om onder eenigerlei voorwendsel nen mogen niet met 
of te · 1 · t"d k f k 'anderen sprekeno eemger e1 1J , te spre en met, o tee ens te geven 
aan eenigerlei andere gevangenen hoe ook genaamdo 

. 3. De gevangenen mogen te eenigerlei tijd niet zingen, Gevangenen moeten 
gillen, schreeuwen fluiten of met zichzelven spreken ofzich stil gedragen. 

. I . ' ' ' eemger ei onnoodig geraas maken. 
4. De gevangenen, die tot crimeele straf veroordeeld zijn, Wanneer Crimineele 

zull;m zonder noodzakelijke red en niet met eenigerlei gevan- gevangenen met be
gemsbeambte spreken, en moeten dan zachjes en zoo kort amb~en mogen 
mogelijk sprekeno spre en. 
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Gevangenen mogen 5. De gevangenen mogen zonder , verlof niet in hunne 
niet rondloopen. cellen of kamers rondloopen. 
Gevangenen kunnen 6. De gevangenen mogen hunne klagten brengen voor 
klagten voor Land- den Landdrost of den Inspecteur van Gevangenissen, wan
drost brengen. neer zoodanig beambte zal zijn aangesteld, de officieele be-

zoekers, den Cipier (of in geval van vrouwen, voor den ge
vangenbewaarster), maar niet voor eenigerlei ondergeschikt 
beambte. 

Gevangenen kunnen 7. De gevangenen hebben het regt te vorderen dat hun 
vorderen dat voedsel voedsel in hunne tegenwoordigheid zal gewogen worden, 
gewogen wordt. maar nadat eenigerlei gevangene eenigerlei gedeelte van zijn 

kost zal gegeten hebben, zal er geen klagt over de hoeveel
heid worden aangenomen. 

Voedsel mag niet 8. Het zal geen gevangene geoorloofd zijn eenigerlei van 
weggeven, verruild, zijn voedsel aan eenigerlei andere gevangene te geven, ver
of verkocht worden. ruilen of te verkoopen. 
Gevangenen mogen 9. Het zal geen gevangene geoorloofd zijn eenigerlei 
g~en andere kamer kamer binnen te treden buiten zijn eigen kamer of eel, en 
bmnen treden. het zal geen gevangene geoorloofd zijn terzelfder tijd met een 

ander gevangene in een secreet te zijn. 
Haar van gevange- 10. Het haar van alle veroordeelde gevangenen zal, na 
nen zal afgeknipt en binnen 12 uren van hunne toelating in de gevangenis, kort 
worden. afgeknipt worden, en het zal zoo kort geknipt blijven, tot 

op een redelijke tijd van hunne vrijstelling, maar in geenerlei 
geval zal hun haar afgeknipt worden voor en aleer hunne 
veroordeeling zal bekrachtigd zijn. 

Opstaan van gevan- 11. De gevangenen die tot crimineele straf veroordeeld 
genen in zomer en zijn zullen in den zomer des ochtends ten half zes ure, en in 
winter. den winter ten half zeven ure opstaan. (De zomer zal zijn 

van September tot Maart, en de winter van April tot 
Augustus.) 

Opsluiten van ge- 12. Alle cellen zullen gesloten en de gevangenen opge
vangenen in zomer sloten worden des zomers ten half zeven ure en in den winter 
en winter. ten half zes uur. 

V eroordeelde ge
vangenen moeten 
gevangenis-kleede
ren dragen. 

Ongevonnisden en 
anderen kunnen 
eigen kleederen 
dragen. 

KLEEDEREN. 

1. Ieder veroordeelde gevangene moet voorzien worden 
van een volledig gevangenispak, behoorlijk gonommerd en 
gemerkt, en moet het altijd des daags dragen. Het zal den 
gevangenen niet veroorloofd zijn hunne eigene kleederen 
onder de gevangenis kleederen te dragen, behalve onder
kleederen. 

2. Ongevonnisde gevangenen, schuldenaars en getuigen 
die aangehouden worden wegens hun onvermogen om secu
riteit te geven voor hunne verschijning, mogen hunne eigene 
kleederen dragen, tenzij die onvoldoende of benoodigd zijn 
voor geregtelijke doeleinden. 

Wekelijksche ver- 3. Civiele gevangenen, gevangen ter teregtstelling ver
wisseling van onder- wezen en gevangenen die special verlof daartoe hebben ver-
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kregen van den Landdrost of Inspecteur van Gevangenissen, kleederen geoor
wanneer zoodanig persoon zal zijn aangesteld, of genees-loofd. 
kundigen beambte, zullen toegelaten worden zoodanige ver-
wisselingen van kleederen te ontvangen als noodig mogt 
wezen. Onderkleederen kunnen eenrna.al per week worden 
toegelaten aan zoodanige gevangenen tot crimineele stra.f 
veroordeeld, die de gewoonte hebben gehad ze te dragen. 

VOEDSEL. 

1. De gevangenen zullen voedsel ontvangen overeen- Voedsel van gavan-
komstig de volgende schaal :- ge1en. 

VOOR EUROPEANEN. Schaal voor Euro-

----------------------------- peanen. 

:Mannen. Zout. 

Voor mannen aan 
dan harden arbeid. t ons. 

Voor mannen 
niet aan den harden 
arbeid. 

Voor mannen 
niet gevonnisd. 

Voor knapen on
der I5 jaar, onder 
harden arbeid. 

DAGELIJKS. 

Mielies I 
en 

Mielie 
meel bij Vleesch. Brood. 

1 

afwisse- I 

--~=g~- -- ~---,------
Voor mannen. 

I lb. IO ons. I 16 ons. 

8 ons voor ont-
I lb. 8 ons. I6 uns. bijt en 8 ons 

voor het 
I lb. 8 ons. I6 ons. avondeten. 

Voor knapen. 

I lb. 8 ons. I4 ons. 

Vrouwelijke gevangenen gevonnisd of niet, en aan den Voor vrouwen. 
harden arbeid of niet, behalve degenen die ingevolge orders 
op schraal dieet worden gehouden, moeten dezelfde hoeveel-
heid voedsel hebben als knapen onder de 15 jaren. 

VOOR NATURELLEN. Schaal voor Natu-
--------:----~- -----r--------------rellen. 

:Mannen. Zout. 

--------
Voor mannen aan 

den harden arbeid, 
Voor mannen 

niet aan den harden 
arbeid, 

Voor mannen 
niet gevonnisd, 
Knapen onder 15. 

Dagelijks 
bij het 
voedsel. 

Mielies en 
Vleesch Mieliemeel 
tweemaal bij afwis-
per week. seling. 

I2 ons. 

IO ons. 

IO ons. 
IO 0118. 

2 lb. 

It lb. 

lt lb. 
It lb. 

t lb. voor 't ont
bijt en t lb. voor 
't avondeten. 

54 

Voor mannen. 

Voor knapen. 
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Vrouwelijke Naturellen gevangenen, gevonnisd of niet 
en aan den harden arbeid of niet, behalve degenen, die 
ingevolge orders op schraal dH~et worden gehouden, moeten 
dezelfde hoeveelheid voedsel hebben als knapen onder 1.5 
jaar. 

Schaal van schraal SCHAAL VAN 8CHRAAL DI~:ET. 
dieet. 

Voor mannen. 

Voor vrouwen. 

:\I ann en ~lie lies 
en of 

Vrouwen. l\Iieliemee1. 

M:mnen tot schraal 
dieet gevonnisd. 

Vrouwen do. 

8 ons. 

8 ons. 

) Gekookt in 2 kan 
1 D l"k ( water zonder zout, 
( age lJ s. ( gekookt in 3 kan 

) water do. 

Wanneer extras ge- 2. Extras of van de hierboven verschillende rantsoenen 
geven kunnen zullen niet gegeven worden dan bij order in geschrifte van 
worden. 

den geneeskundige beambte of van den Administrateur van 
het Gonvernement. 

Onverhoc.rde gevan- · 3. Onverhoorde gevangenen, schuldenaars en getuigen 
genen kunnen zich die worden aangehouden wegens hun onvermogen om secu-
zelf van voedsel . · h h" · · h 1 voorzien. ntmt te geven voor unne verse lJnmg, mogen z1c ze ven 

van voedsel voorzien, indien zij zulks vorderen. 
Veroordeelde gevan- 4. Geen veroordeelde gevangene zal onder eenigerlei 
genen .. mogden geen voorwendsel eenigerlei geestrijke dranken, wijn, bier, tabak 
geestriJke ranken, d d d k k 'd 
tabak, enz., gebrui- of aJ?-dere dronkenmaken e of verdooven e ran e.n' ~rm ~n 
ken, maar zulks is of dmgen worden toegestaan, behalve de zoodamge en m 
aau onveroordeeldeu zoodanige hoeveelheden als moge bevolen worden door den 
toegestaan. k d" b bt b"" d . h "ft d h genees un 1gen earn e, lJ or er 1n gesc r1 e oor em 

aangeteekend te worden in het dagboek, met het aantoonen 
van zijne redenen voor zoodanige order, maar onvooroor
deelde gevangenen, schuldenaars en getuigen die aange
houden worden wegens hun onvermogen om securiteit te 
geven voor hunne verschijning, mogen toegelaten worden 
zichzelven van zoodanige matige hoeveelheden van zoodanige 
zaken te voorzien, onder zoodanige voorwaarden als de Land
drost of de Inspecteur van Gevangenissen, wanneer zoodanige 
beambte zal zijn aangesteld, moge goedvinden. In alle ge
vallen waar eenigerlei wijn of geestrijke drank voor een 
zieke gevangene .wordt voorgeschreven, zal het de wijn of de 
geestrijke drank des lands zijn. 

Ontvangst van voed- 5. Het is aan de veroordeelde gevangene verboden 
sel van andere ge- eenigerlei voedsel of andere zaken hoe ook genaamd te ont-
vangenen belet. l · · 1 f vangen van gevangenen, one er c1v1e e straf o van gevan-

genen die tot verhoor zijn verwezen, en eenigerlei gevan
gene die eenigerlei voedsel of andere zaak ontvangt of 
neemt, behalve hetgeen bij de gevangenis regulatien wordt 
toegestaan, zal streng gestraft worden. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1880] 851 

6. Alle borden en keukengoed, zoowel als eenigerlei Keukengoed wordt 
ongebruikt voedsel, zullen dadelijk na elk maal uit de eel- dadelijk weggeno

men. 
len weggenomen warden. 

7. Geen gevangene, behal ve dienstdoende person en, Keuken mag niet 
zullen toegelaten worden de keuken binnen te gaan. De binnen gegaan 
beambte die op het binnenplein de .wacht houdt zal er voor wordan. 
verantwoordelijk zijn dat deze order stipt worde nagekomen. 

8. Hazardspel zal niet in de gevangenis toegelaten warden. Spel niet toegelaten. 
9. De gevangenen die niet aan den harden arbeid zijn Ligchaamsoefening 

zullen drie maal per dag voor een kwartier ligchaamsoefening drie maal per dag. 

hebben op het binnenplein, zullende de gevangenen van 
eene eel slechts te gelijkertijd geoefend werden. 

HET BEDDI<::NGOED. 

1. Aan ieder mannelijke en vrouwelijke }1Juropesche ge- Twee dekens toege
vangene zullen twee dekens worden toegestaan ; en ieder staan aan blanken, 

l ''l l''k t l .. d een aan naturellen. manne lJ re en vrouwe IJ e gevangene, een na ure ZIJn. e, 
een deken. 

2. Als de gevangenen ten half zes ure des ochtends Luchten van bed
in den zomer en ten half zeven ure des ochtends in den dengoed. 
winter opstaan, zullen zij hunne dekens (indien het weder 
zulks toelaat) op het binnenplein plaatsen om te luchten, 
waar zij voor een uur zullen mogen hlij ven, en dan zullen 
ze behoorlijk opgevouwen en in de cellen geplaatst worden. 

3. Extra beddengoed mag op de geschreven order van Extra beddengoed. 
den geneeskundige beambte verschaft worden. 

4. De houten stellaadjes moeten tweemaal per week nit Reinigen van houten 
de cellen genomen en degelijk gereinigd worden. stellaadjes. 

Bl<~ZOEKEN EN BRIEVEN. 

1. V eroordeelde crimineele gevangenen zullon, indien ze Bepalingen betref
zich goed gedragen, toegelaten worden eenmaal per maand be- fe~de bezoeken en 
zoeken van vrienden te ontvangen en een brief te ontvangen brieven. 
en te schrijven. Geen andere bezoeken of communicaties zullen 
toegestaan worden zonder een order in geschrifte van den Land-
drost of den Inspecteur van gevangenissen, wanneer zoodanig 
beambte zal zijn aangesteld, gemagtigd door den Administrateur 
of den Uitvoerenden Raad. Een beambte van de gevangenis 
moet gedurende het gansche onderhoud tegen woordig zijn, 
en ieder bezoeker moet zijn of haar naam in het bezoekers-
boek teekenen. Indien er bij zoodanig onderhoud eenigerlei 
mededeeling gedaan zou worden die in strijd zijn moge 
met de gevangenis-regulatien, of die waarschijnlijk leiden 
kon tot eene verbreking van eenigerlei zoodanige regulatien, 
dan zal de zaak onmiddellijk gerapporteerd worden aan den 
Landdrost of den Inspecteur van Gevangenissen, zoodra zooda- Cipier mag adres 
nig persoon zal zijn aangesteld. De Cipier mag het aclres eischen v. bezoekers eis:~en 

· · 1 · b k · d' en hu'1 doen VlSl· van een1ger e1 ezoe er van een gevangene, en 111 1en er teeren. 
redelijke grond voor snspicie zon z;ijn de manne1ijke heme-

uplsdigi
Sticky Note
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het vonnis, hetwelk zoodani- I 
gen gevangene alsdan onder
gaat of toediening van lijfstraf 
van ecnigerlei getal slagen, 
geen 25 te bovengaande 1) 
of gevangenzetting als voor
zegd, en zoodanige slagen te 
ontvangen als voorzegd beide. 

3~ Het ontsnappen van eeni
gerlei troep die aan den har
den arbeid is buiten de limie
ten der gevangenis, of zamen
spanning of bondgenootschap 
tot ontsnapping van zoodani
gen troep die aan den harden 
arbeid is, of het verschaffen 
aan eenigerlei andere gevan
gene van eenigerlei ding, om 
zoodanige gevangene tehelpen, 
om van eenigerlei zoodanigen 
troep die aan den harden ar
beid is te ontsnappen. 

4. Ongehoorzaamheid aan de 
gevangenis-regulatien. 

Geweld. 
Gewone aanranding van een 

gevangene op den anderen. 
Brutaliteit. 
Vloeken. 
Onvoegzame woorden of ge

drag. 
Onordelijk gedrag. 
Het beleedigen of bedreigen 

van gevangenen of beambten. 
V reesaanj aging. 
Het vernielen of beschadi

gen van kleed,eren, voedsel of 
eenigerlei iets tot gebruik ge
geven. 

Luiheid of nalatigheid bij 
het werk. 

Het bemorsen of beschadi
gen der muren, meubels of 
ander eigendom van de ge
vangenis. 

Veinzen ziek te zijn of be
ledigend te wezen. 

gevangene gevonnisd is tot 
harden arbeid, eenigerlei ge
tal slagen, 2) geen 25 te bo
ven gaande. 

e. Zoodanige gevangenzet
ting en zoodanige slagen. 

a. Gevangenzetting met har
den arbeid voor een jaar, te 
beginnen bij den afloop van 
het vorige vonnis. 

b. Eenigerlei aantal slagen 
geen 25 te boven gaande. 3) 

c. Zoodanige gevangezetting 
en zoodanige slagen. 

a. V aste opsluiting met of 
zonder schraal dieet voor een 
tijd geen zeven dagen te bo
ven gaande. 

b. In ijzers gehouden te 
word en voor eenigerlei tij d, 
geen maand te boven gaande. 

c. Harde arbeid, voor niet 
langer dan een maand. 

d. Indien aan den harden 
arbeid ingevolge vonnis, 
eenigerlei getal slagen, geen 
25 te boven gaande. 4) 

1) 2) 3) 4) Zie ** 12 en 14 van Wet No. 14 1880 ante Bl. 828-fl en 
de aanteekeningen aldaar. 
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4. De Cipier zal in een afzonderlijk straffenboek, aan Cipier zal aanteeke
hem ten dieneinde verschaft te worden, aanteekening houden ning ho?den van 

d t d J • 1 . t d' overtredmgen. van den a urn en en aarn van eemger e1 over re mg 
waarvoor onder deze regu1atien straf is opgelegd en den 
naam van den overtreder en de toegediende straf. Boek V, 
afdeeling 1. 

5. Eeniger1ei gevangene die schu1dig bevonden is ~an Strafbepaling voor 
een herhaalde overtreding tegen de goede orde in de ge-gevang-:men bij 

· k · · 1 · t c ] · 1 · "'d l herhaalde overtre-vangems, an 1n eemger e1 s ra1ce , voor eemger et tlj per {din gen. 
geen zeven dagen te bovengaand.e opgesloten worden, op 
eenigerlei zoodanig voedsel a1s bevo1en moge worden door den 
Inspecteur van Gevangenissen, wanneer zoodanig ambtenaar 
za1 zijn aangeste1J, of den Landdrost, goedgekeurd door den 
geneeskundigen heambte, of in geva1 van eenigerlei gevan-
genen die overtuigd z\jn van die misdaad, kunnen zij met 
Hgchaamstucht gestraft worden van niet te bovengaande 
25 slagen. 1) Maar geen zoodanig vonnis tot eenzame ops1ui-
ting zal in het geva1 van eenigerlei gevangene in het geheel 
een maand per jaar te bovengaan. Al zoodanige strafl'en 
zullen maandelijks aan den Ko1onialen Secretaris gerappor-
teerd worden. 

6. Alle lijfstraffen zullen moeten bijgewoond wm·den Bijwonen van lijf
door den Cipier en den geneeskundigen beambte. De ge-straffen door ~ipier 

k d. b b 1 d · b 1 en geneeskund1g nees un 1ge ea m te za zoo amge eve en geven tot het beambte. 
voorkomen van benadeeling der gezondheid als hij noodig 
moge achten. De Cipier zal zoodanige bevelen uitvoeren, en 
zal in het strafboek de aard en datum der overtreding aan-
teekenen, den naam van den gevangene, den d.ag en het 
uur waarop de straf werd toegediend, den naam der be-
ambte door wien de straf bevolen werd, het aantal s1agen 2) 
en eenigerlei orders van den geneeskundigen beambte bij die 
ge1egenheid. Bij onvermijdelijke afwezigheid van den ge-
neeskundigen beambte zullen alle lijfstraffen bijgewoond 
worden door een Vrederegter, die bij afwezigheid van een 
geneeskundigen beambte deze1fde magt zal hebben om de 
toediening der straf uit te stellen als die welke gegeven wordt 
aan den geneeskundigen beambte, in art. 5 onder het hoofd: 
"Geneeskundige Beambte." 

7. In gevallen van dringende noodzakelijkheid, en anders, Jurisdictie v. Cipier 
mag de Cipier de gevangenen in de ijzers slaan, of onder ~m gevangenen in 

h · h b d 1 d b" d h d lJzers te slaan en ~ec amsc e wang p aatsen, en e 1JZOn er e en van erdere bepalingen. 
1eder zoodanig geval zullen onmiddelijk in het dagboek van v 
den. Cipier aangeteekend, en onmiddel~jk schriftelijk kennis-
gevmg daarvan gegeven worden aan den Landdrost of den 
Inspecteur vau Gevangenissen: wanneer zoodanig ambtenaar 
zal zijn aangesteld, en zoodanig bedwang door ijzers of an-
derzins zal niet voor langer dan 12 uren voortgezet worden 

1) en 2) Zie al\nteekeningen ante hladzijde 854. 
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zonder een order in geschrifto van den Landdrost of den 
Inspecteur van Gevangenissen, wanneer zoodanig ambtenaar 
zal zijn aangesteld, waarin de oorzaak wordt uiteengezet, en 
den tijd gedurende welke de gevangene onder zoodanig be
d wang moet gehouden worden, welke order door den Cipier 
als zijn lasthrief moet bewaard worden. 

(Get.) \V. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

(12 Junij 1880.) 

WET No. 16, 1880. 
(V astgesteld door den Administrateur der Transvaalsche 

Provincie, met advies en consent van derzelver 
Wetgevende Vergadering.) 

"Tot het oprigten van Municipale Corporatien enter regeling 
van hunne magt in de Provincie Transvaal." 

[Deze Wet is herroepen door de W etten No. 11, 1883, 
en No. 10, 1886.] 

(Get.) W. o"rEN LANYON, 
Administrateur. 

WET No. 17, 1880. l) 

(Vastgesteld door den Gouverneur van de Transvaalsche 
Provincie, met advies en toestemming van 

derzelver Wetgevende Vergadering.) 

"Tot regeling van Venduties." 

NADEMAAL het wenschelijk is om voorzieningen te 
maken voor de betere heffing van helasting op venduties 
binnen deze provincie, en voor het uitgeven van licentien 
aan personen als vendu-affl:llagers: 

Zoo wordt mits dezen vastgesteld door den Admi-

1) Gewijzigd door Wet No. 1, 1885, overeenkomstig V.R.B. 7 Junij 
1883, art. 440. 
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nistrateur van het Gouvernement der Provincie 'rrans
vaal in overleg met en onder goedkeuring van derzel ver 
W etgevende vergadering, als volgt :-

ART. 1. Deze Wet zal voor alle doeleinden kunnen Titel der wet. 
warden aangehaald als "de Wet op Venduties," 1880. 

2. Van af en na den datum van het in werking treden Venduafslagers 
van deze Wet, zal het voor eenige persoon, aan de regu- moeten licentie uit
laties die bier later worden vermeld voldoende, wettig zijn nemen. 
het beroep of de bezigheid van eenen vendu-afslager uit te 
oefenen, indien deze uitneemt eene lic~ntie Ledoeld en 
voorzien in Wet No. 2, 1871. 1) Zoodanige licentie zal be-
vatten den waren naam en de woonplaats van den persoon 
die zoodanige licentie uitneemt, en indien eenig persoon 
gezegd beroep of gezegde bezigheid van vendu-afslager zal 
uitoefenen, zonder eene van kracht zijnde licentie te hebben 
t~jdens dat hij zoodanig beroep of zoodanige bezigheid zal Boete voor het :--er
uitoefenen. of bij wijze van vendutie als bovenvermeld, zal kool?en zonder h-

, l h". b"" lk d . t d" . h centie. verkoopen, zoo za 1J, IJ e e zoo amge over re mg, z1c 
op den hals halen en onderhevig zijn aan de betaling van 
eene boete niet te bovengaande een honderd pond sterling, te 
warden opgelegd in eenig bevoegd Hof, waarvan de eene helft 
zal worden betaald aan den berigtgever en de andere helft 
aRn de Thesaurier van deze Provincie. 

3. Het zal en kan voor alle officieren te dien einde ge- Verkooping in exe
magtigd en aangesteld door den Hoofdbaljuw, wettig zijn, ?utie door den Bal-

b .. bl" 1 d t" · · d d d H .J?d JUW, of Meester van om 1J pu 1e ce ven u 1e, eemg e1gen om oor en 001, -het Hooge Hof. 
baljuw, of zijnen wettigen afgevaardigde, in beslag genomen, 
in executie van eenig wetsproces, te verkoopen; alsook voor 
eenig auder persoon door den Meester van het Hooge Hof 
aangesteld, om bij publieke vendutie eenig eigendom onder 
het bevel en onder de magtiging van gezegden Meester in 
uitvoering van zijne b ~trekkiug, te verkoopen; alsook voor 
alle marktmeesters als nu benoemd of hierna te warden be- Verkooping door 
noemd, om bij publieke vendutie te verkoopen eenige goe- Marktmeesters en 
d f k · d b h l""k •t boden der Lagere .eren, waren, o oopmanswaren, 111 e e oor lJ e U1 voe- Hoven. 
rmg van de betrekking van marktmeester; en alsook voor 
alle boden van de Landdrosthoven en hunne respectieve-
lijke afgevaardigden, om bij publieke vendutie alle zoodanige 
goederen te verkoopen, die krachtens eeni2: proces van ge-
zegde Hoven, aan hen · respectievelijk bevolen, zullen of 
kunnen warden in beslag genomen, en in executie daarvan 
verkocht kunnen warden. En al zoodanige officiere:1 en Zoodanige verkoo
personen als bovenvermeld, worden mits dezen geauthori- pingen bij publieke 

d t. d b"" bl" ·1 d · k veiling plaats te seer en gemag 1g om lJ pu 1e ~e ven utie te ver oopen, vinden. 
zonder eene licentie hoe ook genaamd uit te nemen. 

4. Elke licentie om zoodanig beroep of gezegde bezigheid Ree~s verleende li
uit te oefenen, behoorlijk door eenig persoon uitgenomen cenbes van krachtte 

1) :lie ante bladzijde 427, 
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blijven, mits zeker- onder en krachtens gezegde Wet No, 2, van 1871, v66r 
heid wordt gesteld de in werking treding van deze wet, en waarvan de tijd 
onder termen dezer gedurende welke deze van kracht zoude zijn niet za1 zijn 
wet; opgaaf van d d d · 1 · ' d · 
venduties aan Land- verloopen, op en ag van e 1n wer nng tre mg van 
drost overha_ndigd, deze wet, za1 worden beschouwd, genomen en gehouden 
en v:erschuldigde he- van ge1ijke kracht en we:rking te zijn, gedurende gezegd 
lastmg betaald. . 1 "d k 't lk d 1 nog n1et ver oopen tiJ per , voor we eze ve oor-

spronkelijk was uitgegeven, alsof deze ware uitgenomen 
onder de voorzieningen van deze wet; met dien verstande 
echter, dat binnen eenen tijd van een maand van af en na 
het in werking treden van deze wet, al zoodanige houders 
van licentie verpligt zullen zijn in de zekerheidstelling door 
deze wet voorzien, te treden ; en met dien verstande ver
der, dat binnen gezegden tijd van een maand, elke houder 
van eene vendu-afslager licentie verpligt zal zijn aan den 
Landdrost van het distrikt waarin hij zijne bezigheid als 
vendu-afslager heeft uitgeoefend, een opgave van alle ven
duties door hem gehouden, te overhandigen, en wa.arop de 
belasting verschuldigd en onbetaald za.l blij ven, op den dag 
van het in werking treden van deze wet, en met dien ver
stande verder, dat elke houder van zoodanige licentie al~; 
vendu-afslager tevens ve:::pligt zal zijn, binnen den boven
vermelden tijd van een maand, a1 zoodanige belastingen als 
welke verschuldigd en betaalbaar verblijven o:p venduties 
zooals bovenverme1d te betalen. 

Belastingvan2tper- 5. Van af en da het in werking treden van deze ·wet, 
cent op roerend. en zal er eene belasting worden opgeheven, en opgelegd en in-
;e~~r~r;:n~~~n~~t gevorderd wor~en van en tot het tarief van t~vee en een 
vendutie verkocht. half pond sterhng op elke honderd pond sterlmg van de 

koopsom van elk roerend eigendom, hetwe1k bij vendutie 
binnen deze provincie zal worden verkocht, en eene be]as
ting van en tot het bedrag van een pond sterling op elke 
honderd pond sterling van de koopsom van elk onroerend 
eigendom, hetwelk bij vendutie binnen deze provincie zal 
worden verkocht, welke gezegde belasting ten laste zal 
komen van den vendu-afs1ager, na het neervallen van den 

Bij verkoopingen in hamer of ander sluiten van het bieden bij elken verkoop 
he8torvene hoedels bij publieke vendutie: Mits a1toos dat de regten geheven 
slechts 1 percent. 1 d · d d d 'k · ' opge eg en mgevor er op e oopsommen van eemg 

eigendom, roerend of onroerend, verkocht door publieke 
veiling in den boedel van eenig gestorven persoon niet zal 
te bovengaan een betaling tegen een pond sterling voor 
ieder honderd pond sterling van eenig zoodanig koopsom. 

Wanneermachinerie 6. Wanneer en zoo dikwijls als eenige machinerie, 
en andere losse goe· werktuigen of gereedschappen, of andere zaken of vcorwer
deren als vastgoed pen behoorende aan of bestemd voor eenig beroep of fabriek 
worden beschouwd .. d 1 ' 
met betrekking tot hetziJ dat eze ve aan den grond of aan het gebou w gehecht 
het betalen .van z\jn, waarop of waarin deze1ve geplaatst zullen zijn of daar
vendubelastmg. van afscheidbaar of afgescheiden zullen zijn, zooa1s het geval 

moge wezen, of eenig roerend eigendom hoe ook genaamd, 
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in eene massa zal warden aangeboden en verkocht, te zamen 
met eenig onroerend eigendom (hetzij dat het hetzelfde on
roerend eigendom waarop of waarin hetzelve zal zijn tijdens 
den verkoop of dan niet) alsdan zal de geheele massa voor 
de doeleinden van betaling van vendutie-belasting beschouwd 
en gehouden warden als onroerend eigendom en dienover
eenkomstig belast warden. 

7. Geen zoodadige licentie als bovei1vermeld zal door Geen licentie tE> 
eenigen Landdrost warden toegestaan onder de voorzieningen worden uitgere~k~ 
van gezegde Wet No. 2 van 1871 aan eenig persoon tot voor .. dat secuntett 

. ' . ' ' zal ZIJn gesteld. 
dat zoodamg persoon een certlfi.caat zal hebben verkregen, 
zooals in het eerstvolgend artikel vermeld wordt, dat zoo-
danig persoon de securiteit als in gezegd artikel omschreven 
heeft verstrekt. De Landdrost van het distrikt waarin eenig Securiteit kan door 
persoon van plan is eene licentie, tot uitoefening van het den Landdrost wor-

f d b · h 'd d fi 1 d d den aangenomen beroep o e ez1g e1 van eenen ven u-a s ager on er eze · 
wet, uit te nemen, wordt mits dezen geauthoriseerd en ge-
magtigd om zoodanigen waarborg van den persoon die ver-
langt dat hij zulks zal doen, aan te nemen en daarop het 
certificaat in dit artikel omschreven uit te reiken. 

8. Elk persoon van plan zijnde zoodanige licentie als Securiteit te worden 
bovenvermeld uit te nemen, zal voor den Landdrost van hetgesteld voor £1000 

d. t 'kt · · d · bl"f h dt · met twee borgen IS n waarm zoo amge persoon ver IJ ou , In eene voor £ 500 ieder. 
securiteits-acte treclen voor de som van £1000 Sterling, met 
twee voldoende borgen voor de som van vijf honderd ponden 
Sterling elk, welke securiteits-acte met de voorwaarden 
daarvan in den vorm zal zijn van de schedule in deze weit 
voorschreven en aangegeven, en zoodanige securiteits-acte zal 
warden hekrachtigd in tegenwoordighei<l van en geteekend 
warden door den Landdrost. 

9. Elk persoon die zoodanige licentie als boven ver- Opgaaf in Securi
meld zal hebben ontvangen, of anders de pm·soon <lie als teit~-Acte moet be-

.. kl k h d ld b" d k · d · eedtgd worden· val-Z~] n e.r. an e e 1J e ver ?o.pmgen en e opga ve In se he beeediging' staat 
de cond1t1e van de gezegde secuntmts-acte als voormeld en gelijk met meineed. 
omschreven hield, zal omtrent de waarheid van zoodanige 
opgave een eed afleggen, en elk persoon zoodanigen eed 
afleggende, zal, ingeval dezel ve YHlsch zal blijken te zijn, 
geacht word en schuldig te r.ij n aan den misdaad van meineed. 

10. Elk zoodanige securiteitstelling als hovenvermeld, Landdrost kan reg
kan door den Landdrost voor welken deze was bekrachtigd terlijke _stappen met 
f d d bt "d l"k 1 d · h ..J l d · betrekkmg tot Secu-

0 . oor en am. enaar tiJ e 1J a s zoo amg anue en e, In riteits-Acte nemen. 
gedmg warden gehragt, en ingeval oordeel zal warden ge-
geven tegen den verweerder, zoo zal de licentie toegestaan 
op zoodanige securiteitstelling vervallen. 

. 11. Geen gelicentieerd venduafslager r.al bevoegd zijn Verkoopvansterken 
mt te nemen of te houden de licentie gewoonlijk genaamd drank per glas of 

·· f k .1 k 1' · fl · l fiesch door vendu-een WlJn o ster enuran went1e per esch en per g as, afslag~r verboden 
noch bevoegd zijn krachtens en onder voorwendsel van ' ' 
eenige zoodanige licentie door hem uitgenomen of waarvan 
h~j houder is, eenige van de dranken in zoodanige licentie 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

860 [1880 

per flesch en per glas t.e verkoopen, zonder stra:ffen bij de 
wet opgelegd aan personen die deze zonder licentie ver
koopen. 

Venduafslager voor- 12. Het zal voor eenige persoon eene licentie houdende, 
z.ien v:an ~en drank- om het beroep of de bezigheid van vendu-afslager uit te 
hcenttlekbiJ dte gkroote oefenen en tevens houder van eene voor verkoop van wij'n 
maa , an s er e . d k · h d' · d 
dranken verkoopen en SGerken ran 1n et groot, 1e: In en gewonen loop 
op an~er~ p~~atse?- van zaken als vendu-afslager, op vendutie eenige dranken 
dant. die m z

1
IJdne h- als bovenvermeld zoude hebben te verkoopen, wet.tig ziJ'n 

cen 1e verme . . . . ' 
deze 1n het groot te verkoopen op het terre1n waar zoo-
danige dranken zijn gedeponeerd, ofschoon zoodanig terrein 
niet hetzelfde zoude z\in, vermeld in de wijn 6n sterken 
drank licentie waarvan zoodanige vendu-afslager houder is; 
met dien verstande dat de Landdrost of ander persoon 
daartoe behoorlijk gemagtigd, die zoodanige wijn en sterken 
drank licentie uitgaf, deze voor zoodanig terrein zoude heb
ben kunnen uitreiken. 

Waar goederen of 13. En nademaal het somtijds zoude kunnen gebeuren, 
boedels worden ver- dat verkoopingen bij wijze van vendutie van eigendommen 
kocht door per5onen l ' d d kt d 1 
geen regt daartoe van nu en geene waar e wor en gemaa , om re en cat 
hebbende. de persoon ten wiens behoeve dit wordt verkocht, geen 

aanspraak of regt had daarover te beschikken of dezel ve 
te verkoopen, zoo wordt verder vastgesteld, dat van· af en 
na den datum van de in werking treding van deze wet, dat 
indien eenige verkooping bij vendutie van eenigen boedel, 
goederen of bezittingen zal vervallen, om reden dat de 
persoon ten wiens behoeve deze aldus waren verkocht, geen 
regt had daarover te beschikken, zoo zal in elk zoodanig 
geval, het voor den vendu-afslager, die de bela.sting voor 
het aldus verkochte eigendom betaalde, of voor den persoon 
ten wiens behoeve hetzelve aldus was verkocht, wettig zijn 
zijne klagte voor den Landdrost, binnen wiens jurisdictie 
respectievelijk zoodanige verkoop was geschied, te brengen, 
en worden deze Landdrosten mits dezen gelast en gemagtigd 
om al zoodanige klagten aan te hooren, en alle voorge
bragte getuigen op hunnen eed af te verhooren, en zullen 
zij van het geval verslag doen ter inlichting van den 
Administrateur van het Gouvernement van deze Provincie 
gedurende dien tijd, opdat de partij, van zooveel van zijne 
betaling moge worden vrijgesteld, als zal blijven te veel te 
zijn betaald. 

Vermindering van 14. Ingeval de werkelijke eigenaar van eenig eigendom, 
v~ndubelasting waar hetwelk bij publieke vendutie ter verkoop zal worden aan-
eJgenaar van het b d d k d 1 d d " · goed de kooper ge o en, e ooper aarvan za wor en, oor ZlJ n mgen 
wordt. bod of door het bod van een and er persoon ten zij nen be

hoeve, zonder bedrog of verstandhouding, zoo zal de gezegde 
Landdrost aan zoodanigen eigenaar eene mindering toe
staan van de belasting hierdoor op zoodanig bieden gelegd, 
mits dat voor zoodanig bieden aan den vendu-afslager kennis 
worde gegeven door den eigenaar, en door den persoon die 
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van plan is voor dezen laatsten te bieden, en door den 
eersten daartoe is aangesteld, en overeengekomen is om bij 
de verkooping te bieden, ten behoeve van den verkooper, 
en aangenomen dat zoodanige kennisgeving door den eed 
van den vendu-afslager worde geverifieerd, als ook de bil
lijkheid en werkelijkheid van gezegde transactie tot het 
best van zijn weten en geloof, en in geval eenig geschil 
zal ontstaan, of zoodanige koop door den eigenaar niet was 
geschied in zamenspanning of met het doel om de volle 
som die hierdoor had moeten worden betaald, te vermin
deren, of omtrent de billijkheid van zoodanige transactie, 
zoo zal alsdan, en in zoodanig geval, het bewij s daarvan 
liggen bij den persoon als vendu-afslager handelende, en, 
in gebreke daarvan, of in geval van eenige slechte praktijk, 
zoo zal geene vermindering als bovenvermeld, worden toe
gestaan. 

15. Het zal en kan voor eenig persoon door den Ad- Administrateur van 
ministrateur van het Gou vernement te dien behoeve aange- Gouvernement kan 

ld t . " b" bl' k d t' f. t persoon benoemen ste , wet 1g ZlJ n om IJ pu 1e e ven u 1e, voor o en om zonder licentie 
behoeve van het Gou vernement, eenig roerend of onroerend Gouv. eigendom te 
eigendom aan gezegd Gou vernement behoorende, te ver- ve.rkoope~ .per pu
koopen, zonder het ui1nemen van eenige licentie ter uit- bheke vellmg. 
oefening van het beroep of de bezigheid van eenen vendu-
afslager, of over te gaan tot eenige securiteits-acte, of ge-
bonden te zijn to voldoen aan eenige van de regulatien van 
aeze wet~ niettegenstaande eenige teg·enovergestelde bepaling 
in eenige van de vroegere clausulen dezer wet vervat. 

16. Geen vendutie belasting zal worden opgelegd ofGeene vendubelas
ingevorderd, op de koopsom van eigendom, hetzij roerend ting op eig~ndom 

f · I .. d h t · d · d R"k , · fvoor rekemng van o om oere~nc , ZlJ n e e e1gen om va~ . e lJ SI egen~g o de Rijks- of plaat-
van het Gou vernement van._ doze ProvinCie, hetwelk biJ pu- selijke Regering 
pli8ke vendutie wo~dt verkocht. verkocht. 

17. Alle wetten, regulatien en Volksraadsbesluiten, in Terugroeping van 
strijd of onbestaanbaar met· de voort.ieningen van deze wet. tegenstrijd.ige wet-

ll d 1 .. b" d 1 ll ·ten beslmten en zu en wor en, zooa s ZlJ IJ ezen wore en, verva en ver- reg~latien. 
klaard. 

18. Doze wet zal in werking treden van af en na den In werking tred~n 
datum van afkondiging daarvan in de Transvaalsche Gou- <ler wet. 
ve'f'Jum~enfs Conranf. 

SCHEDULE. 

District 
voor mij ................................................................. . 
Landdrost van het district ......................................... . 
op den ..................... dag van ........................ 18 
A. B. van .............................................................. . 
C. D. van ............................................................... . 
en E. F. van ······················t··································· 
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erkennen schuldig te zijn aan Hare Majesteit de Koningin, 
dat is te zeggen, de gezegde A. B., de somma van £1000, 
en de gezegde C. D. en E. F., elk, de som van £500, re
spectievelijk uit onze goederen en bezittingen te worden 
verkregen en geheven. 

De conditie van de boven omschreven schuldbekentenis 
is zoodanig, dat, indien de gezegde A. B. krachtens en uit 
hoofde van dit geschrift een licentie zal verkrijgen tot uit
oefening van het beroep of de bezigheid van vendu-afslager, 
hij aan den gezegden Landdrost eene j uiste en ware op
ga ve in geschrift zal doen, van het to tale bedrag van het 
geld bij elke verkooping geboden, en van de verschillende 
massas welke daar zijn verkocht geworden, en van de prijs 
daarvan respectievelijk, en tot dat doeleinde aan den ge
zegden Landdrost zal overleggen, alle boeken door hem ge
houden, met betrekking tot zij n gezegd beroep of gezegde 
bezigheid, op den eersten dag van elke maand, en onmid
delijk daarop en niet later dan de zevende dag van elke 
maand, betaling zal do en van alle sommen hem bij wij ze 
van belasting door deze wet of anderzints opgelegd, en tel
kens, wanneer de Landdrost dit van hem zal verlangen, 
opregteiijk en juistelijk onder zijne hand zal verklaren, of 
en al dan niet hij in eenig gespecificeerde tijd heeft ge
houden eenig verkooping als vendu-afslager als voornoe:md, 
en of hij zal doen als voorregt, dan zal deze borgacte nietig 
zijn, maar anderzints in volle kracht zijn. 

Voor mij, 

A. B. 

C. D. 

E. F. 

Landdrost. 

Op last van Zijne Excellentie den Administrateur, 

GEORGE HUDSON, 

Koloniale Secretaris. 

Gegeven ten Gouvernementshuize, 
dezen 28sten dag van Junij 1880. 
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(Get.) W. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

(28 Junij 1880.) 

WET No. 18, 1880. 
(Vastgesteld door den Gouverneur van de Transvaalsche 

Provincie, met ad vies en toestemming van 
derzelver \Vetgevende V ergadering.) 

"Om eene zekere toelage of jaarlijksch pensioen aan Sir 
Theophilus Shepstone, R.K.M.G., de vorige Administra
teur van het Gou vernement der Transvaalsche Provincie, 
te verzekeren." 

[Vervallen met de teruggave van het land.] 

(Get.) W. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

(19 Julij 1880.) 

WET No. 19, 1880. 
(Vastgesteld door den Administrateur der Transvaalsche 

Provincie, met advies en consent der Wetgevende 
V ergadering daarvan.) 

" V oor de Daarstelling van Districtsraden in deze Provincie." 

[Herroepen door Wet No. 6, 1883.] 

(Get.) W. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

(26 Julij 1880.) 

WET No. 20, 1880. 
(Vastgesteld door den Gouverneur der Transvaalsche 

Provincie, met ad vies en toestemming van 
derzelver W etgevende Vergadering.) 

"Ter organisatie, regeling en bestuur van een Corps te wor
den genaamd Transvaal Politie, tot betere bescherming 
van leven en eigendom in de Provincie.'' 

[Deze Wet is vervangen door de Wetten No. 5, 1881, 
No. 8, 1882, en No. 4, 1886.] 
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Herroeping van 
vroegere wetteu. 

Cessio bono1·urn in 
de toekomRt afge
schaft, maar van 
kracht in verleden 
zaken waar reeds 
toegestaan. 
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(Get.) W. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

WET No. 21, 1880. 

[1880 

(Vastgesteld door den Administrateur der Transvaalsche 
Provincie, met advies en consent der Wet

gevende Vergadering daarvan.) 

"Voor het regelen van de behoorlijke Invordering, Bestie
ring en Verdeeling van In sol vente Boedels binnen deze 
Provincie. 

NADEMAAL het noodzakelijk is eene wet te maken 
en vast te stellen voor het regelen der behoorlijke Invor
dering, Administratie en Verdeeling van Insolvente Boedels 
in dit Grondgebied en voor de Rehabilitatie van Insolvente 
Lieden: 

En nademaal het verder noodzakelijk is dat alle insol
vente boedels in dit Grondgebied hierna geadministreerd 
worden onder een gelijkvormig stelsel van wet, en dat tot 
dat einde al het voordeel . of regt van cessie van goederen 
en eigendom, waarvan insolvente schuldenaars in dit Grond
gebied zich nu kunnen bedienen, afgeschaft worde: 

Zij het daarom vastgesteld door den Administrateur 
van het Grondgebied van de Transvaal, met den Raad en 
toestemming van de vV etgevende V ergadering van genoemd 
Grondgebied; dat van en na het vaststellen dezer wet, alle 
wetten van dit Grondgebied, en alle besluiten van den 
Volksraad der gewezen Zuid-Afrikaansche Republiek, in 
zoover dezelven in strijd of onbestaanbaar zijn met cenige 
der voorzieningen van deze wet, zullcn worden herroepen 
en zijn hierbij herroepen. 

AR'r. 1. Zij het vastgesteld dat van en na het passeeren 
dezer wet, het niet zal geoorloofd zijn aan eenig persoon of 
personen te verkrijgen of aan eenig Hof in dit grondgebied 
te verleenen, het voordeel of regt van cessie van goederen 
en eigendom, gewoonlijk genoemd de cessiu bonontm, zooals 
tot nu toe bekend en toegelaten door de wetten van dit 
land ; 1) wel te verstaan nogthans, dat niets hierin vervat 
zal aangenomen worden op eenige manier iets aan te doen 
aan den boedel of aan de hoedanigheid van eenig persoon, 

1) Het b~neficiurn van cessie van goede?·en (cessio bonorurn) schijnt 
nimmer in de Z. A. Republiek in gebruik geweest te zijn. zoodat de 
Wetgeving zich hier blijkbaar heeft vergist. In 1852 reeds had de Volks
raad besloten dat de vr~iwillige overgave van boedels als insolvent zal 
worden belet. Zie ante bl. 18. 'l'erwijl er wel gevallen zijn waar de 
gedwongen sekwestratie van boedels door de Geregtshoven werd toe
gestaan. (Zie Zeiler V8. Weeher; Kotze Rep. 17 en 24.) 
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wien v66r het passeeren van deze wet, gezegd voordeel of 
regt behoorlijk was toegekend, welke boedel zal geadmi
nistreerd worden, en welke hoedanigheid zal beslist worden, 
stiptelijk alsof deze wet nooit gepasseerd was. 

2. Dat het aan het Hooge Geregtshof, of aan een Rond- Vrijwillige overgave 

gaan Geregtshof, of aan den Hoofdregter, of eenig regter van van boedelal~ i?sol-

G t h f 1 .. t h "f'~- 1 .. 1 vent door petihona
het Hooge ereg s o za VrlJS aan, om op se r1 lie lJ ceriszelvedoormiddP-l 
requeste van eenig persoon, te kennen gevende dat hij in- van request aan het 
solvent is, en begeerig om zijn boedel over te geven ten Hof of Regter. 

voordeele zijner crediteuren, zoodanig persoon te gelasten voor 
hem te verschijnen om onderzocht te worden aangaande ge- Het Hof of Regter 
melde insolventie, of zoodanig ander bewijs daarvan te vorderen m~g bev.elen dat ap
bii beeedigde verklaringen van den gemelden insolvent en pvlelrksacnl ~.n1 nt pers~?n 

~ . llJ en geexa-
anderen, als het gezegde Hof of Regter nood1g zal oordeelen; of mineerd word t, of 
zoodanigen requestrant te gelasten om te verschijnen voor eenig doo.r mid del va:n be-

persoon, behoorlijk door het Geregtshof als deszelfs commissaris eefdJgde verkla:mg~n 
· · d b d d · . . o voor comrmssans tot zoodamg e1n e enoem · , en zoo an1gen commissaris te van het Hof, die aan 

gelasten om den requestrant in manier voorzegd te onder- 't Hof rapporteert. 

zoeken, en zoodanig bewijs van de zaken voormeld te nemen, 
als aan den gemelden commissaris zal dienstig schijnen; en 
een verslag van zoodanig onderzoek en bewijs als voormeld 
afgenomen, op te maken en aan den Registrateur van het 
Hooge Geregtr;hof te overhandigen. En het zal aan gezegd 
Geregtshof of Regter voor wien zoodanig onderzoek is af-
genomen, of het gezegde Geregtshof of Hoofdregter, of eenig 
Regter van het Hooge Geregtshof vrijstaan, na overweging 
van het verslag van eenigen zoodanigen Commissaris in 
manier voorzegd gedaan, op bewijs van de zaak voormeld 
ten genoegen, de overgaaf van zoodanigen boedel aan te 
nemen, en dezel ve, bij order onder handteekening, te stellen 
onder sekwestratie in handen van den Meester van gemeld 
Geregtshof. Altijd wel verstaan, dat het ieder persoon, bij Overgave v. boedels 
procuratie geauthoris~erd om den boedel te administreren als insolyent door 
van eenig persoon die buiten de Provincie afwezig is, zal procurahehouder. 

vrijstaan in den naam van zoodanig persoon zoodanig re-
quest als voormeld in te dienen, en daarop zullen dezelfde 
procedures, zoo na als mogeiijk is, worden gevolgd, alsof 
de persoon uit de Provincie afwezig zelf had gereques-
treerd. · 

3. En wordt vastgesteld, dat het aan het Hooge Ge- Vrijwillige afstand 
regtshof of eenig Rondgaand Gereatshof of aan den Hoofd- door personen be last 

t 'f · R h H 0 G, 1 f 1 .. 1 metdeadministratie reg er, o eemg egter van et . ooge eregts w op ge IJ re van boedels van 
wijze zal vrijstaan, om op gelijke requeste van eenig per- anderen of van ban
soon, behoorlijk belast met de administratie van den boedel delsmaatschapp~en 
van eenig overleden persoon of van eenig persoon wettig door meerderhel~ 

.. ' der deelhebbers h1er 
of werkeliJk onbekwaam voor de administratie van zijnen te lande woonachtig. 
boedel, gelegen binnen deze Provincie, meldende de insol-
ventie van zoodanigen boedel; of op gelijke requeste, mel-
dende de insolventie van den boedel van eenige maats-
chappij, handel drijvende of hebbende eenen boedel of be-

55 
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zittingen binnen deze Provincie, geda an door het meerder 
getal der deelhebbers van zoodanige maatschappij, die ten 
tijde van hen indienen van het request binnen deze Pro-

Onderzoek en ex:a- vincie zullen zijn, den reques~rant of requestranten te onder
minatie zooals in e 2 zoeken, of hem of hen te doen onderzoeken in maniere 
voorgeschreven kan voorzegd of bewijs van de zaken voormeld in te winnen 
worden bevolen. d ' . . d .. 1 l · b of te oen 1nwmnen, op e WlJze a s nervoren epaald. 

En het zal aan bet Hof, of aan den Hoofdregter, of eenig 
Regter van het Hooge Geregtshof, voor hetwelk zoodanig 
onderzoek wordt afgenomen, vrijstaan, na overweging van 
het verslag van eenigen commissaris van het gemelde Ge
regtshof, in maniere voorzegd gedaan op het bewijs van de 
zaken voormeld ten genoegen, de overgaaf van eenigen 
zoodanigen boedel aan te nemen, en denzelven in maniere 

Dezelfde procedure, voormeld onder sekwestratie te stellen. En nadat de order 
enz., te worden ge- voor eenige zoodanige sekwestratie is uitgemaakt, zullen en 
volgd. mogen gelijke procedures worden gevolgd en plaats hebben 

Wat als actt>n van 
insolventie, en wie 
als iusolvente per
sonen zullen be
ichouwd worden. 

betrekkelijk zoodanige boedels, en de personen aan wie de 
administratie van dezelve wettig is toevertrouwd, en de 
deelhebber of deelhebbers van zoodanige rnaatschappijen, 
als bij deze bepaald zijn ten aanzien van andere boedels 
en andere insolventen. 

4. En wordt vastgesteld, dat indien iemand, hebbende 
eenig eigendom, roerend of onroerend, personeel of reeel, 
binnen deze Provincie, uit dezelve zal vertrekken, of buiten 
deze zijnde, daaruit zal afwezig blijven, of uit zijn woonhuis 
zal vertrekken, of zich anderzints absenteeren, met voornernen 
om zijne crediteuren te verijdelen, of op te houden in het 
bekomen van betaling hunner vorderingen; of het vonnis 
van eenig bevoegd Geregtshof tegen zich hebbende, daartoe 
opgeroepen zijnde, hetzelve niet zal voldoen, of aan den 
ambtenaar, met de uitvoering daarvan belast, geen genoegzaarn 
beschikbaar eigendom zal aanwijzen, orn hetzelve te voldoen, 
en indien het uit het relaas, door zoodanig ambtenaar ge
daan, of uit zijne beeedigde verklaring zal blijken dat hij 
geen gen~egzaam beschikbaar eigendom van zoodanig persoon 
heeft gevonden om aan zoodanig vonnis te voldoen ; of 
hetzij binnen deze Provincie, of elders e.enige vervreemding, 
transport, geschenk, cessie, levering, hypotheek of pand van 
eenige zijner goederen of effecten, roerend of onroerend, 
personeel of reeel, zal doen of laten doen, met het voornemen 
of op zoodanige manier als zijne crediteuren te verijdelen 
of te verwijlen in het bekomen van betaling van hunne 
vorderingen, of met de bedoeling om den eenen crediteur 
te bevoordeelen boven den andere, zoodanig persoon zal be
schouwd worden daardoor eene acte van insolventie te heb
ben gepleegd. 

5. En wordt vastgesteld, dat aan het Hooge Geregts
hof en aan ieder Rondgaand Hof en aan den Hoofdregter 
of eenig Regter van het Hooge ' Geregtshof voormeld zal 
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vrijstaan, op 'requeste in geschrifte ingeleverd tegen eenig In ~elk ge':~l het 

Persoon die eenig acte van insolventie heeft gepleegd, door wettig zal ZlJn voo:r 
· ' d't f d't · d · f d · het Hof of Regter eemgen ere 1 eur o ere 1 euren, wwns vor ermg o vor ermgen om eenen boedel 

de waarde hieronder gemeld bedragen, en vermeldende het onder gedwongen 
bedrag der vordering van zoodanigen 'criditeur en de oorzaak sekwestratie te 
daarvan, en de geallegeerde acte van insolventie, en verzoekende stellen. 
dat de boedel van zoodanigen persoon moge gesekwestreerd 
worden ten voordeele zijner crediteuren, op bewijs daarvan ten Inhoud der petitie. 
genoege van den gemelden Regter; wel te verstaan, dat _er 
aan den gemelden Regter, bij zoodanig request, zullen ge-
produceerd moeten worden de beeedigde verklaring of ver-
klaringen en het certi:ficaat hieronder vereischt, bij order 
onder zijne hand, om den boedel van ieder zoodanig persoon of 
personen te stellen onder sekwestratie in handen van den 
Meester van het Hooge Geregtshsf, totdat dezelve, in maniere 
hieronder vermeld, zal worden verklaard te zijn in sekwes-
tratie gesteld, of het gemelde request zal worden afgewezen. 

6. En wordt vastgesteld, dat geen boedel onder sekwes- Bedrag v. vordering 
tratie zal mogen worden gesteld tenzij de vorderingen van van crediteur die 

1 d. k ' d d d l sekweRtratie ver-eenen enke en ere 1teur, verzoe en e at eze ve moge wor- zoekt moet minstens 
den gesekwestreerd, v~jjtig pond Sterling zal bedragen, of £50 zijn; vap. twee 
tenzij de vorderingen van twee of meer crediteuren, aldus of meer £100. 

verzoekende, gezamenlijk een lwnderd pond Sterling zullen 
bedragen. En een ieder die crediet aan een ander heeft Crediteur wiens vor
verleend op waardeerbare consideratie voor eenige som be- dering nog niet be-

' "d 1 · 'd · 1 taalbaar is kan ook taalbaar op eenen zekeren tiJ , we ke tiJ nog n1et z~ ver- sekwestratie ver-
streken zijn toen de acte van insolventie gepleegd werd, mag zoeken. 
aldus verzoeken, of gezamenlijk verzoeken als voormeld, hetzij 
hij eenige securiteit voor dezelve zal hebben of niet. 

7. En wordt vastgesteld, dat elk verzoekend crediteur, Bepaling met be
v66r het inleveren van eenig request om eenigen boedel t:ekking tot verkla-

d k t t . t d t 11 b ·· d' d kl · rmgen van verzoe-on er se wes ra 1e e oen s e en, eene eee 1g e ver anng kende crediteur van 
in geschrifte zal moeten doen voor een van de Regters van zijne vordering v66r 
het Hooge Geregtshof, of voor een commissaris van gezegd dat petitie gepresen
Hof aangesteld om beeedigde verklaringen te nemen (welke teerd wordt. 
verklaring zal moeten worden gevoegd bij de procedures in 
den boedel), van de regtmatigheid zijner vordering, en de Crediteur moet aan 
oorzaak daarvan · en zal mede securiteit moeten stellen ten~Ieester of Land-

d ' M t h H G h f f' drost securiteit ge-genoegen van en ees er van et ooge eregts o o van ven voor kosteu tot 
den Landdrost van het distrikt waarin zoodanige petitie zal dat curator is be
worden gepresenteerd, voor de betaling van de noodige leges noemd. 
en kosten tot prosecutie van de gemelde sekwestratie, totdat 
de verkiezing en benoeming van curatoren plaats vinden. 
1~n zulke Meester van het Hooge Geregtshof of Landdrost, 
naar het geval zal moge zijn, zal dadelijk op elk zoodanig 
request endorseren een certi:ficaat, dat zoodanige securiteit is 
gegeven, en hetzelve onderteekenen. 

8. En wordt vastgesteld, dat de crediteur of de credi- De crediteur die 
teuren, op welker request eenige order voor sequestra tie aanzoek doet moet 
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de sekwestratie zal worden uitgevaardigd, op zijne of hunne eigene kosten, 
voortzetten op eigen alle procedures in de geme1de sequestratie za1 of zullen 
kost.en, tot dat cm~- moeten vervo1gen, tot de verkiezing en benoeming van 
tor IS b.:moemd, die . . h' d h d 
bt:m de getaxeerde curatoren In mamere Ieron er omsc reven; en eze1 ve 
kosten uit de eerste eerst getaxeerd en bepaa1d zij nde door den Meester van 
~pbr~ngst terug het Hooge Geregtshof, zullen de geme1de curatoren den ge-
etaa t. me1den crediteur of crediteuren uit de eerste ge1den die ont-

vangen zullen worden moeten rembouseren. En de kosten 
onder eenige sekwestratie gemaakt, na de verkiezing of be

Kosten van realisatie noeming van curatoren, in het te ge1de maken van eenig 
van eigendom ver- gedee1te van den inso1 venten boede1 waarop eenig crediteur 
bonden enz. te wur- · · 1 b d d h th k f · h 1 h bb den betaald 'uit op- eemg speCiaa ver an , pan , ypo ee o eisc za e en, 
brengst daarvan. dat za1 kunnen strekken tot de beta1ing der schuld daar-

door gesecureerd, zullen worden betaa1d uit de opbrengst 
van het eigendom waarover zich eenige zoodanige securiteit 
uitstrekt, wanneer de opbrengst voor deze1ve toer<'ikend za1 
zijn; en wanneer de opbrengst ontoereikend zal zijn, za1 
zoodanig crediteur personeel daarvoor verantwoorde1ijk zijn. 

Indien niet genoeg- En geen crediteur, eenige zoodanige securiteit houdende, za1 
zaam, is verban~~ onderhevig zijn om te beta1en of van de opbrengst van eenig 
~~~~1~:Ife~~js~o~~I~~ zoodanig eigendom te zien afgetrokken, eenig gedee1te der 
de k~sten, ·doch niet kosten van sekwestratie tot eenig ander einde gemaakt; en 
de algemeene k?sten alle kosten bevorens de verkiezing of aanstelling van cura
van sekwestratle. toren als voorme1d, in alle gevallen waarin op de petitie 

van den insolvent, eenige boedel onder sekwestratie is ge
steld, benevens alle kosten gemaakt in ieder geval van de 
sekwestratie van boedels als insolvent (hetzij dezelve zijn 
bevo1en, of request als voren, zal zijn geadjudiceerd ter 

Algemeene kosten instantie van crediteuren), voor eenig ander einde dan als 
van sekwestratie te voormeld, zullen in de eerste plaats, en voor eenige andere 
worden voldaan uit h ld · h .. h d · 1 b d 1 het vrije overschotsc u Uit et VriJe oversc ot van en Inso venten _oe e 
indien voldoende,en moeten worden voldaan, wanneer het voor dezelve toermkend 
indien onvoldoen.de za1 zijn tot de betaling daarvan, en wanneer het gezegde 
zullen al. de cred:- vriJ'e overschot ontoereikend za1 ziJ'n zullen al de crediteuren teuren die vorderm- . . 
gen hebben inge- die tegen den mso1venten boedel vorderingen hebben be-
die~d v.~rantwoor- wezen, niet gesecureerd als voormeld, naar evenredigheid 
dehJk ZlJn. van zoodanige vorderingen, personeel voor dezelve verant-

woordelijk zijn. Met dien verstande altijd, dat niemand 
door het enkel bewijzen van eene schuld, of het ontvangen 

Niet aansprakelijk van eenige uitkeering, of het compareeren of stemmen bij 
v?or kosten, vergoe- eenige bij eenkomst van crediteuren, als een crediteur daar-
dmg van curator, d d h · .. · d · d · actie enz. oor on er ev1g ZIJ aan eemge vor enng oor eemg persoon 

' geemploijeerd door den curator, ten aanzien van eenige actie 
of regtsgeding betreffende den gezegden boedel, of voor eenig 
dee1 van de compensatie of belooning van den curator voor 

Prokureur heeft deszelfs zorg en moeite, reserverende altijd aan een ieder die 
aanspraak 0 P cura- is geemp1oijeerd geworden door zoodanigen curator zoodanig 
tor en deze op de 'dd 1 d ' credit:uren. mi e tegen en gezegden curator of tegen den boedel, als 

hem zal toekomen; en reserverende mede aan zoodanigen 
curator middelen van regten tegen zoodanige crediteuren 
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daarvan, of anderen die op andere gronden aan zoodanige 
midde1en onderhevig zijn. 

9. En wordt vastgeste1d, dat ieder crediteur of crediteuren Sekwestratie van 
van eenige maatschappij, op ge1ijke wijze a1s voorme1d een den boedel.~ener 

'f 1 f 11 · 1 d ' maatschapplJ o1 van verzoekschn t za o zu en mogen 1n everen tegen e ven- vennooten. 
nooten van eenige zoodanige maatschappij om den boede1 
van zoodanige maatschappij onder sekwestratie te doen ste1-
1en, in gevalle dat eenige zoodanige maatschappij door een 
of meer van deszelfs vennooten, eenige acte van inso1ventie 
hebbe gep1eegd, met voornemen, of op zoodanige manier, 
om de crediteuren van zoodanige maatschappij te bed.riegen, 
of hen te verijde1en of op te houden in het bekomen van Maatregelen tegen 
betaling der vorderingen door zoodanige maatschappij ver- de afzonderlijke 
schu1digd; of indien het decreet van eenig bevoegd Geregts- boedtels van ven-

d . h .. b k . d noo en. hof tegen zoo amge maatsc app1J e omen 1s gewor en, en 
de vennooten daarvan, daartoe opgeroepen zijnde, hetze1 ve 
niet hebben vo1daan, of aan den ambtenaar met de executie 
van zoodanig decreet be1ast, geen genoegzaam beschikbaar 
eigendom tot vo1doening van hetzelve hebben aangewezen; 
en mits het za1 b1ijken uit het re1aas door zoodanig ambte-
naar gedaan, of zijn beeedigde verk1aring, dat hij geen ge
noegzaam beschikbaar eigendom van zoodanige maatschappij 
tot vo1doening van zoodanig vonnis heeft gevonden; en e1ke Order van sekwes
order voor sekwestrati.e op zoodanig request uitgevaardigd tratie behoeft niet 

.. h 1 1 d d ' tegen al de ven-za1 van waarde Z1Jn, oewe a e vennooten van e maat- nooten te zijn. 
schappij niet daarin zijn begrepen. En nadat de order voor 
sekwestratie van eenigen zoodanigen boede1 is uitgemaakt, 
zullen en mogen gelijke procedures warden gevo1gd en Dezelfde procedure 
plaats hebben betrekkelij k zoodanigen boede1 en zoodanigen als in and ere ge-

f t 1 h . . .. . t vallen gevolgd. vennoot o vennoo en, a s 1enn Z1J n voorz1en om e war-
den gevolgd, en plaats te hebben betrekke1ijk andere boe-
de1s en andere inso1venten; met dien verstande a1tijd, dat 
niets hierin vervat zich za1 uitstrekken, of uitge1egd 
za1 warden, om den crediteur of crediteuren van eenige 
maatschappij te verhinderen om tegen eenigen vennoot, Sekwestratie van een 
of den afzonderlijken boede1 van eenigen vennoot daar- maatschappij ver-

. d . d d . hindert niet het ne-van, ten aanz1en van vor ermgen oor zoo amge maat- men v. stappen tegen 
schappij verschuldigd, op dezelfde wijze te procedeeren, a1s de vennooten of 
hierin is bepaald dat de crediteuren van eenig persoon hunne pri.vat~ ?oe

zullen mogen procedeeren tegen hem en zijnen boede1, ten ~~~e~o~~h~~~~: 
aanzien van vorderingen door zoodanig persoon in zijne 
individuee1e hoedanigheid verschu1digd. En mede verstaan, 
dat het za1 veroorloofd zijn op zoodanig request en bewijs 
als 1aatst voormeld, en zoodanig ander bewijs indien zu1ks Sekwestratie van 
bestaat en vereischt mogt warden in deze1fde order voor maatschappij en van 

k t · t b .. c· d' a' H cd f d afzonderlijke boedel se wes ratie e egnJ pen 1n 1en e 001, regter o an er der vennooten kan 
Regter, a1s voorme1d, zulks za1 goedvinden), zoowe1 de af- in een order worden 
zonderlijke boede1 of boede1s van eenigen vennoot of ven- inbegrepen; doch 

t · t h " 1 d 1"k b d 1 zulke afzonderlijke noo en, van eemge maa se applJ as e gezamen 1J e oe e boedelnietipsofacto 
van zoodanige maatschappij. Maar de afzonderlijke of pri- in beslag te worden 
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genomen onder or- vate boedels van eenen deelhebber zal niet worden aangetast 
der van sekwestrat~!'l of in beslag genomen, enkel uit kracht van eene orde voor 
tegen maatschappiJ. de sekwestratie van den boedel der maatschappij, waartoe 

zoodanige vennoot behoort; en wanneer eenige afzonderlijke 
Boedels vereenigd boedel of boedels met den boedel der maatschappij zullen 
zijnde zullen ?redi-begrepen zijn in dezelfde order voor sekwestratie, zullen de 
teturen van behtded crediteuren van den afzonderlijken boedel of boedels, en 
s emmen en an e- d l ,1 h .. t' l"k · Ien als of het een van den boe e uer maatsc appiJ respec 1eve IJ geregt1gd 
boedel is. zijn, te zamen en zonder onderscheid te stemmen voor de 

verkiezing van den curator of de curatoren, en in alle 
zaken betreffende de gezegde boedels dus ingesloten. Altijd 
wel verstaan, dat de curator van alle gesekwestreerde boe-

Curatoren moeten dels dus geconsolideerd, en de curatoren van iederen geza
echter de ~e~enin: menlijken en afzonderlijken boedel, welke zullen zijn inge-
gen en admtmstrahe l b · d lfd d k t t' 11 apart houden. sloten, a s oven, In eze e or e voor se wes ra 1e, zu en 

gehouden zijn afzonderlijke en distincte rekeningen te houden 
van den gezamenlijken boedel en van iederen afzonderlijken 
boede1, en de respectieve crediteuren te rangschikken, en de 
rekening en het plan van distributie hieronder vermeld op 
te maken, en de uitkeeringen toe te wijzen, en over het 
a1gemeen de respectieve regten en vorderingen van de ge
conso1ideerde boedels op te maken en de zaken daarvan te 
vereffenen, vo1gens de voorzieningen op dat stuk bepaa1d, 
evenzoo alsof de geconsolideerde boedels onder eene afzon
derlijke administratie waren. 

Sekwestratie door 10. En wordt vastgesteld dat ieder crediteur of crediteuren 
crediteuren van hoe- van den boedel van eenig overleden persoon, of van eenig per-
dels onder regter- t' f k l"k b k ·· b d 1 1 lijke administratie soon wet 1g o wer e IJ on e waam om ZIJnen oe e ge egen 
van andere personen binnen deze Provincie te administreeren, op gelijke wij ze als 
die eenigerlei acte voorme1d een verzoekschrift zal of zullen mogen in1everen om 
van insolventie be- d · ' b d 1 1 · 1 d k · h bb gaan hebben. zoo amgen oe e as 1nso vent on er se westrat1e te e en 

gesteld; mits de persoon aan wien de administratie van 
zoodanigen boedel wettig is toevertrouwd, in zijne indivi
dueele of fiduciaire hoedanigheid eene actie van insolventie 
heeft gepleegd, met voornemen of op zoodanige wijze om 
de crediteuren van zoodanigen boedel te bedriegen, of hen 
te verijdelen of op te houden in het bekomen van betaling 
der schulden van zoodanigen boedel; of mits het vonnis 
van eenig bevoegd Geregtsbof tegen eenigen zoodanigen 
boedel bekomen is geworden, en de persoon aan wien de 
administratie van denzelven wettig is toevertrouwd, hetzelve 
niet heeft vo1daan, of daartoe opgeroepen zijdne, aan den 
officier met de uitvoering van zoodanig vonnis be1ast, geen 
genoegzaam beschikhaar eigendom tot vo1doening van het
ze1ve heeft aangewezen, en mits het zal blijken uit het re
laas door zoodanige persoon gedaan, of zijn beeedigde ver
klaring, dat hij geen genoegzaam beschikbaar eigendom, aan 
zoodanigen boedel behoorende, tot voldoening van zoodanig 
vonnis heeft gevonden; en na dat de order van eenig zoo
danige sekwestratie is uitgemaakt, zullen en mogen gelijke 
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procedures worden gevolgd en plaats hebben, betrekkelijk Dezelfde procedure 
zoodanige boedels en de personen aan wie de administratie te worden gevolgd. 
daarven is wettig toevertrouwd, als hierin zijn voorzien, om 
te worden gevolgd en plaats te hebben betrekkelijk andere 
boedels en andere insol venten. 

11. En wordt vastgesteld, dat elk voorregt en magt door Verantwoordelijk
deze wet verleend aan eenigen erediteur ten aanzien van heid en voorregten 

· h ld d · · 1 t h · d' 'd l van vennooten van eemge se. u oor eemgen 1nso ven ... aan. em 1n 1V1 uee eenigerlei maat-
verschuld1gd, en elke verantwoordeJijkhe1d of boete door schappij, of van per
deze wet op eenigen zoodanigen crediteur gelegd, zal zijn, sonen de hoedels v. 

d b .. d t kl d t .. 1 d anderen besturende en wor t 1J eze we ver aar e Z1J n, ver een aan en · 
gelegd op den vennoot of vennooten van eenige maatschap-
pij, ten aanzien van eenige vordering aan zoodanige maat-
schappij door eenigen insolvent verschuldigd, en zal worden 
verleend aan en gelegd op ieder persoon behoorlijk met de 
administratie van den boedel van eenig overleden persoon, 
of van eenig persoon wettig of werkelijk onbekwaam om 
zijnen boedel, gelegen binnen deze provincie te adminis-
treren, ten aanzien van eenige vordering aan zoodanigen 
boedel door eenigen insolvent verschuldigd. Met dien ver-
stande altijd, dat in het opnemen van het getal stemmen 
bij eenige bijeenkomst van crediteuren, of het getal van 
crediteuren die het certificaat van eenigen insolvent hebben 
geteekend, de vennooten van eenige maatschappij, en alle 
persoden aan wie de gezamentlijke administratie van eenigen 
boedel als voormeld is toevertrouwd, slechts tot eene stem Vennooten heb~en 
geregtigd zullen zijn en als een persoon beschouwd zullen sl~chts 6ene stem op 

d ' hiJeenkomsten, enz. wor en. 
12. En wordt vastgesteld, dat de partij eenige orderBezorging der order 

voor sekwestratie bekomende dezelve dadelijk aan het kan- voor sekwestratie 
t d b l' d ' p · · t .. k t ten kantore van den oor van . en a JU w van eze rov.1nc1e en Z1Jne~ ~n o:e Baljuw en onder-
te Pretona, of aan den onder-balJUW van het d1stnkt 1n Baljuw, en pligten 
zoodanige order was uitgevaardigd zal moeten bezorgen dier ambtenaren 

d . . ' 'daarop en e gemelde balJUW of onder-balJUW zal de gemelde order · 
moeten registreren, en daarop den dag en het uur van de 
aangifte moeten aanteekenen, en de onder-baljuw zal onver-
wijld overleveren of doen overleveren, aan den hoofd
baljuw, ten zijnen kantore te Pretoria, iedere order aan 
hem overhandigd nadat dezel ve zal zij n geregistreerd zoo 
als voorzegd, en de gezegde hoofd baljuw zal ten zijne 
kantore ieder zoodanige order als laatst voormeld registreren 
en den dag van ontvangst er van er op aanteekenen, en 
de Baljuw zal onverwijld aan den Meester van het Hooge 
Hof overleveren of doen overleveren iedere order als voor-
zegd, hetzij dezelve aan hem was overhandigd of van zijn 
onder-baljuw ontvangen; en de gezegde Meester zal, wan-
neer de order is uitgemaakt ter instantie van crediteuren, 
dezelve in de Gouvernemf>nts Oourant van deze provincie Publicati.e door 
doen bekend stellen · en elke insolvent eenige order voor Meester m Staat3• 

' ' courwnt sekwestratie bekomende, zal mede aan den Meester van het · 
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Hooge Hof moeten bezorgen eene lijst, bevattende, naar zijn 
beste weten en geloof, de namen en woonplaatsen van zijne 
onderscheidene crediteuren. 

Beslag op den hoe- 13. En wordt V9.stgesteld, dat de Meester van het Hooge 
de1 door Meester en Geregtshof, wanneer eenige boedel zal worden gesteld onder 
hoe te worden k t• · · · h d d · · b d · t d gelegd. se westra 1e 1n ZIJned an en,d oor 

1
ziJnen o de 1n. re en e? 

beslag op den boe el zal oen eggen, on er 1nventar1s 
daarvan; en wanneer dezelve zal worden gesekwestreerd op 
het request van eenigen crediteur zal de bode vergezeld 

Crediteur of zijn worden door den crediteur die het request heeft ingeleverd, 
agent zal den bode of iemand door hem geauthoriseerd ten behoeve van hem
vergezellen. zelve, en de andere crediteuren van den gemelden boedel; 

en wanneer de gemelde boedel zal worden gesekwestreerd 
op de overgaaf van eenigen in sol vent, zal het iederen cre
diteur of den agent van eenige van de crediteuren van 
den insolvent vrijstaan om den bode te vergezellen, en met 
hem tegewoordig te zijn gedurende het uitmaken van den 
inventaris als voormeld. 

Bode verpligt copy 14. En wordt vastgesteld, dat wanneer eenig beslag als 
inv~ntar~s en kennis- voormeld is gelegd op eenige roerende goederen behoorende gevmg m Engelsch . . . ' . 
en Hollandsch te aan eemgen 1nsolventen boedel, u1t krachte van een1ge 
laten bij persoon in order voor de sekwestratie daarvan, de bode, zoodanig be
bezit van roerende slag leggende aan den persoon in wiens bezit eenige zoo-
goederen door hem . ' . .. 
in beslag genomen. dan1ge goederen In beslag worden genomen, eene kop1J van 

den gemelden in ventaris zal moeten afgeven, waarbij ge
voegd hebbende eene kennisgeving in de Engelsche en Hol
landsche taal, dat de goederen daarin vermeld, door den 
gemelden bode, uit krachte eener order voor de sekwestratie 
daarvan, in beslag zijn genom en; en dat ieder persoon die, 
wetende dat dezelve dus in beslag zijn genomen, dezelve of 
eenig gedeelte daarvan, zal verkoopen, wegnemen, verbergen 
of ontvangen, met voornemen het gezegde beslag te ver-

Strafbepaling voor ijdelen, onderhevig zal zijn, op overtuiging van zoodanige 
eenige bemoeijing overtreding te worden gevangen gezet met of zonder harden 
met de goederen ten b "d ' · t";d · b ' d · einde het beslag tear ei , voor eemgen IJ met te ovengaan e zeven Jaren. 
verijdelen. Met dien verstande altijd, dat het zoodanige bode zal vrij
Verzegelen van goe- staan, door het verzegelen van eenige bewaarplaats, kamer 
deren door bode i~ of kast in het huis, alle artikelen te verzekeren, welke het 
beslag genomen. HIJ h · d •t ,. · · · 1· d" 1 mag iemand in bezit em In e Ul oetemng van ZIJnen p 1gt noo 1g za voor-
laten. komen dus te moeten verzekeren, geene noodige hindernis 

of ongerief aan eenige partij daardoor veroorzakende ; of 
eenig persoon in het huis te laten blijven om dezelve te 

Rapport door bode bewaken; en de gemelde bode zal dadelijk zijne verrigting 
aan den Meester. van het gemelde beslag aan den Meester van het Hooge 

Geregtshof moeten rapporteren, die zoodanige ma.atregelen zal 
nemen, en zoodanige directien geven voor de zekere bewaring 
van zoodanige goederen als hem zullen dienstig voorkomen. 

Landdrosten zullen 15. En wordt vastgesteld dat de Landdrosten van deze> 
behulpzaam zijn provincie, in hunne respectie~e distrikten behulpzaam zullen 

zijn in de handhaving van deze wet en yan de voorzieningen 
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daarvan, en tot dat einde, alle zoodanige dingen zullen doen onder order van het 
als vereischt zullen worden door eenig reglement of order Hof. 
van het Hooge Geregtshof, uit hoofde van deze wet. 

16. En wordt vastgesteld, dat de Baljuw van de pro- Baljuws, onder-Bal· 
vincie Of door zichzelven, of door een van zijne afgevaar- juws en boden der 

· ' d b d d L dd th d t · Landdrosthoven d1gden, en e o e van e an ros oven, aar oe gem- zullen pligten hen 
strueerd zijnde door den Meester van het Hooge Geregtshof, opgelegd vervullen. 
verpligt zullen zijn binnen de distrikten waarin zij respectie-
velijk zijn aangesteld, zoodanige pligten te vervullen als be-
paald zijn door deze wet, of door eenig reglement of order 
van het Hooge Geregtshof, uit hoofde van deze wet, door 
een bode te warden gedaan en uitgevoerd; en zij zullen 
ontvangen tot hun eigen gebruik voor zoodanige dienst, uit 
de baten van zoodanigen insolventen boedel, zoodanige rede-
lijke onkosten als zijn, of zullen zijn, toegekend voor hunne 
dienst door het Hooge Geregtshof. 

17. En wordt vastgesteld, dat het iedere rekwestrerenden Dagvaarding van in
crediteur die behoorlijk eene orde zal bekomen hebben om solvent om redenen 
den boedel van ziJ. nen debiteur onder sekwestratie te stellen, aan t~ tobonedn 1wa~rt-om ZlJn oe e n1e 
zal vrijstaan daarop het proces van het Hooge Geregtshof zal worden verklaard 
uit te nemen om den debiteur te dagvaarden, dat hij voor g~sekwestreerd te 
het Hof of voor het Rondgaande Hof van het distrikt waarin ZIJn. 
de debiteur woont verschijne op eenen zekeren dag, te worden 
bepaald door gezegde Regter die zoodanige order uitmaakt., 
als aan den gemelden Regter zal dienstig voorkomen, om 
reclen aan te toonen waarom zijn boedel niet bij decreet Exploit der dag
van gemeld hof zal word en geoordeeld gesekwestreerd te vaarding. 
zijn ten voordeele zijner crediteuren; en gezegd proces zal 
moeten worden geexploiteerd op dezelfde wijze als volgens 
de wetten is of zal zijn voorzien voor het exploiteren van 
eenig ander proces van het gemeld Geregtshof. W el te ver-
staan, dat indien eenig debiteur veertig dagen afwezig is Indien debiteur 40 
gewcest van zijne gewone woonplaats of bezigheid in deze dagen af~ezig copy 
Provincie copiJ" en van de gemelde dagvaarding ook zullen dagvaardmg op deur 

' ·. Hoog Geregtshof en 
moeten worden aangeplakt op de bu1tendeur van het Hooge in Staatscourant. 
Geregtshof, en in de Gou.vernements Oourant dezer Provincie 
gepu bliceerd. 

18. En wordt vastgesteld, dat het, op den dag bepaald Hof zal uitspraak 
voor eenig persoon om red en aan te toonen waarom zij n doen of o:der van 

boedel niet zal worden geoordeeld te zijn gesekwestreerd, ~:r~~~~:~~a~~tigd 
aan het Hof zal vrijstaan om bewijs van de zaken voor- uitgesteld, ofander~ 
meld te ontvangen en daarop uitspraak te doen, of de ge- zins, en gevolg 
melde persoon, daarto'e wettig zijnde gedagvaard geworden, daarvan. 
zal moeten verschij nen op de gemelde dagvaarding dan 
niet; of, nadat voldoende reden ten hunnen genoegen is 
aangetoond, de gemelde uitspraak voor eenigen redelijken 
tijd ter hunner discretie uit te stellen. En indien de 
rekwestrerende crediteur in gebreke zal blijven om te ver-
schijnen, of zijne gemelde vordering of de acte van insol-
ventie te bewijzen, ten genoegen van het Hof, zal en mag het 
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aan gemeld Hof vrij staan, de gemelde order voor sekwestratie 
op te schorten, en gemeld request van de hand te wijzen, of 
verder bewijs van de zaken daarin vervat te eischen, zooals 

Indien de sekwes- het gemeld Hof zal dienstig oordeelen. En wanneer eenig 
tratie van de band z0odanig request door gemeld Hof van de hand za] worden 
wordt gewezen zul- ll ll k ··· b .fX' d d b d 1 len alle zaken en gewezen, zu en a e west1en etreuen e en oe e van den 
kwesties geregeld persoon, tegen wien hetzelve was ingediend, of eenig regt 
warden als ofpetitie van zoodanig persoon of van zijne crediteuten of debiteuren 
~~~ft s;~~~s;:~~~~d. of de wettigheid va~ eenige vervreemding, transport, ge~ 

sehenk, cessie, levering, hypotheek, pand, betaling, kwijt
schelding, overgave of ontslag, door zoodanig persoon gedaan, 
of betaling aan zoodanig persoon gedaan, worden geoordeeld 
en geregeld, alsof zoodanig request nimmer was ingeleverd. 

Indien request onge- 19. En wordt vastgesteld, dat indien het aan het Hof, 
grond of.malitieus is voor hetwelk eenig persoon dus gedagvaard is op zoodanig 
kdan ddebiteulrdschadde request, zal komen te blijken dat het gemelde request onge-

aar oorge P. en a- . . .. 
de!ijk bewijzen of grond, of zoodamg request vexatleus of maht1eus was, zal het 
actie instellen. aan het gemelde Hof vrijstaan den gemelden persoon, op zijn 

daartoe gedaan verzoek toe te staan dadelijk alle schade te 
bewijzen welke hij verklaard daardoor te hebben geleden en aan 
den gemelden persoon zoodanige vergoeding voor de gemelde 
schade toe te wijzen, als gemeld Hof zal dienstig oordeelen, 
of anders aan gemelde partij zijne actie over tc laten voor 
de gemelde schade. 

Sekwestratie her- 20. En wordt vastgesteld, dat indien nadat eenige order 
nieu:wd door ander is uitgemaakt geworden voor de sekwestratie van eenigen 
~:~~~=~·r en gevolg boedel, de vorderingen van de rekwestrerende crediteuren, 

of eenigen van hen, ontoereikend bevonden zijn om zoo
danige crediteuren te geregtigen tot het verzoeken en beko
men van zoodanige order voor sekwestratie; of indien zoo
danige order zal worden opgeschort ingevolge de toestem
ming of nalatigheid van den rekwestrerenden crediteur of 
crediteuren, of zijne of hunne heimelijke overeenkomst met 
den insolvent, zal het aan gemelde Hooge Hof of Rond
gaand Hof, op aanzoek van eenigen anderen crediteur of 
crediteuren, welke vordering of vorderingen de waarde hier
voren bepaald bedragen, en verschuldigd zijn geworden 
bevorens de gemelde order tot sekwestratie, en die ten 
tijde van zoodanig aanzoek de beeedigde verklaring of ver
klaringen en het certificaat hiervoren vereischt, zal of zullen 
produceren, te gelasten, dat de gemelde sekwestratie zal 
worden hernieuwd en vervolgd alsof dezelve oorspronkelijk 
bekomen ware geworden op het request van den laatst
gemelden crediteur of crediteuren; en daarna zal de gemelde 
sekwestratie worden hernieuwd met al de gevolgen en uit
werking daarvan, also£ dezelve nimmer ware opgeschort. 

Vervreernding, ces- Uitgezonderd alleen, dat wanneer de sekwestratie zal zijn 
sie, enz., in tusschen- hernieu wd na dezel ve zal zijn opgeschort de validiteit van 
tijd gedaan te wor-. d a· t t •ft '· l . h den beschouwd als 1e ere vervreem 1ng, ranspor , g1 e, cess1e, evermg, ypo-
of de vernieuwde theek, pand, betaling, of kwijting, overgave, of ontslag, 
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gedaan door zoodanigen insolvent, tusschen den tijd van ord.~r de oorspron· 
het opschorten van de order voor sekwestratie, en den tijd kehJke ware. 
van het maken van de order voor het vernieu wen van 
zelve, zal worden beoordeeld en beslist op zulke en gelijke gran-
den en principes, en geene andere, als n~ar regten toepasselijk 
zouden zijn, indien zoodanige order voor vernieuwing eene 
primaire en oorspronkelijke order vo?r _sekwes~ratie ware. 

21. En wordt vastgesteld, dat 1nd1en eemg persoon, Betalingofsecuriteit 
tegen wien eenige order voor sekwestratie is uitgemaakt, door insolvent a!ln 

· d d' d 1 h ft b k · ld 1 b aanzoekende credl-aan wman 1e . eze ve ~e e omen, ~emg ge z_a e- teur gegeven na or-
talen, of aan eemg zoodamg persoon eemge voldoemng of der voor sekwestra
securiteit voor zijne vordering of voor eenig gedeelte daar- tie, maakt een _nieu-

f 1 · d d · we daad van msol-van geven o everen, waar oor zoo amg persoon meer op t· ·t ( ·a :~. 4 ) . . . d . ven 1e u1 . vt . " . 
het pond zal ontvangen ten aanz1en ZlJner vor ermgen, dan 
hij geregtigd zoude zijn te ontvangen indien de sekwestratie 
was voortgezet en de boedel onder de crediteuren daarvan 
verdeeld, volgens hunne wettige regten en preferentien, zal 
zoodanige betaling, geschenk, levering, voldoening of secu-
riteit eene nieuwe acte van insolventie zijn. Een ieder Zoodanig crediteur 
persoon dus zoodanig geld, geschenk, levering, voldoening zal mo.~ten opgeven 
of securiteit ontva~gende, zal in ge_val de sekw~stratie na- :~:va~~e~~z~oe h~~~~ 
derhand door eemgen anderen cred1teur of cred1teuren, op ten van vernieuwing 
de hiervoren vermelde wijze wordt voortgezet, of wanneer betalen, ~n zijn a~n
eene nieuwe order voor sekwestratie wordt uitgevaardigd, op spraak of vordermg 

d . . d d . l . d . . . verbeuren. zoo amge meuwe aa van 1nso vent1e zoo amge secuntmt 
moeten opgeven, en het gemeld geld, geschenk, of de volle 
waarde daarvan, terug m0eten betalen aan zoodanig persoon 
of personen, als het Geregtshof zal benoemen ten behoeve 
van de crediteuren van zoodanigen insolvent, en zal al de 
kosten moeten betalen, welke door eenigen anderen crediteur 
gemaakt zullen worden om de hernieuwing van de gemelde 
sekwestratie te bekomen, en het geheel van de schuld door 
zoodanigen insolvent aan hem verschuldigd verbeuren. 

22. En wordt vastgesteld, dat de verdere uitvoering van Ge·1olg van de order 
alle vonnissen tegen eenigen insolvent of zijnen boedel voor van ~ekwestratie op 
het bedrag van eenige schuld of somme gelds, nadat eenige ~~~~~ssen en exe
order voor sekwestratie van zoodanigen boedel bij den bal-
juw of zoodanig onder-baljvw als bovengemeld, ter sekwes-
tratie is bezorgd, zal moeten ophouden zoolang zoodanige 
sekwestratie voortduurt. En bij a.ldien de insolvent in de Schuldenaar in 
gevangenis is onder eenig decreet van civiele gijzeling, ver- h~chte~.is ?nder ci-
l d t · · · h Id f k fv1ele giJzelmg, of een en aanz1en van een1g vonn1s, se u , o oste. o voor niet nakomen 
eenige order van inhechtenisneming ten aanzien van de van een vonnis, 
weigering om te voldoen aan eenige order voor de betaling wordt ontslagen op 

ld · . . . l t' h" 't . . verzoek, tenzij Hof van ge en, gegeven In eemge Cl v1e e ac 1e, mag lJ UI ZIJ ne of Regter zulks 
hechtenis worden ontslagen, in zooverre dezelve is teweeg weigert. 
gebragt uit krachte van eenig decreet, order of arrest, als 
voorzegd bij order van het Hooge Hof, of eenigen Regter 
daarvau, of van eenig Rondgaand Hof, ingeval zoodanig 
Hof of Regter niet reden zal zien om de gezegde orde te 
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Vonnis en kosten weigeren, daaruit zal worden ontslagen. En het zal den 
worden bewezen in persoon, regt hebbende op zoodanig vonnis, vrij staan de 
den boedel. vordering te bewij zen, ben evens de kosten daardoor verze-

kerd tegen den gesekwestreerden boedel, en het voordeel 
daarvan te trekken bij verdeeling van den gemelden boedel; 
en waar eenige goederen in be slag zij n genomen door wettig 
proces voor de voldoening van eenig vonnis, en niet ver-

Goederen in beslag kocht zijn geworden of verkocht zijnde het provenu daarvan 
genomen en op- onuitgekeerd zal blijven in de handen van den baljuw of 
brengst erdvand andere regtsbeambten, zullen zoodanige goederen of opbrengst 
komen on er e k t' d t ld 1· · k · · 1 · sekwestratie. onder se westra Ie wor en ges e op ge IJ e WIJZe a s eemg 
Crediteur die vonnis and er gedeelte van den insolventen boedel; en de persoon, 
heeft bekomen heeft zoodanig vonnis bezittende, zal, bij de verdeeling van den 
preferentievoo_r kos- gemelden boedel tot zoodanige preferentie geregtigd ziin in 
ten van lastbnef en ' d d d · ~ 
executie maar niet den opbrengst van e goe eren us In beslag genomen of 
voor schuld of kos- verkocht, naar het geval moge zijn, op den tijd bij het 
ten v66r lastbrief. inleveren bij den baljuw of onder-baljuw van de vermelde 

order voor de kosten door hem gemaakt ten aanzien van 
het bevelschrift van executie en het ten uitvoer leggen van 
hetzelve, maar niet voor het bedrag van de uitspraak, of 
van zijne kosten gemaakt bevorens het uitnemen van zoo
danig bevelschrift van executie. 

Gevolg van de order 23. En wordt vastgesteld, dat alle actien hangende tegen 
va~ .. sekwestratie op eenigen insolvent voor eenige schuld of vordering welke tegen 
~ctte1n tetgen een zijnen boedel kan bewezen worden, en alle procedures daarin, 
lnso ven . d . d . 't ki , d k t t' na at eemge or er IS UI gemaa voor e se wes ra 1e van 

zoodanigen boedel, uit krachte daarvan zullen ophouden; en 
de insolvent in gijzeling zijnde onder eenig arrest verleend 

Insolvent, indien in tot securiteit van eenige schuld of vordering ten aanzien 
gijzeling, vrijgelaten. van welke zoodanige actie zal zijn ingesteld, mag bij het 

gezag en onder de conditien in de voormelde sectie vervat, 
daaruit worden ontslagen, en het zal den eischer in zooda

Eischer kan vorde- nige actie vrijstaan, om zijne vorderin.gen, benevens de 
ring en kosten, tot getaxeerde kosten van het regtsgeding, tot op dien tijd ge-
01?. dag gemaakt, be- maakt, tegen den gesekwestreerden boedel te bewijzen, en 
WIJzen. het voordeel daarvan te trekken bij de verdeeling van den 
Actien tegen insol- gemelden boedel; met dien verstande nogtans, dat alle 
ven.t vo?r ?nzekere actien hangende tegen eenigen insolvent voor schade, ver
of ongehqmde~rde klaard te zijn geleden wegens eenige beleediging of veron-
schadevergoedmg, l"k' f b k' · k d 
opgeschorst tot be- ge IJ Ing, o wegens ver re 1ng van eemg contra t oor 
noemi?g van cura- hem gepleegd, zoodanige schade onzeker zij nde of tot ver
tor, dle geda~vaard haal van eenige vordering ongelikwideerd ten opzigte van 
word t de act1e te b d . 
verdedigen, enz. deszelfs e rag, en alle procedures daann zullen, nadat een 

order is uitgemaakt voor de sekwistratie van zijnen boedel, 
ophouden totdat een curator zal zij n gekozen voor de 
administratie van denzelven, indien de sekwestratie zoo 
lang in kracht zal blij ven ; en daarna zal de eischer in zoo
danige actie na den curator te hebben gedagvaard om zooda-

Eischer, die trium- nige actie op te nemen en te verdedigen, mogen voortgaan 
pheert, kan vonnis om de uitspraak van het Geregtshof daarop te bekomen, en 
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de gemelde uitspraak bekomen zijnde, benevens de .ge- en kosten ~~gen 
taxeerde kosten van het regtsgeding, zullen een vorder1ng boedel beWIJzen. 
ziin die tegen den gemelden boedel zal worden bewezen. 

" 24. En wordt vastgesteld dat alle act.ien begonnen door Gevolg van de order 
eenig persoon, wiens boedel naderhand als insolvent onder va~ .. sekwestratie op 

· 1 d ld · h ld acben door den sekwestratle za wor en geste , voor eemge se u o± vor- insolvent begonnen. 
dering aan den gemelden boedel verschuldigd, en alle 
procedures daarin, nadat de order voor zoodanige sekwes-
tratie is uitgemaakt, zullen moeten ophouden, totdat de 
curator daarna verkozen voor de administratie van den 
gemelden boedel, zal beslissen of hij dezelve wil voortzetten 
of staken; en de curator zal verpligt zijn zoodanige verkje- Curatormoetbinnen 
zing te doen binnen zes weken, nadat kennisgeving tot dat 6 weken besliseen. 
einde aan hem zal z\in gedaan door eenigen verweerder 
in eenige zoodanige actie of zal anderzins beschouwd worden 
dezelve te hebben la ten varen. Met dien verstande altijd, dat Insolvent mag onge
ieder insolvent persoon zal warden toegelaten om op zijn hinderd voo~tg.aan 
· t t · · · d 1 · t• t t met eene actle mge-eigen naam en o ZIJn ei~~n ':?or ~e , een1~e ~c 1e voor e steld voor persoon-

zetten, welke door hem voor ZIJne 1nsolvent1e IS begonnen, lijke beleediging, 
voor eene personeele beleediging of verongelijking hem ofenz:, van hemze~~e 
· d · · h · · d 11 h d of 1emand van ZIJn 1eman van ZIJn msgez1n aange aan; en a e se a en en huisgezin. 
interessen welke zullen mogen worden gerecouvreerd in 
eenige zoodanige actie, zullen niet gaan noch behooren tot Schadevergoeding, 
den insol venten boedel, noch ook eenig eigendom bewezen alzoo ~ekomen, enz., 
d d · 1 t · t d · h d · t t gaat met naar den oor en m so ven UI zoo amge se a e en 1n eressen e boedel. 
zij11 gekocht of verkregen. 

25. En wordt vastgesteld, dat de Meester van het Hooge Benoeming en ken
Geregtshof nadat eenige boedel onder sekwestratie is ge- nisgeving door den 

' . Meester van twee 
steld geworden, op overgaaf daarvan als Insolvent, of ver- publieke bijeenkom-
oordeeld is geworden om te worden gesekwestreerd, dadelijk rsten van crediteuren 
berigt daarvan zal moeten doen geven in de Btaatscourant voor bewijs van 
d P · · d b'' t bl' k b.. k t d schulden en kiezing ezer rovm01e, en aar IJ wee pu 1e e 1.1 een oms en er van curatoren. 
crediteuren van zoodanigen boedel zal moeten bepalen, op 
zoodanige tijden en plaatsen als hij het geschiktst voor al 
de belanghebbende partijen zal oordeelen, de eerste tot het Eerste bijeenkomst. 
ontvangen van bewijzen der vorderingen tegen den gemel-
den boedel, en de tweede tot hetzelfde einde, en om eenen Tweede bijeenkomst 
curator te verkiezen voor de bereddering, beheering en ver-
deeling van denzelven. En zoodanige publicatie zal wor-
den beschou wd als berigt daarvan aan alle person en die 
redelijkerwij ze kunnen verondersteld warden dezel ve te 
hebben gezien. En de tijden en plaatsen dus bepaald tot 
het houden van eenige der voormelde bijeenkomsten, zullen 
op vertooning van reden aan den gemelden Meester of aan 
het Hooge Geregtshof door eenige partij ontevreden met de 
bapaling door den Meester gedaan, mogen worden veran- Verandering van 
derd, van welke verandering dadelijk berigt zal moeten t~.d en plaats van 

d · d St d' t d biJeenkomst. gegeven wor en In e aatscourant; met 1en vers an e 
altijd, dat indien het zal komen te blijken aan den ge-
melden Meester, voor dat hij berigt heeft doen geven als . 
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Maatregelen in za- voormeld, dat de goe deren en effecten van den insolvent 
ken waar effecten .de geschikt voor de betaling zijner schulden, geen vijf-en
waabrde van £ 75 met zeventig pond sterling waard zijn, hij zulks in de ge-
te oven gaan. d . I · fi d · d 1 melde a vertentw za speCI ceren; en aann me e za moeten 

kennis geven 7 dat tenzij men in de eerste bijeenkomst, opgeroe
pen als voormeld, zal aantoonen dat de goederen en effecten 
van den insolvent de waarde van vijf-en-zeventig pond sterling 
te boven gaan, de Meester, of Landdrost zoodanige bijeen-

In zulk geval warden komst houdende, summierlijk zal voortgaan om de vorde
de vorderingen met ringen welke in zoodanige bijeenkomst zullen bewezen 
een bewezen en ge- d ' h"kk 1 h t" £ rtmgschikt en cura- wor en, te rangsc 1 en vo gens are respec 1eve pre eren-
tor benoemd. tien; en te gelasten dat de opbrengst van den in sol venten 

boedel dienvolgens dadelijk zal worden verdeeld door eenen 
curator, als dan te worden gekozen door het meerder ge
deelte der crediteuren, in getal en bedrag, zoodanige bijeen-

Insolvent tegen- komst bijwonende. En in zoodanig geval zal de gemelde 
woordig bij eerste insolvent in zoodanige eerste bijeenkomst voor de crediteuren 
bijeenkomst en moet k h t · · 
rekenschap geven. moeten compareeren, om re ensc ap e geven wegens ZIJne 

insolventie, en zal, daartoe gerekwireerd wordende, daarin 
alle zoodanige andere zaken en dingen moeten doen en vol
brengen, als hieronder vereischt worden om door hem te 
worden voldaan ot volbragt in eenige bijeenkomst van cre
diteuren, onder voorzieningen dezer wet. En indien het in 
de gemelde eerste bijeenkomst, welke bijeenkomst van tijd 
tot tijd zal kunnen worden verdaagd, indien de Meester of 
Landdrost het noodig zal oordeelen dezelve te verdagen, 
nog zal blijken aan den gemelden Meester ofLanddrost, naar 
het geval moge zijn, voor wien dezelve wordt gehouden, dat 
de beschikbare baten van den gemelden boedel het bedrag 
van vijf-en-zeventig pond sterling niet te boven gaan, zal 
het den gemelden Meester of Landdrost vrij staan om de 
crediteuren, die dezelver vorderingen in zoodanige bijeen
komst bewezen hebben, volgens de wettige orde van dezelver 
preferentie te rangschikken, en aan de crediteuren om eenen 
curator te verkiezen tot de bereddering, beheering en ver
deeling van den boedel van den gemelden insolvent, volgens 
de orde van rangschikking; en den gemelden curator te 
gelasten dezelven dadelijk overeenkomstig te beredderen, te 

Wat bij zoodanige beheeren en te verdeelen. En verder zal de gemelde Meester 
bijeenkomst mag of Landdrost in de gemelde eerste bijeenkomst respectievelijk 
worden gedaan. moeten uitoefenen alle magt en gezag welke door hem in 

eenige bijeenkomst van crediteuren onder de voorzieningen 
dezer wet zullen mogen worden uitgeoefend, en daarin mede 
alle zaken en dingen moeten doen en volbrengen, welke moeten 
worden gedaan vqor de finale vereffening van den gemelden 

Kleedingstukken, boedel. En de creJiteuren, tegenwoordig bij de gemelde 
~eQb~ls, enz · aan eerste bijeenkomst zullen alsdan moeten beslissen welk ge-
msolvent toegelaten d ' · · deelte van e kleed1ngstukken, beddegoed, hu1smeubelen en 

gereedschappen van den insolvent zullen worden uitgezonderd 
van de verkooping van zijne roerende goederen, en aan 
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hem zullen . worden toegestaan ; en zullen mede aan den Directies aan curator 
gemelden curator zoodanige direcW~n omtrent de besturing gegeven. 
van den gemelden boedel geven, als aan hen zal dienstig 
voorkomen. En geene andere bijeenkomst zal daarna ge-
houden worden, anders dan om redenen vertoond aan den 
gemelden Meester door eenigen curator of crediteur van den 
gemelden boed.el als de gezegde Meester zal noodig oor-
deelen dezelve te gelasten. 

26. En wordt vastgesteld, dat i:n alle gevallen waar Voor wien bijeen
eenige bijeenkomst voor het bewijs van schulden of voor komsten van credi-

. . l d b ld ' d teuren moeten ge-de verk1ezmg van curatoren, za wor en epaa te wor en houden worden. 
gehouden te Pretoria, ·dezelve plaats zal moeten hebben ten 
overstaan van den Meester van het Hooge Geregtshof; en 
indien in een ander distrikt van de Provincie anders dan 
het distrikt Pretoria, alsdan ten overstaan van den Land-
drost van het distrikt onder directie van den Meester van 
het Hooge Geregtshof; en de gemelde Meester of Landdrost Ele".tie van curator. 
zal de stemmen van de crediteuren moeten opnemen en de 
partij, aldus gekozen, tot curator van den gemelden boedel 
verklaren; en in alle gevallen waar zoodanige bijeenkom- Landdrost certifi
sten gehouden zullen zijn voor de Landdrost van eenig ceert handelingen 
distrikt, zal hij dadelijk de handelingen daarin moeten cer- aan Meester. 
tificeren aan den gezegden Meester. 

27. En wordt vastgesteld, dat iedere crediteur zijne Bewijs van schulden 
vordering teaen den gezegden boedel zal moeten bewijzen moet door Meester 0 d M h H G h fofLanddrostworden ten genoegen van en eester van et ooge eregts o aangenomen of ver-
of den Landdrost die de vordering zal toestaan of dezel ve worpen. 
verwerpen als niet bewezen. En ieder crediteur zal zijne 
vordering moeten bewijzen bij verklaring, welke zal moeten Vordering moet on
beeedigd worden voor den Meester, of Landdrost, of eenige de~ste.und zijn door 
Commissaris aangesteld door het Hooge Geregtshof om ver- b.eeedigde verkl~-. ' nng. Inhoud d1er 
klarmgen af te leggen, of een Vrederegter, en zal moeten verklaring. 
bevatten den aard van de voorgewende schuld, en indien 
zoodanige schuld oorspronkelijk den schuldeischer zel ven 
is aangekomen, dat dezel ve eene ware en regtmatige schuld 
is, en wanneer zoodanige schuld den declarant is aangekomen 
bij cessie of anderzins van eenig ander persoon, dan dat de 
schuld eene juiste, ware en wettige schuld is, naar des decla-
rants beste weten en vertrou wen ; en zoodanige verklaring 
zal moeten bevatten welke andere personen, zoo er eenige 
zijn, behalve den insolvent, verbonden zijn voor de gezegde 
schuld of eenig deel daarvan, of dat er geen zoodanige per-
sonen verbonden zij n, en zal moeten melden alle verbanden 
of securiteiten welke de declarant, of iemand anders voor 
zijn gebruik, van den insolvent zal houden voor de secu-
riteit van zoodanige schuld of van eenig deel dam·van, en 
zal moeten verklaren de echtheid van alle bewijzen en ge-
tuigenissen van schuld. welke de declarant bij zijne gezegde Bewijs van vorde
verklaring zal produceren. Altijd wel verstaan, dat het den ring door klerk, 
Meester of LanddrQ)st zal vrijstaan, waar hij zal bevinden agent, enz. 
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dat eenige klerk, agent, of andere persoon uitvoeriger bekend 
is met den aard van de schuld, welke men zoekt te bewijzen 
dan de crediteur zelf is, gezegden klerk, agent of ander~ 
persoon toe te laten de voormelde verklaring te beeedigen 
met zoodanige veranderingen als daardoor noodig zullen worden: 

Crediteur buiten- En mede wel verstaan, dat iedere crediteur die buiten of 
landsch zijnde en afwezend uit de Provincie is, in gevalle h~j geen bekende 

}geebnbbedkwakaam ahg.~nt agent of gevolmagtigde in deze Provincie heeft, bekwaam om 1e en e n IJ .. 
verklaring buiten- de voorgewende schuld te heWIJzen of te staven, de noodige 
landsch doen. verklaring kan afleggen ten overstaan van eenig persoon be-

voegd om eeden af te nemen, op de plaats waar h~i woonachtig 
is, zoodanig persoon door eenige autoriteit ten dien behoeve 
verklaard zijnde daartoe geregtigd te wezen, indien zooda
nige crediteur woonachtig is in eenige van Rarer Majesteits 

Zoodanige verkla- bezittingen; en indien zoodanige crediteur elders woonachtig 
ring te worden ge- is, alsdan zal de gezegde crediteur als zoodanig gecertificeerd 
certificeerd. worden door een Britsche minister of consul of een notaris 

publiek; en wel te verstaan, dat het aan het Hooge Hof of 
Finale beslissing op eenig Rondgaande Hof op aanzoek van eenige belangheb
vorderingen door bende partij zal vrijstaan eenige schuld finaal toe te staan 
Hooge ofRondgaand . ' d dd · Hof · dat ook voort- of te verwerpen, welke oor den Meester of Lan rost 1s 
gan~ v. opgeschorte toegestaan of verworpen, of eenige actie toe te staan welke 
actie tegen insolvent zal zijn aangevangen tot het bewijzen of recouvreren van 
kan bevelen. eenige zoodanige schuld tegen den insolvent bevorens de se-

kwestratie, en welke ten gevolge daarvan is opgeschort te wor
den voortgezet ria de verkiezing van eenen curator zal hebben 
plaats gevonden, en na de curator dus verkozen zal zijn behoor
lijk gedagvaard om zoodanige actie op te nemen en te defen
deren; en indien de eischer daarop vonnis zal hebben beko
men, zal hij worden gerangschikt op den insolventen boedel 

Het Hof kan ook voor het bedrag van zoodanig vonnis. En mede wel verstaan dat 
kwestie vaP bewijs zoodanig Hof als voormeld bevorens finaal te beslissen over 
van vordering naar h t f ' ld d · k Meester of Land- et toes aan o verwerpen van eene schu , zoo amge zaa 
drost remitteren ofzal kunnen verwijzen naar den Meester of Landdrost voor 
pleidooien gelasten. verder bewijs, of gelasten dat eenige kwestie van feiten zal 

worden beproefd bij proces door pleidooijen en bewijzen, of 
zoodanigen anderen gang volgen als het Hof raadzaam zal 
oordeelen. 

Welke schulden 28. En wordt vastgesteld, dat alle schulden, door eenigen 
bewijsbaar. ingeval insolvent verschuldigd ten tijde van adjudicatie of overgaaf, 
van wederzijdsche tegen ziJ'nen boedel zullen mogen bewezen worden ,· en wancredieten. 

neer er eenig wederzijdsch crediet door den insolvent en 
eenig ander persoon is verleend, of waar eenige wederzijdsche 

Indien vat_baar voor vorderingen tusschen den insolvent en eenig ander persoon 
compensat~e neemt ziJ'n waarop volgens regten door een vrn beiden compen
en laat de Meester . ' d · f of Landdrost een satle kan wor en geple1t, zal de Meester van het Hof o 
balans toe. Landdrost, het bewij s van de vordering nemende, daarop de 

rekening tusschen hem moeten opgeven, en de eene schuld of 
vordering tegen de andere, en hetgeen door een van beiden 
~al blijken schuldig te zijn op het saldo van zoodanige re-



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1880] 881 

kening en niets meer zal worden toegestaan om te worden 
bewezen of geeischt, of door een van beiden respectievelijk 
betaald; wel te verstaan, dat de persoon, het voordeel van 
zoodanige tegenrekening eischende, toen zoodanig crediet werd 
verleend, of toen de oorzaak van zijne schuld ontstond, geene 
kennis had dat de orde voor sekwestratie was gemaakt, of Mits dat er geen 
van eenige acte van insolventie uit kracht waarvan zoodanige ken?-is der sekwes-

1 ·· E td' t d lt"d d t h ttratle was order za gegeven ZIJn. n me 1en vers an e a IJ , a e · 
aan het Hooge Geregtshof zal vrijstaan op aanzoek van eenig Het Hof kan op ap
belanghebbend persoon die zich benadeeld zal rekenen door plica tie van belang-

. d · b 1? · d ld M t fhebbenden decisie eemge zoo an1ge es 1ss1ng van en geme en ees er o van Meester enz. 
Landdrost, om dezelve te herzien en zoodonig vonnis uit te herzien. ' ' 
spreken, of zoodanige verdere procedures toe te staan of te 
gelasten, als aan het Hof regt en billijk zullen schijnen. 

29. En wordt vastgesteld, dat in alle kwestien omtrent 
deze wet, een ieder aan wien de insolvent, ten tijde van de 
overgaaf of toewijzing van sekwestratie van zijnen boedel, 
onder eenige wettige verbindtenis lag om geld te betalen Schulden betaalbaar 
op eenen zekeren toekomenden tijd zal worden aange- op eenen toekomen-

k d't d .t • t' d · · .. den tijd bewijsbaar mer t ere 1 eur e prcm;"n,,t en gereg 1g ZIJn om ZIJne op een ~abat van 
vordering voor het bedrag van het in de obligatie ver- rente. en aangaande 
melde geld te bewijzen. Doch in geval de gemelde vordering de s~emmen. van zoo
niet betaalbaar zal zijn op den datum van de orde voor damge credJteuren. 
sekwestratie, en geen interest zal dragen tot op den betaaldag 
of renten zal dragen tegen minder dan zes percent per jaar, 
zal de gemelde vordering worden gewaardeerd bij de stem-
ming; en zoodanig crediteur zal daarvan slechts betaling of 
dividend daarop ontvangen, na aftrek uit dezelve van een 
rabat van rente van zes per cent per jaar, of van zooveel 
per cent per jaar, als zal gelijk staan met het verschil tuR-
Rchen het bedrag van interest op zoodanige schuld betaal-
haar, en het hedrag van zes per cent per jaar, naar het ge-
val moge zijn, te worden gerekend van den tijd van de 
order voor sekwestratie tot den tijd wanneer zoodanige 
schuld zou hebben moeten betaald worden, volgens de ter-
men waarop dezelve is aangegaan. 

30. En wordt vastgesteld, dat ieder crediteur, die eenige Bewijs door credi
preferente securiteit of stilzwijgend verband zal hezitten, op teur, houdende ~e~e 

· d lt d · 1 b d 1 l' t 1 preferente secunte1t eemg ge ee e van en 1nso venten oe e , verp 1g za of stilzwij •end ver-
zijn, warmeer hij de rekwestrerende crediteur is, onder eede, band. ,., 
in de heeedigde verklaring het request vergezellende, en 
wanneer hij de rekwestrerende crediteur niet is, in de he-
eedigde verklaring door hem geproduceerd ten tijde van 
het bewijzen zijner schuld op zoodanige securiteit een Eene waarde moet 
waarde te stellen, zoo verre als zijne vordering daardoor op de securiteit 
k d d k d . d d worden geplaatst. an wor en goe gemaa t, en zoo amge waar e van e vor-
d.~ring door hem bewezen af te trekken ; maar h~j zal geregtigd 
ZIJn om te stemmen voor curatoren en commissarissen, en in Voor welk bedrag 
alle gevallen hetreffende het eigendom waarover hij zoodanig zoodanige crediteur 

't 't f t'l .. d b d l h bb . 1 . 1 maO' stemmen met secur1 81 o s 1 ZWI.Jgen ver an za . e en, zoowe m geta en b 
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'betrekking tot cura- waarde voor het volle en geheele bedrag van zijne vordering, en 
tor, commissarissen, in alle andere zaken betreffende den insolventen boedel, zal 
en andere gevallen. hij stemmen als crediteur alleen voor het saldo, welk saldo 

zal moeten bepaald zijn in zijne beeedigde verklaring, zonder 
prejuditie dat zoodanige waardeering naderhand zal kunnen 
worden verbeterd en z.onder prejuditie ten aanzien van de 

Securiteit van de waarde van de schuld in andere opz.igten. En in geval eenig 
schuld te warden . creditenr eenige preferente securiteit of stilzwijgend verband 
a~gdetrdokklelne'nenoodri- zal bezitten voor de betaling van ziine vordering bekomen 
VI en a e v . • . 
balans. voor de order tot sekwestrat1e van den msolventen boedel, 

en niet onderhevig om uit krachte dezer wet ter zijde te 
worden gesteld op eenig gedeelte van den gemelden boedel, 
zal het bedrag of de waarde van zoodanige securiteit of 
stilzwijgend verband van zijne vordering moeten worden 
afgetrokken, en hij zal alleen gerangschikt worden voor, of 
betaling ontvangen van, een dividend voor het saldo, na 

Ingeval van ges~hil zoodanige aftrekking; en indien eenig geschil zal ontstaan 
beeedigt crediteur omtrent de waarde van zoodanige securiteit zal de crediteur 
de waa.,.de ' · · of eischer, onder eede, eene waarde daarop moeten stellen ; 
Keuze aan curator en de curator zal alsdan de keus hebben, hetzij om eene 
gelaten om de secu- overmaking van de securiteit ten voordeele van de gezamen-
riteit over te nE>men l''k d' t t b t l' d d of aan crddheur over IJ e ere 1teuren aan e nemen, egen e a mg van e us 
te Iaten. begroote waarde uit de eerste opbrengst van den insolventen 

boedel, of om de volle kracht van denzel ven aan den cre
diteur zelven te reserveren; en in een van beide gevallen 
zal de crediteur op het verdeelbaar fonds worden geplaatst 
voor het saldo van zijne vordering dus bepaald, benevens 
de andere crediteuren, zijnde zoodanig crediteur in geen 
geval geregtigd om meer dan de volle betaling van de vor
dering te trekken. Maar zijnde terzelfder t.ijd geregtigd te 
stemmen, beide in getal en bedrag volgens de voorzieningen 
en binnen bepalingen hierboven omschreven. 

Aangaande bewijs 31. En wordt vastgesteld, dat niemand, wiens vordering 
van schuld, inge- steunt op eene toevallige omstandigheid of eene onzekere 
volsre eene toevallige d t' d 1 · · k · 1 om~tandi"'heid of voorwaar e, gereg 1g za ZIJn om een verzoe 1n te everen 
voorwaarde, in de of deel te hebben in het request voor sekwestratie van eeni
keus van curator, ofgen boedel, of te stemmen in de keus van curator, of in 
~:t hJitvfJ;1~J ~~~hoe eenige van de. and ere handelingen hierin vermeld, zoolang 
warden verzekerd. als de toevalhge omstandigheid niet zal geschieden, of de 

voorwaarde niet zal volbragt word en ; met dien verstande 
altijd, dat de crediteur, in eenige zoodanige vordering, aan
gegaan v66r de orde tot sekwestratie is uitgemaakt, indien 
hij het noodig oordeelt, terwijl de omstandigheid of voor
waarde waarop zoodanige vordering steunt, niet zal geschied 
z\jn of niet volbragt is geworden, aan den curator zal mogen 
verzoeken, om eene waarde op zoodanige vordering te stellen; 
en de curator wordt bij deze gerequireerd om de waarde daarvan 
te bepalen, en zoodanigen crediteur toe te laten om het dus 
hepaalde bedrag te hewijzen; en zoodanig crediteur zal daarna 
geregtigd z\jn om te stemmen, en uitdeeling of betaling te 
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ontvangen, als ten aanzien eener vordering van de waarde van 
het dus bepaalde bedrag; maar hetzij zoodanige waarde al W~ar de onz?ker
of niet aldus bepaald wordt v66r de omstandigheid zal plaats heid plaats VI~dt, . . le vert de cred1 teur 
hebben, of de voorwaarde zal volbragt ZIJn, alsdan zal zoo- bewijs voor de ge-
danig crediteur, nadat zoodanige omstandigheid zal geschied heele schuld. 
zijn, of de voorwaarde volbragt is, mogen bewijzen ten aan-
zien van zijne geheele vordering, en daarop uitdeeling of 
betaling met de andere crediteuren ontvangen; met dien 
verstande altijd, dat wanneer de crediteur in eenige zooda-
nige vordering of eisch, waarvan de omstandigheid niet zal 
geschied zijn, of waarvan de voorwaarde niet is volbragt, 
en waarvan de waarde niet bepaald zal zijn als voormeld, 
een eisch op den boedel ten aanzien van zoodauige vor-
dering zal aanteekenen de curator den eischer zal rang-
schikken alsof de omstandigheid was geschied, of de voor-
waarde volbragt was geworden; en zal dadelijk aan het Waar crediteur vor
Hooge Geregtshof verzoeken om eene order uit te maken dering baseert op 

G h f l · d · 'onzekere schuld en 
en het. gemelde eregts o za z~o~amge or er u1tmaken, geen waarde er op 
tot het verzekeren van het d1v1dend of so m, welke plaatst, rangschikt 
de eischer geregtigd zoude zijn te trekken tot de om- de curator dezelve, 

d. h 'd f · d d ' h ld en verzoekt 't Hof stan 1g e1 o voorwaar e, waarop e se u steunthet diYidend te se-
zal geschieden of volbragt zijn, of tot het bekend cureren. 
zal zijn of zoodanige bijkomende omstandigheid of voor-
waarde nooit zal plaats vinden of volbragt worden; 
wanneer de sum, dus verzekerd, aan den eischer of aan de 
andere crediteuren, naar het geval moge zijn, zal moeten 
betaald worden, en alle interest welke intusschen daarop Rente in tusschen
mogt verloopen zijn en ontvangen worden, zal aan de andere ijdd betaaldd. aan 

d't h t 1 .. t b t ld an ere ere 1teuren. ere 1 euren, naar e geva moge ZIJn, moe en e aa wor-
den. En mede wel verstaan, dat de houder van eenige zoo-
danige conth1gente vordering, waarvan de waarde niet zal zijn 
verzekerd, en die gerangschikt is als een eischer alsof de on- Ingeval van compo
zekere omstandigheid ware gebeurd of de voorwaarde volbragt sitie, e'!lz., wordt d.e 

l . . . 'vordermg van credl-
za , ten mnde In te stemmen of af te stem men, op eemg aan- teur door Meester 
hod van compositie, of het certificaat van den insolvent, alsgewaardeerd, onder
hieronder vermeld, worden beschouwd als een crediteur voor hevig aan appel naar 
zoodanige so m, als de Meester van het Hooge Geregtshof, onder het Hof. 
de omstandigheden van zoodanige schuld zal goedvinden te 
bepalen, onderhevig aan beroep op het Hooge Geregtshof. 

32. En wordt vastgesteld, dat, wanneer wegens de af- Hoog Geregtshof 
wezigheid van eenig persoon uit deze Provincie of wegens kan, waar gee1•1: ge-

. d ' .. noegzaam beWIJS, d 
eemge an ere reden aan het Hooge Geregtshof bhjkende, en vordering laten aan-
gemeld Geregtshof van oordeel zal zijn, dat een eischer, die teekenen en tijd ver
eenige vordering niet ten genoegen van het Geregtshof heeft leen~n om die te 
bewezen bij gelegenheid in staat zal zijn dezelve te kunr ... en bewiJzen. 
s~aven, het aan gemeld Geregtshof zal vr~jstaan zoodanigen 
e1sch te laten aanteekenen bij de handelingen in den insol-
venten boedel, en redelijken tijd te verleenen om denzelven 
te bewijzen, en intusschen zoodanige order uit te maken 
tot verzekering van het bedrag daarvan, ingeval gemelde 
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eisch naderhand zal mogen worden gestaafd, als het ge
melde Geregtshof zal dienstig oordeelen. 

Wijze om vorderin- 33. En wordt vastgesteld, dat de wijze om eischen en 
gen. en rente 0 P vor- rente te vereffenen op vorderingen, zal zijn als volgt :-De 
dermgen te ver- . · l lk h ld · t t k effenen. pr1ne1pa e som van e e se u , waarop 1n eres gere end 

wordt, benevens de achterstallen van interest, indien daarop 
eenige verschuldigd zijn ten tijde dat de orde voor sekwes
tratie is uitgemaakt, zal worden geaccumuleerd als op den 
datum van de gemelde order, met het oogmerk om den 
eischer te doen rangschikken voor, en betaling te doen ont
vangen van zooclanige geaccumuleerde som, benevens de 
principale sommen van zoodanige schulden, die geen interest 
doen, of waarvan een rabat van interest moge bestaan, om
dat dezelve niet betaald zullen moeten worden tot op een 
later tijdHtip; en de effecten van den insolventen boedel 

Preferente schulden zullen worden aangewencl :-1. Tot betaling volgens de wet
en rente. tige order van preferentie van al de preferente schulclen, en 

den interest welke daarop verstreken zal zijn, vpor den datum 
van gemelde order, tot het bedrag waartoe zoodanige in
terest in regten preferent is; en ieder crediteur zal dezelfde 
preferentie hebben voor den interest welke op zijne schuld 

Preferc>ntie v. rente zal toegenomen zijn, tusschen den datum van de gemelde 
die preferent is van order en den tijd van betaling, waartoe hij geregtigd moge 
af order tot datum · · · d 1 d · · t t lk d ld van betaling. ZIJn voor eemg ee van en m eres we e voor e geme e 

order verschuldigd zal zijn. En 2. Tot betaling van al de 
andere geaccumuleerde sommen dus gerangschikt, zonder 
eenigen interest op dezelve toe te staan, van en na den 

Andere geaccumu- datum van de gemelde order, indien de gemelde effecten 
leerde sommen zon- niet toereikend zullen zijn om al de vorderingen door den 
der rente. insolventen boedel verschuldigd te betalen; doch indien er, 

na de betaling van alle zoodanige vorderingen, eenig over
schot van den gesekwestreerden boedel overblijft, zullen de 
crediteuren, zoowel die van wier schulden interest is afge
trokken onder de voorzieningen van de 29ste sectie dezer 

Indien er een over- wet, als alle anderen mede geregtigd zijn, uit zoodanig over
schot is na. betaling schot, alle achterstallen van interest te eischen, welke aan 
van vordermgen. hen zullen verschuldigd zijn, als voortspruitende sedert den 

datum van de gemelde order voor sekwestratie, op de res
pectieve sommen gerangschikt, als hiervoren vermeld. 

Wijze om crediteu- 34. En wordt vastgesteld, dat in ieder geval waarin het 
~en v. maats.?happij gebeuren zal dat de boedel van eenige maatschappij en de 
en afzonderhJke // ' 
boedP1s t~ rang- boedel of boedels van een of meer van de deelhebbers van 
schikken. zoodanige maatschappij, te gelijk onder administratie zullen 

zijn als insolvent,-de crediteuren van de gezegde maatschappij 
hunne schulden zullen moeten bewijzen tegen, en gerangschikt 
worden op den boedel van de maatschappij, en de crediteuren 
van iederen deelhebber, ten aanzien van de schulden van 
zoodanigen deelhebber, afgezonderd van de andere deelheb
bers, zullen hunne schulden moeten bewijzen, en gerangschikt 
worden op den boedel behoorende aan hunnen debiteur, af-
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gezonderd van de andere deelhebbers; en de boedel van de 
maatschappij zal eerst worden aangewend tot het voldoen 
van de crediteuren van de maatschappij, en iedere afzonder
lijke boedel zal eerst moeten worden aangewend in voldoe-
ning van de afzonderlijke crediteuren van dien boedel. En Indien hoedel van 
indien de boedel van de maatschappij onvoldoende zal m~atsch~ppij ontoe 

d b d d d 't d . t h .. re1kend IS, kunnen wor en evon ~n,. om e ere 1 eure~ van e maa se app1J crediteuren op over-
te voldoen, of 1nd1en er geen zoodan1ge boedel bestaat, dan schot van privaten 
z~l :leder crediteur van de maatschappij worden gerangschikt hoedel gerangschikt 
op het surplus van iederen afzonderlijken boedel, dat zal worden. 

mogen overblijven na het voldoen van de afzonderlijke 
crediteuren van den boedel, hetzij voor het restant of het 
van zijne schulden, naar het geval moge zijn, echter zoo 
dat zij niet meer ontvangen dan het geheel van hunne 
schuld respectievelijk. En indien de afzonderlijke boedel van Private crediteuren 
eenen deelhebber ongenoegzaam zal wezen om te voldoen kut;nen gerang-

d f: d l"k d't d' d · t d sch1kt worden op aan e a zon er 1J e ere 1 euren 1e vor er1ngen egen en- overschot v. hoedel 
zelven gemaakt hebben, dan zullen de afzonderlijke credi- der maatschappij. 
teuren in dien afzonderlijken boedel worden gerangschikt op 
het surplus, indien er eenig is van den boedel der maat-
schappij, dat zal overblijven na het voldoen van de credi-
teuren in den boedel, in evenredigheid van het aandeel in 
zoodanig surplus behoorende aan, of gevorderd uit regt van, 
den bijzonderen deelhebber wiens afzonderlijke boedel dus 
tekortkomend is bevonden. En wanneer de boedel der Private boedel de 
maatschappij tekortkomend zal worden bevonden om de crediteuren der 

d 't d t h .. t ld d ' 1 t t maatschappij vol-cre 1 eu;en van e maa se. app1J ~ vo .. oen, en e ~as en doenende, kan ge-
daarop 1n het geheel of gedeeltehJk Z1Jn voldaan mt het rangschikt worden 
overschot des afzonderlijken boedels van eenen der deel- op ,mededeelheb

hebbers van zoodanige maatschappij, zal de curator van den ~~~tsri~~~reel voor 
afzonderlijken boedel, aldus betalende geheel of gedeeltelijk · 
eenige van de crediteuren der compagnie, geregtigd zijn om 
gerangschikt te worden op den afzonderlijken boedel van 
eenig anderen deelhebber van zoodanige maatschappij, voor 
het bedrag van eenige bijdrage ten aanzien van de schulden 
der maatschappij, geheel of gedeeltelijk afbetaald, welke de 
curator geregtigd mag zijn te eischen. Met dien verstande 
echter, dat geen deelhebber, insolvent zijnde, en geen curator 
van den insolventen boedel van eenigen deelhebber, onder 
eenige omstandigheden zal worden gerangschikt voor het 
bedrag van eenige zoodanige. vordering voor contributie op Doch nietlegenstrij
den insolventen boedel van eenigen anderen deelhebber, in ~ig met, of in afkor

competitie of concur~.entie met iemand van. de credite';lren ;~~r~e~~:g.preferente 
van de maatschapp1J, vorderende op eemgen zoodamgen 
laatstgemelden boedel, welke crediteuren bij deze verklaard 
Worden geregtigd te zijn om te worden betaald in prefe-
rentie, en v66r eenigen zoodanigen deelhebber of curator. 
En mede wel verstaan, dat niets hierin vervat zal worden 
uitgelegd tot het verkorten of belemmeren van eenige regten 
dewelke de crediteuren van eenige insolvente maatschappij in 
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Regten van de ere- regten hebben om voldoening te zoeken voor hunne sehul
diteure~ der maat- den van eenig deelhebber in die maatschappU, wiens boedel 
sch~pplJd t:f~~h~~~ niet zal gesekwestreerd zijn, of tot het bekorten van eenige 
~~~r~~ho~den, en regten dewelke zoodanige solvente deelhebber, in regten 
omgekeerd. hebben kan tegen den insolventen boedel der maatschappij, 

of tegen dien van iemand zijner mededeelhebhers, wiens 
boedel gesekwestreerd mogt wezen. 

Gezamenlijke credi- 35. En wordt vastgesteld, dat in ieder geval waarin de 
teur mag in afzon- afzonderlijke boedel van eenigen vennoot van eene maat
derlijke boedel voor h .. 1 d k t d 1 · 1 t h " zekere doeleinden se applJ za wor en gese wes reer , ~.s 1nso ven , en etziJ 
bewijzen. de boedel van zoodanige maatschapplJ mede zal gesekwes-

treerd zijn of niet, ieder crediteur, aan wien de insolvent 
iats schuldig is, gezamenlijk met den anderen vennoot of 
vennooten van de maatschappij, zal geregtigd zijn zijne 
schuld te bewijzen onder de sekwestratie van zoodanigen 
afzonderlijken boedel, tot het einde om te stemmen in de 
verkiezing van curatoren, en om te stemmen of af te stem
men op eenig aanbod van compositie, maar niet verder. 
En zoodanige crediteur zal geen dividend ontvangen uit den 
afzonderlijken boedel van den insolvent, voor en aleer al de af
zonderlijke crediteuren het volle bedrag van hunne respeetieve 
sehulden zullen ontvangen hebben; tenzij zoodanig erediteur 
een requesterend crediteur is geweest ten aanzien van de sekwes
tratie van zoodanigen afzonderlijken boedel, in welk geval zoo~ 
danig erediteur zal mogen stemmen en uitkeeringen ont
vangen ten aanzien van zijne schuld, op dezelfde wijze als 
de afzonderlijke crediteuren van zoodanigen boedel. 

Engelsche regels 36. En wordt vastgesteld, dat in ieder geval niet hier
aangaande gezamen· boven expresselijk in voorzien en betreffende het rang-
lijkeenafzonderiijke h'kk d 'd l"k d't crediteuren zullen se 1 en en en voorrang van e gezamen IJ e ere 1 euren 
geTolgd wordt-n in van eenige maatschappij, in competitie met de afzonderlijke 
zaken niet anders crediteuren van iemand der deelhebbers van zoodanige 
voorzien. .. f b d · maatschapdiJ, o etreffende de wederkeerige vor ermgen 

van eenige zoodanige insolvente boedels met betrekking tot, 
of in ondersteuning van elkander, de regel, in der tijd, ten 
aanzien van het gelijkstaande geval volgens de wetten en 
administratie van insolventien in Engeland, in de eerste 
plaats zal moeten worden gevolgd, en wanneer zoodanige 
regel ontbreekt, zal de algemeene landswet dezer Provincie 
moeten worden toegepast. 

Binnen w~lken tijd 37. En wordt vastgesteld, dat iedere vordering welke 
en voor ~~ten sch.~l- verschuldigd waR of waarvan de oorzaak is ontstaan voor 
den bewiJShaar ZlJn. d ' · · e order tot sekwestrat1e van eemgen boedel, zal bewezen 

mogen worden bij iedere bijeenkomst der erediteuren, be
roepen ten overstaan van den Meester of Landdrost, op 
eenigen tijd v66r de finale verdeeling van den boedel; en 

Crediteu~. kan na eenig crediteur zal, na de tweede bijeenkomst, geroepen door 
twee~e hlJeenkom~~· den Meester op de hiervoren bepaalde wijze, op zijne eigene 
op e1gen koRten hlJ- k t d · b" 't 
eenkomst roepen om os en zoo an1ge IJeenkomst mogen beroepen, tot het Ul -

drukkelijk oogmerk om zijne vordering te bewijzen. Met 
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dien verstande altijd, dat wanneer eenige vordering dus zijn schuld te bewij
bewezen wordt nadat eenig dividend aan de crediteuren is zen. Daardoor wo.r~t 

d d . d" "d cl h d . l d reeds betaalde d!Vl· uitbetaal , zoo amg lVl en oegenaam n1et za wor en Jend niet belem-
belemmerd of aangedaan door of ten aanzien van eenige merd. 
zoodanige vordering; en insgelijks wel te verstaan, dat wan-
neer eenige zoodanige vordering wordt bewezen na het plan ~oste.n va? ve.ran~e
van verdeeling van zoodanigen boedel bekracl:ltigd zal zijn, nng ~n dlstnbutle· 

· h .c-l h t b · · d · d . . rekemng daardoor en u1t OO!Ue van e eWIJS van zoo amge vor er1ng, ee1uge veroorzaakt, moet 
verandering in zoodanig plan van verdeeling, of eenige ver- door zoodamg credi
dere procedures in de sekwestratie noodzakelijk worden ge- teur worden betaald 

maakt, de crediteur, zoodanige vordering bewijzende, ver-
antwoordelijk zal zijn voor al de kosten, welke uit hoofde 
van eenige zoodanige verandering of procedures mogen ge-
maakt worden. 

38. En wordt vastgesteld, dat in alle gevallen waar, Welke crediteuren 
onder deze wet door crediteuren zal worden gestemd wan- stemgeregtigd i~ 

. ' . ' getal en welke m 
neer de cred1teuren moeten worden geteld In qetaJ, geen waarde zijn. 
crediteur wiens vordering beneden dertiq ponden Sterling is, 
zal worden gerekend in getal, maar de vordering aan zoo-
danigen crediteur verschuldigd, zal worden berekend in 
waarde ; en dat, in alle gevallen waarin volgens de voorzie-
ningen dezer wet gelast wordt eenige korting te doen van 
het bedrag der vorderingen van eenigen crediteur, de stem 
van zoodanigen crediteur zal gesteld blijven in waarde, naar 
de groote van het salclo na zoodanige korting overblijvende; 
en zoodanige crediteur zal insgelijks gerekend worden in 
getal, mits zoodanig saldo de-rtiu ponden Sterling en daar-
boven bedraagt. · 

39. En wordt vastgesteld, dat in alle gevallen waar, drediteuren kunnen 
onder de voorzieningen dezer wet, de crediteuren van eeni- bij agent stemmen. 

gen insolventen hoedel gerekwireerd of geregtigd z~jn om 
bijeen te komen en te stemmen in eenige zaak betreffende 
zoodanigen boedel, ieder crediteur dus geregtigd zal mogen 
vaceren en stemmen bij zoodanige bijeenkomst, in persoon 
of bij gemagtigde, geautoriseerd bij eenigen procuratie tot 
dat einde behoorlijk opgemaakt, op bewijs daarvan ten ge-
noegen van den Meester van het Hooge Geregtshof, den 
Landdrost, of ander persoon bij zoodanige bijeenkomst voor-
zittende. En alle kwestien bij iedere zoodanige bijeenkomst Meerderheid .~n 
van crediteuren zullen worden beslist bij eene meerderheid waarde. t~nz~ waar 
· d cl cl" cl" · · t" d meerderhmd m m waar e van egenen 1e tegenwoor 1g ZIJn en gereg 1g waarde en getal is 
te stemmen, in geval eene meerderheid beide in getal en voorgeschreven. 
waarde ten aanzien van eenig zoodanig geval niet expresse-
lijk bij de wetten zal vereischt worden. 

40. En wordt vastgesteld, dat bij de tweede bijeenkomst, Aangaande kiezing 
als voormeld beroepen of biJ. verdaging daarvan (indien de van curatoren m hoe 
M ' . . en wanneer ter her

eester of gemelde Landdrost het nood1g zal oordeelen de- ziening van het Hof 
zelve te verclagen, waartoe bij bij deze geautoriseerd en ge- te worden gebragt, 
magtigd wordt) een curator of curatoren geen drie in getal en indie.:r;t op fraudu-
t b ' ' . leuse WIJze gemaakt. e ovengaande, zullen worden gekozen voor de bereddenng, 
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beheering, en verdeeling van den insolventen boedel en ef
fecten ; en alle crediteuren, die vorderingen tegen den in
solventen boedel bewezen hebben zullen geregtigd zijn om 
in zoodanige verkiezing te stemmen, en crediteuren, hou
dende eenige preferentie, securiteit of stilzwijgend verband, 
zullen stemmen in manier en vorm als hierboven is 
voorzien; en de VGrkiezing zal geschieden door de stem
men van het meerder gedeelte, in getal van waarde, der 
crediteuren of derzelver gemagtigden, die tegenwoordig 
zijn en geregtigd. om te stemmen. Met dien verstande nog
thans, dat het Glen ieder zal vrij staan, die belang heeft bij 
eenigen zoodanigen insolventen boedel, of bij de behoor
lijke administratie van denzelven, en die over eenige zoo
danige verkiezing zal klagen, om, na binnen twee dagen 
van de gemelde verkiezing in geschrifte kennis gevende van 
de bijzonderheden van zoodanige klagte aan den gemelden 
Meester of Landdrost, op eenigen tijd voor de verkiezing 
op de hieronder gemelde wijze is bekrachtigd, dezelve ter 
herziening voor het Hooge GeregtRhof te brengen, dat sum
mierlijk of anderzins, zoo als zoodanig Hof zal goedvinden, 
daarop zal moeten beslissen en zoodanige order uitmaken, 
als de regtvaardigheid van de zaak vereischen. Met dien 
verstande altijd, dat het ieder persoon, belang hebbende bij 
de behoorlijke administratie van den boedel, zal vrijstaan, 
op eenigen tijd na de bekrachtiging bij het Geregtshof aan
zoek te doen om de bekrachtiging te herroepen en de ver
kiezing ter zijde te stellen, op grond dat zoodanige verkie
zing frauduleus en onbehoorlijk is gedaan. 

Wie incompetent is 41. En wordt vastgesteld, dat het in geen geen geval 
om als curator be- aan de crediteuren zal vrijstaan om als curator te verkie-
noemd te worden. d · 1 t 1 f ' · d d · 1 d zen, en 1nso ven ze ven, o 1eman en 1nso vent oor 

bloedverwantschap of maagschap binnen den vierden graad 
bestaande; nog eenigen minderjarige, noch eenigen procu
reur, noch iemand die, ten eenigen tijde zijn boedel onder 
sekwestratie gesteld zij nde geweeRt, de herroeping van de 
sekwestratie niet zal hebben bekomen, of die zijn certifi
caat of vergunning daarvan, als hieronder bepaald, niet zal 
hebben bekomen, noch iemand, die niet binnen de juris
dictie van het Hooge Geregtshof woonachtig is, noch iemand 
die eenig belang heeft strijdig met de algemeene belangen 
der crediteuren in den insolventen boedel, noch eenig per
soon verklaard onbekwaam om verkozen te worden, uit 
kracht der voorzieningen in de hieronder volgende sectie. 

Onbehoorlijke han- 42. En wordt vastgesteld, dat indien eenig persoon, ver
deling va? curator kozen tot curator tot voldoening van het Hooge Geregts
regtv~ar~hgdhet~ofhof of eenig Rondgaand Hof zittende voor het district om k1ezmg ter ZIJde . . . ' 
te zetten en over- waarm de k1ezmg van curator plaats vond, zal bewezen 
tre ler ongeschikt te worden te hebben bezorgd of te z~jn bekend geweest 
verklaren. met de uitlating van rien naam van eenigen crediteur 

van den insolvent, op de schedule van den insolvent van 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1880] 889 

den naam van eenig crediteur van den insolvent met de 
bedoeling om daarbij zeker bijzonder voordeel te behalen, 
ten aanzien van de verkiezing van curator, of directelijk of 
indirectelijk aan eenigen rrediteur van den insolvent te heb
ben gegeven of beloofd eenige voordeelige consideratie hoe 
ook genaamd, ten einde de stem van zoodanigen crediteur 
te bekomen bij de verkiezing van curatoren of te z~jn over
eengekomen aan eenigen crediteur zekere som geld of uit
keering goed te maken, in afbetaling of mindering van zijne 
schuld, onder voorwaarde of ten einde dat zoodanige credi
teur zijne stem zou geven aan zoodanige curator; of te 
hebben aangeboden of overeengekomen, in gevalle eenig 
crediteur van den insolvent zou toestemmen om te stemmen 
voor zoodanigen curator, zich te onthouden van het openen 
of onderzoeken van eenige voorafgaande handelingen tus
schen den crediteur en den insolvent, zijnde of veronder
steld wordende te zijn. van twijfelachtige validiteit, of te 
hebben opgemaakt, of deel te hebben gehad aan eenig plan 
of schikking, waardoor schulden of securiteiten, wezenlijk 
behoorende aan eenige enkele of meerdere personen, zijn 
verdeeld geworden onder een groot aantal personen, voor 
het bloote einde van het vermeerderen van het getal van 
stemgeregtigden bij de verldezing van curatoren en da.ardoor 
invloed op dezelve nit te oefenen-of ondernomen te heb
ben met eenigen crediteur of crediteuren van den insolvent 
te deelen, in belooning voor zijne of hunne stemmen, in de 
belooning of commissie hem als zoodanig curator te worden 
toegewezen ;-dan zal zoodanig Hooge Geregtshof of Rond
gaande Geregtshof als voormeld, hetzij voor of na het de
creet, bevestigende de aanstelling van zoodanige curatoren, 
verklaren dat zoodanige curator zijn post als curator heeft 
verbeurd, ten aanzien van den insolventen boedel voor wel
ken hij zal gekozen zijn, en het zal zoodanig Hof vrijstaan, 
indien het zulks noodig oordeelt, verder te verklaren, dat 
de persoon dus overtredende onbekwaam zal z~jn om gedu
rende den tijd van zijn natuurlijk leven, of zoodanigen tijd 
als zoodanig Hof zal gepast oordeelen, te worden verkozen 
als curator .onder de voorzieningen van deze Wet ; en een Ieder die belang 
ieder die belang heeft bij de behoorlijke administratie van heeft in den boetlel 
d ' 1 t b d 1 1 · h b'' t' k d kan applicatie doen. en 1nso ven en oe e , za. zw IJ mo 1e . unnen wen en 
bij zoodanig Hooge Geregtshof of Rondgaande Hof als voor-
meld, hetzij v66r of na het bevestigen van de aanstelling 
van eenigen curator, te verklaren da.t eenige zoodanige 
curator zijn ambt heeft verbeurd, om reden van eenig zoo-
danig wangedrag als bovengemeld; en zoo dikwijls er eenige 
zoodanige vacature in de betrekking van curator als voor-
meld zal plaats vinden, om reden van zoodanige verbeurte 
zal het Hof dat dezelve verklaart gelasten eenen nieuwen Het Hof kan een 
curator te benoemen, en zal dezelfde handelwijze daarjn worden nieuwe electie be
gevolgd als bij de oorspronkel~jke verkiezing van curatoren. velen. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

890 [1880 

Benoeming van 43. En wordt vastgesteld, dat het aan gemeld Hooge 
voorloopig curator Geregtshof, of eenig Regter daarvan op Rondgaand Hof en 
door bet Hof. d · R d d H f f · I zittende in zoo an1g on gaan o o n1et, za vrijstaan, 

op reden aangetoond door den Meester van het gezegd Hof, 
of eenig persoon belang hebbende in de behoorlijke admi
nistratie van den insolventen boedel, bij order van het Hof 
een of meer geschikte persoon of personen te benoemen om 
provisioneel te zijn curator of curatoren van eenigen insol
venten boedel, totdat de crediteuren van den gemelden 
boedel eenen curator zullen verkiezen; welke curator of 
curatoren zal of zullen mogen verplaatst worden bij de bij
eenkomst van crediteuren voor de verkiezing van eenen 
curator, indien de gemelde crediteuren zulks noodig oor
deelen; maar zij zullen en mogen, totdat zij dus verplaatst 
zijn, in de bereddering, beheering en verdeeling van den 
gemelden boedel, in alle opzigten op dezelfde wijze hande-

Magt van voorloopig len, als curatoren door de crediteuren verkozen bij deze 
curator. wet geautoriseerd of gelast zijn te doen. Echter wel ver

staan, dat geen zoodanige curator of curatoren eenig deel 
van den gezegden boedel zal mogen verkoopen, buiten auto
risatie tot dat einde van het Hooge Hof, of eenig Regter 
er van, of Rondgaand Hof, of van den Meester van het 
Hooge Geregtshof vooraf te hebben bekomen. 

Ver.goeding aan cu- 44. En wordt vastgesteld, dat alle curatoren, dus be
ratoren bepaald ~oor noemd door het Hof, of verkozen door de crediteuren, zul
~eest~ ~n berzwn Ien ontvangen en betaald worden uit de effecten van den 

oor 
0 

· gemelden boedel, eene redelijke vergoeding voor derzelver 
zorg en ijver in de gemelde beheering, welke zal moeten 
worden bepaald door den Meester van het Hooge Geregts
hof, onderworpen aan de herziening van het Hof, op het 
verzoek van eenigen crediteur, of van de gemelde curatoren, 
of van eenig persoon belang hebbende bij den gemelden 
boedel. 

Bekrachtiging van 45. En wordt vastgesteld, dat zoodra de curatoren, door 
kiezing v. curatoren. de crediteuren verkozen, hunnen post zullen hebben aange-

nomen, het aan gemeld Hooge Geregtshof, op verslag van 
den Meester zal vrijstaan om een besluit te nemen, de be
noeming van zoodanige curatoren bekrachtigende. 

Orderv. sekwestratie 46. En wordt vastgesteld, dat elke order uitgemaakt om 
plaatst alle des insol eenigen boedel te stellen onder sekwestratie als in sol vent, 
~~~~~eo:!~·:~~\~~~ zoodra dezelve ~itgemaakt is, de uitwerking in regten zal 
door hem verwor- hebben, om den Insolvent, en alle degenen die het geheel of 
v~n, v66r ~ek~acb~i- eenig gedeelte van zijnen boedel administreren, ten zijnen 
gmg ~an ~Ikwidatie- gebruike en behoeve af te nemen en te stellen in de handen 
rekPnmg, m Meester ' _ ' . 
van 't Hof. van den Meester van het Hooge Geregtshof, tot gebrmk en 

einde van de sekwestratie, den geheelen tegenwoordigen en 
toekomenden boedel, roerend en onroerend, personeel en 
reeel, in elk regt, titel en interest in en op eenige goederen, 
roerend en onroerend, personeel of reeel, waar dezelve ook 
mogen bekend zijn of gevonden worden, welke zullen be-
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hooren of verschuldigd zijn aan zoodanigen insolvent, op 
den datum dat zoodanige order wordt uitgemaakt, of waarop 
hij eenig regt van reversie zal hebben, of welke daarna 
zullen worden gekocht of verkregen door, of mogen verval
len, overgaan, of nagelaten worden, of komen, aan den in
solvent, op eenigen tijd v66r het maken van de order van 
het Hof, toestaande of bevestigende, als hieronder omschre
ven, de distributie-rekening, te worden opgemaakt door de 
curatoren (behalve zooverre is uitgezonderd in de 49ste sectie ), 
benevens alle instrumenten, documenten, papieren of ge- Door order van se
schriften, denzelven betreffende; en nadat de gemelde orderkwestratie is regt v. 

k t . · t kt · d 1 h d · vervreemden van voor se westra ~e UI gemaa IS gewor en, za noc e In- eigendom. enz., den 
solvent, noch 1emand vorderende door of onder hem, de insolventontnomen. 
magt hebben om dezelve, of eenig gedeelte daarvan te ver-
vreemden, te geven, te cederen, te leveren, te verbinden, te 
verpanden, of te verhalen, of te ontslaan, of kwijt te schel-
den; ook zullen dezelve niet in beslag mogen worden ge- Geen beslag door 
nomen door eenigen persoon, als het eigendom van, of d.erden op zoodanig 
behoorende aan den insolvent. eJgendoru. 

4 7. En wordt vastgesteld, dat iedere order van het Hof, Benoeming v. voor
benoemende eenigen provisionelen curator of curatoren zoo-loopig curator Yes-
d d l k · h t 1 1 h bb ' d tigt alle des in so 1-ra eze ve gemaa t IS, e gevo g za e en aan en vents regten, enz., in 
Meester van het Hooge Geregtshof te ontnemen en te ves- zoodanig curator. 
tigen . in zoodanigen provisionelen curator of curatorun, ten 
dienste en voor de einden van de sekwestratie, en tot derzelver 
bedanking, of tot het maken van eene order confirmerende als 
hieronder gemeld, van het plan van distributie (welke van 
beiden het eerst zal gebeuren), al de tegenwoordige en toe-
komende boedel van den insolvent, even vol en volkomen, 
en tot alle einden, als de gezegde boedel, uit kracht van de 
naastvolgende sectie dezer Ordonnantie, is gevestigd in den 
curator of de curatoren verkozen door de crediteuren, bij 
decreet van het Hof, bevestigende derzelver aanstelling, en 
wanneer eenige provisioneele curator of curatoren zullen 
komen te overlijden, of worden afgezet v66r het maken van Overlijden van pro
het decreet bovengemeld, tot het confirmeeren van d.e aan- visioneel curator. 
stelling van eenen curator of curatoren door de crediteuren 
verkozen, dan zal de geheele tegenwoordige en toekomstige 
boedel des insolvents weder gevestigd worden in den Meester, 
even alsof dezelve hem nooit ware ontnomen geweest. 

48. En wordt vastgesteld, dat ieder besluit, als hierin Vestigen van insol
gelast, genomen tot bevestiging van eenigen curator of cura- vent~ boedel en reg-
t d h t 1 ·· d •t k' · t ten m den permaoren, zoo ra e ze ve IS genomen, e UI wer Ing In reg en nenten curator tot 
zal hebben om den Meester van het Hooge Geregtshof en bekrachtiging van 
iederen provisioneelen curator te ontnemen, en te stellen in rekening. 
handen van den curator of curaturen tot gebruik en einde 
van de sekwestratie, en zoolang als zoodanig curator of cu-
ratoren hun post zal of zullen blijven bekleeden, den ge-
heelen tegenwoordigen en toekomenden boedel, roerend en 
onroerend, personeel of reeel, welke aan zoodanigen insolvent 
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zal behoord hebben of verschuldigd zijn geweest, op den tijd 
toen de order werd uitgevaardigd om zijnen boedel onder 
sekwestratie te stellen, of waartoe eenig regt van reversie 
dan in hem gevestigd zal zijn, of welke daarna mogen 
worden verkocht of verkregen door, of mogen vervallen, 
overgaan, of nagelaten worden, of komen aan den insolvent, 
gedurende de voortduring der sekwestratie, en benevens het 
maken van de order van het Hof bevestigende het plan en 
de rekening van distributie, waar dezelve· ook moge gevon-

Uitzondering per den worden (behalve als in de 49ste sectie is uitgezonderd); 
e 49. benevens alle instrumenten, documenten, papieren of ge

schriften, denzelven betreffende ; en de gemelde curator of 
curatoren zullen hetzelfde middel hebben om den gemelden 
boedel van den insolvent, of eenig gedeelte daarvan in hun 
eigen naam te recouvreeren, voor de oogmerken van de 
sekwestratie, als de insolvent zelve zoude gehad hebben, 
indien zijn boedel niet ware gesekwestreerd geworden; en 
alle magt in eenigen insolvent gevestigd ten tijde dat de 
order om zijnen boedel onder sekwestratie te stellen werd 
uitgemaakt, of welke daarna mogte worden gevestigd gedu
durende de voortduring van de sekwestratie, en voor en 
bevorens de gezegde order toestaande, en confirmerende het 
plan en de rekening voormeld, welke zoodanige insolvent 
wettig ten zijnen voordeele mogte uitoefenen, zal, nadat 
gemelde order is uitgemaakt, en dat een besluit is genomen 
tot bekrachtiging der benoeming van eenen provisionelen 
curator of curatoren, of tot een decreet zal zijn uitgemaakt, 
con:firmerende de aanstelling van eenen curator of curatoren 

Uitoefening door verkozen door de crediteuren, worden uitgeoefend door den 
Meester tot Yoorloo- Meester van het Hooge Geregtshof en na zoodanige order 
pig curator benoemd d · · 1 ' f benoemen e eenen proviswne en curator o curatoren, wor· 

den uitgeoefend door zoodanigen provisionelen curator of 
curatoren, tot derzelver bedanking, en na derzelver bedan
king door den gezegden Meester, tot een decreet zal zijn 
uitgevaardigd tot het bevestigen van de aanstelling van 
zoodanigen curator of curatoren als voormeld, en na zoo
danig decreet is uitgemaakt voor het bevestigen van zoo
danige aanstelling als voormeld, mogen worden uitgeoefend 
door den curator of curatoren wier aanstelling daarbij is 
bevestigd ten voordeele van de crediteuren, op zoodanige 
wijze als de insolvent dezelve zou hebben kunnen uitoefenen, 

De insolvent zelve en de gezegde insolvent wordt bij deze verklaard onbekwaam 
onbevoegd. te zijn om zoodanige vermogens uit te oefenen. 
Onbevoegdheid van 49. En wordt vastgesteld, dat gedurende den tijd die 
insolvent oro tegen verloopen zal tusschen den tijd van het uitmaken van den 
zijn curator goede- d d k · · · d 1 ren te acquireren or er voor e se westrat1e van eemgen msolventen hoe e , 
tusschen order van en het maken van de order voor het toestaan en bevestigen 
sekwestratie en be- van de rekening en het plan van distributie als hieronder 
krachtiging van re- · d · 1 t 1 1 h" d' " t'fi voorz1en, e Inso ven , zoo ang a s 1J zon er ZIJn cer 1 .. 

caat zal blijven (behalve in zekere gevallen hieronder uit-
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gezonderd) geheellijk onbekwaam zal zijn om te bekomen kening en plan van 
of te bezitten, als tegen den persoon in wien tijdelijk de verdee.~ing; noc_h 

l t b d l b.. d tt 1 t' d ·· · kan hlJ zoodamge inso ven e oe e IJ e we en za geves 1g ZIJn, eemge goederen over· 
goederen, eigendommen of effecten, roerend of onroerend, maken, enz. 
personeel of reeel, eenige regt tot eenige zoodanige goe-
deren, eigendommen of effecten, en op gelijke wijze vol-
komen onbevoegd en onbekwaam zal zijn om te cederen, 
te transporteren, of over te dragen, zoodat daardoor de 
persoon in wien tijdelijk de insolvente boedel gevestigd is 
gebonden wordt, eenig eigendom, goederen of eftecten, of 
eisch, of eenig obligatie, wissel, promesse, of andere secu-
riteit voor geld, en als tegen en in kwestie met zoodanigen 
laatstgemelden persoon, zal ieder zoodanig gepoogde cessie, 
transport of overdragt nul en van geene waarde zijn. En Zoodanigeoverdragt 
niemand die eenige goederen, waren, of koopmanschappen, ipso facto nul tegen
of andere zaken op crediet zal hebben verkocht en geleverd over curator. 
aan zoodanigen insolvent, zal geregtigd zijn tot het redu-
eeeren of ter zij de zetten van zoodanigen koop, of het 
bedrag van den koopschat te vorderen van den persoon in 
wien tijdelijk de insolvente boedel naar regten zal gevestigd 
zijn, om reden blootelijk dat de gezegde insolvent op den 
tijd van zoodanig contrakt van koop dus onbevoegd was 
als voormeld, of dat de goederen aan hem verkocht en ge- Goederen op crediet 
leverd in bezi t zij n genomen door zoodanigen persoon in gelever~. aan ~nsol
wien de boedel is gevestigd als voormeld, ten profijte van vent bhJven m; 

d d b d l E d 
. . l curator. 

en gezeg en oe e . e~n geen zoo amg 1nso vent zal 
worden beschou wd als hebbende eenig vermogen tot het 
verbinden van zoodanigen laatstgenoemden persoon, of den 
insolventen boedel in hem gevestigd, bij eenige soort van 
handelingen, contract of transactie hoe ook genaamd, tenzij 
dezel ve zij n aangegaan uit kracht van eenig schriftelijk 
gezag tot dat einde, van zoodanig laatstgemelde persoon. 
Altijd wel verstaan, dat niets hierin vervat zal strekken of 
worden uitgelegd om zoodanigen insolvent te beletten eenig 
valide regt te doen overgaan bij eenige zoodanige cessie, 
transport of overdragt als voormeld, handelende, in zoo verre Insolvent kan als 
als hij in geschrifte daartoe zal geautoriseerd zijn, als de agent, enz., van cu
mandataris of agent van den curator, of te handelen als de rator handelen. 
mandataris of agent van eenigen persoon door wien zoodanigen 
insolvent in geschrifte zal zijn geautoriseerd dus te handelen, 
en voor wien het hem in geschrifte zal zij n veroorloofd door 
den persoon, in wien tijdelijk de insolvente boedel zal gevestigd 
zijn. Wel te verstaan, dat niets hierin vervat zal strekken om 
eenige:p. insolvent te beletten, hetzij handelende als zoodanige 
mandataris of agent als voormeld, of niet, om wel en deugdelijk 
aan eenig persoon over te dragen, eenige roerende goederen ofHij mag traditie van 
effecten, welke v66r zoodanige levering in het werkelijk bezit goederen, bona fide 

d · · 1 t · k h · k verkocht en betaald ':.aren van zoo an1gen mso ven , ~1t ~ac t van eemge we.r e- doen, of titel geve~ 
hJke en bona fide koop van zoodamgen Insolvent, voor eemgen in geval van kooping 
regtmatigen prijs behoorlijk betaald, of om eenigen zoo- a kontant. 
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danigen insolvent te beletten, om wel en deugdelijk het 
regt over te dragen op eenige gelden aan hem in kontante 
penningen betaald voor eenige goederen of zaken op dien 
tijd van hem gekocht, of zoodanigen insolvent te beletten 
te ontvangen, te prosekweren en te recouvrereh in zijn 
eigen naam, en voor zijn eigen personeel en uitsluitend ge-

Insolvent mag huur- bruik, en vrij van alle beheer van zijnen curator, de huur, 
loon behouden en er loonen of belooning voor zijn werk en zijnen arbeid, of die 
voor dagvaarden. van eenigen van zijn huisgezin, door hem of hen verleend, 
Hij mag schadever- gedurende den tusschentijd bovengemeld, of eenig deel daar
goeding eischen en van, of eenige schade of interessen, gevorderd uit reden 
beho1~.dkendv01 .0rt per- van eenig personeel leed of belediging aan zoodanigen in-
soon IJ e e 1c en . d · · h · · d 
tegen zich en zijne solvent of aan 1eman van ZIJn u1sgez1n aange aan. En 
familie. wel te verstaan, dat wanneer eenige eigendommen, goederen 

of effe~ten zullen bewezen worden door zoodanigen insol
Eigendom, met geld vent te zijn gekocht of bekomen door middel van eenige 
aldus verkregen, ge- gelden ontvangbaar of recouvrabel als voormeld voor zijn 
kocht blijft aan · 1 b 'k d · d 1r t d insolvent. e1gen personee ge rm , zoo amge goe eren en euec en me e 

vrij zullen zijn van de beheering van zijnen curator, op 
gelijke wijze als de gelden waarvoor dezelve gekocht of be
komen waren. 

Bevoegdheid vancu- 50. En wordt vastgesteld, dat het aan de curatoren zal 
rator om processen vrijstaan om op te nemen en in hun eigen naam voort te 
of actien voort te h' t · · t' b · 
zetten of te laten zetten, e proces 1n een1ge ac 1e egonnen voor eemge 
varen,' of nieuwe schuld of vordering aan den boedel ver8chuldigd, voor der
stappen te nemen. zelver benoeming, of van hetzelve af te zien, zoo als zij 

zullen neodig oordeelen ; alsmede een nieu w regtsgeding of 
actie te beginnen voor eenig bevoegd Geregtshof, voor eenige 
schuld of vordering verschuldigd aan den boedel van eenigen 
insolventen persoon, en mede te verdedigen alle actien tegen 
hem ingebragt, of hangende tegen den insolvent, ten aan
zien of betrekkelijk den gemelden boedel. 

Insolvent bevoegd 51. En wordt vastgesteld, in iedere zoodanige actie als 
als getuige in zaken in de laatstvoorgaande sectie is vermeld en in iedere actie 
den boedel betref- h · t" h b l' ' d l'd't 't fen de tussc en een1ge par IJ en voor et es 1ssen van e va 1 1 e1 

· van de vordering van eenig persoon, voorwendende een 
crediteur te zijn in den insolventen boedel, of het regt van 
eenig persoon of personen op of tot de preferentie over 
eenig deel van den insol venten boedel, de insolvent, hetzij 
hij zijn certificaat hebbe bekomen of niet, niet beoordeeld 
of beschouwd zal worden als een onbevoegd getuige, hetzij 
voor of tegen de gezegde curatoren, uit reden van eenig 
belang dat hij kan hebben, of geoordeeld worden te hebben 
in de uitkomst van zoodanige actie. 

Verplaatsen van 52. En wordt vastgesteld, dat het aan het Hooge Ge
curator en nieuwe regtshof of eenig Rondgaande Haf zal vrijstaan op reden 
kiezing. d d d M aangetoon oor en eester van het Hof, of eenig persoon 

belang hebbende bij de behoorlijke administratie van den 
insolventen boedel, eenigen curator of curatoren af te zetten, 
voor insolventie, of voor eenig wangedrag in de gemelde 
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beheering, of wegens afwezigheid uit deze Provincie; en 
daarop, en zoo dikwijls als eenig curat()r zal komen te over
lijden of van gezegd Hof verlof bekomen om te resigneren, 
of onbekwaam r.al worden, te gelasten eenen nieuwen cu
rator te verkiezen, en dezelfde handelw~jze zal daaromtrent 
plaats hehhen als hij de oorspronkelijke verkiezing van 
curatoren; en het zal aan gemeld Geregtshof vrijstaan in
tusschen zoodanige order te geven, als noodzakelijk of raad
zaam zal zijn voor de bewaring van den insolventen boedel, 
totdat zoodanige nieuwe curator zal verkozen en bevestigd 
zijn. 

53. En wordt vastgesteld, dat wanneer bij den dood Bij bevestiging van 
of afzetting van eenigen curator, eenige nieuwe curator r.al nieuwe curat?r is 

d t ld b t . d . . h. b boedel, enz., m hem wor en aanges e en eves 1g In man1ere 1ervoren e- gevestigd. 
paald, het besluit bekrachtigende, de benoeming van zoo-
danigen nieuwen curator de kracht in regten zal hebben, 
om den nieuwen curator te belasten met den geheelen in
solventen boedel, tegenwoord.ig of toekomend, hiervoren bij-
zonder omschreven, en elke magt, regt, titel, voorregt en 
middel, berustende in of toekomende aan den vorigen cu-
rator als curator voor r.ijnen dood of bedanking even vol-
komen en in dezelfde uitgestrektheid als dezelve was berus-
tende in den vorigen curator door het besluit genomen tot 
bekrachtiging zijner aanstelling in maniere voorzegd; met 
dien verstande altijd, dat het overlijden of de afdanking Dood of verplaatsen 
eenigen curator niet zal aandoen de wettigheid of kracht van curator affec-

. h 1··k d d d 1 teert niet zijne ver-van een eemge be oor lJ e aa oor hem as curator, rigtingen hehoorlijk 
voor het oogmerk van de sekwestratie, voor zijnen dood gedaan. 
of afdanking gedaan. En gedurende ieder tijdvak dat zal 
verloopen tusschen het overlijden of van de afdanking van 
eenigen curator, en het maken van een decreet voor het 
bevestigen van den curator, in deszelfs plaats verkozen, en 
niet langer, zal het geheel van den bestaanden insolventen 
boedel, behalve wanneer er, na zulk overlijden of afdanking, 
een of meerder curatoren van den gezegden boedel zal of 
zullen blijven bestaan, worden gevestigd in den Meester van 
het Hooge Geregtshof . 

.54. En wordt vastgesteld, dat wanneer een curator zal Actien kunnen door 
komen te overlijden, of een nieuwe curator zal worden ver- nieuwe curatoren 
kozen, geen actie betrekkelijk den insolventen boedel daar- voortgezet worden. 

door zal ophouden ; maar het Geregtshof, in hetwelk eenige 
zoodanige actie hangende is, zal, op de kennisgeving van 
zoodanigen dood of afdanking, of dat een nieuwe curator 
verkozen en bevestigd is, mogen toestaan dat de namen 
van den overblijvenden of nieuwen curator of curatoren 
worden gesubstitueerd in de plaats van den vorigen; en de 
gemelde actie zal voortgaan, alsof zoodanige overblijvende 
of nieuwe curator of curatoren dezelve oorspronkel~jk hadden 
begonnen of verdedigd. 

55. En wordt vastgesteld, dat ieder curator, nadat hij Kennisgeving in 
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Staatscourant door bevestigd is, dadelijk berigt van de sekwestratien van zijne 
curatoren vanhunne benoeming door advertentie in de f.Jouvm·nf!ments Ooumnt 
bl\;noetming en~ dotor zal moeten do en geven, en de Meester van het Hooge Ge-
:~.ees er van a1ze - . . 

ting van curator. regtshof zal van elke order, u1tgevaard1gd voor de afdanking 
van eenigen curator, kennis moeten doen geven door ad
vertentie in de Gouvernements Oonrant. 

Bevoegdheid van 56. En wordt vastgesteld, dat het iederen curator of 
c~.rator om generale curatoren zal vrijstaan, om te eeniger tijd eene algemeene 
hiJed~ntkomstbe~ vant biJ' eenkomst der crediteuren te beroepen, en hunne orders ere 1 euren lJ een e .. . 
roepen, of wanneerte vragen betrekkehJk de bereddermg of den verkoop van 
vere~scht door i der eenig gedeelte des boedels, of betre:ffende eenige zaak aan
crediteuren. gaande de administratie van den gezegden boedel, en de 

curator of curatoren zal of zullen zoodanige bijeenkomst 
moeten beroepen, wanneer zij daartoe worden verzocht door 
het vierde gedeelte der crediteuren in bedrag, die hunne 
vordering hebben vertoond en bewezen; en de gemelde 
curatoren zullen de directien moeten volgen van het meerder 
gedeelte der crediteuren die zoodanige bijeenkomst bijwonen; 

28 dagen kennisge- met dien verstande altijd, dat ten minste acht-en-twintig 
vingin Staatscoura.nt dagen vooraf in de Gouvernements Ouurant kennis zal 

moeten worden gegeven van elke zoodanige bijeenkomst, en 
van het oogmerk van dezelve; tenzij in eenige bijzonder · 
geval de Meester of Landdrost den curator of de curatoren 
zal autoriseeren om eene bijeenkomst op eene kortere ken-

Bijeenkomst zich nisgeving te beroepen. En wel verstaan, dat het geene zoo
niet in te laten met danige bijeenkomst zal vrijstaan den curator te gelasten iets 
regdt~nt v. preferente te doen, dat geschikt is tot bemoeijenis met, of tot benadeeling 
ere 1 euren. d . · d' d' · van, e regtmatlge regten van eemgen ere 1teur, 1e een1ge pre-

ferente securiteit of eenig stilzwijgend verband op eenig deel van 
den insolventen boedel zal bezitten; en in gevalle bij zoo-

Zoodanige crediteu- danige bijeenkomst eenige directie zal worden gegeven, ge
ren, indien bena:. schikt tot bemoeijenis of benadeeling van eenige zoodanige 
~e~l~ ~u~fen hiJ regten, zal zoodanige crediteur zich op motie kunnen ver-

e 0 agen. voegen bij het Hooge Geregtshof om zoodanige directie ter 
zijde te stellen, en daarop zal het Hof zoodanige order stel
len als in regtvaardigheid zal behooren. 

Alle bijeenkomsten 57. En wordt vastgesteld, dat alle bijeenkomsten van 
van crediteuren te crediteuren beroepen uit kracht dezer Wet, en bepaald te 
~~doe;er~~~~;~e:U worden gehouden te Pretoria, zullen moeten gehouden wor
den Meester of van den ten overstaan van den Meester van het Hooge Geregts
den Landdrost. hof, en indien bepaald te worden gehouden in eenig district, 

alsdan onder bestaan van den Landdrost van zoodanig dis
trict, of de persoon ageerende als Landdrost, die dadelijk 
verslag zal moeten doen van de verrigtingen bij dezelve aan 
den Meester van het Hooge Hof. 

Curator kan regtsge- 58. En wordt vastgesteld, dat het aan de curatoren zal 
leerd ad vies inwin- vrijstaan, om over iedere regtsgeleerde kwestie betre:ffende den 
nen en prokureur · 1 t b d 1 f d b h · d · aanstellen. 1nso ven en oe e , o e e eermg daarvan, regtsgeleerd a v1es 

in te nemen en eenen procureur te gebruiken voor hetwaarne
men en verdedigen van alle actien en regtsgedingen, voor of tegen 
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den insolventen boedel, en den insolventen boedel te belasten 
met alle zoodanige kosten welke daardoor mogen ontstaan, 
en zullen worden toegelegd op taxatie, door den Meester van 
het Hooge Geregtshof onderworpen aan de herziening van 
het Hooge Geregtshof, op klagte van den procureur dus 
gebruikt, of van iemand belang hebbende in de behoorlijke 
administratie van den boedel onder sekwestratie; en wanneer Pligt van den prokn·· 
men het aan het Hooge Geregtshof zal doen blijken, dat reur alzoo benoemd. 
eenig procureur onbehoorlijk heeft geadviseerd, begonnen, 
waargenomen of verdedigd eenige zoodanige actie of regts-
geding, of eenige onnoodige of onbehoorlijke onkosten daarin 
gemaakt, met het oogmerk om zichzelven daardoor te bevoor-
deelen, en niet met het bona fide oogmerk om den insol-
venten boedel daardoor te bevoordeelen, zal het aan gemeld 
Geregtshof vrijstaan om te gelasten, dat alle of eenige der 
kosten van zoodanige actie, als het gezegde Geregtshof gepast 
zal oordeelen, door zoodanigen procureur zullen moeten 
worden betaald. 

59. En wordt vastgesteld, dat het den Meester van Bedrag tijdelijk toe
het Hooge Geregtshof en iederen curator, hetzij provisioneel gestaan voor onmis-
f k t . 1· ·k 1 · · t d · 1 t baar onderboud van o ge ozen, respec 1eve IJ , za vriJS aan aan en 1nso ven insolvent enz 

uit de baten des boedels zoodanige matige som toe te staan ' · 
als den gezegden Meester of curatoren, respectievelijk, on-
misbaar noodig zal of zullen voorkomen voor het onderhoud 
van den insolvent en deszelfs huisgezin, tot op de beslis-
sing van de crediteuren dienaangaande, en het zal den ge-
melden Meester en zoodanige curatoren vrijstaan den insol-
vent, of iemand anders, te gebruiken tot het inzamelen en 
bewaren van eenig gewas, oogst of voortbrengsel, voor 
eenigen redelijken tijd noodig tot het inzamelen en bewaren Tijdelijke bewaring 
daarvan · alsmede om den insolvent te laten of iemand van goederen des 

d t' 1 t · h · t · ~ d f: boedels kan aan in-an ers e p aa sen, In et opz1g van eemg eigen om, a- solvent of iemand 
briek of affaire, tot den insolventen boedel behoorende, totanders worden toe
dat hetzelve verkocht, van de hand gezet of afgesloten zal vertrouwd. 
zijn, en aan den gemelden insolvent of iemand anders, dus 
geemploijeerd, een redelijke toelaag, per dag, voor zijnen 
arbeid te geven. W el verstaan, dat het bedrag van zoo-
danige toelaag, hetzij voor onderhoud of arbeid, naar het 
geval moge zijn, toegestaan, bevorens de bijeenkomst van 
crediteuren, welke het eerst zal worden gehouden na de Crediteuren beslis
tweede bijeenkomst van crediteuren als bij deze wet is voor- sen of onderboud 

h d · b"" k 1 t d toegestaan zal voort-gesc rev en, aan zoo amge IJeen omst za moe en wor en duren en kunnen 
gesubmitteerd, welke bijeenkomst de magt zal hebben om bedrag er van be
te beslissen of zoodanige toelaag zal worden aangehouden, palen. 
en zoo ja, gedurende welken tijd en wat het bedrag daar-
van zal zijn. En mede wel verstaan, dat iedere curator die Curatormoetbedrag 
zoodanige toelage aan eenigen insolvent geven zal buiten en gronden van toe-

. ' lage en onderhoud 
consent van de cred1teuren dus vergaderd, als bovengemeld, aan Meester rappor-
of bij eenige andere bijeenkomst behoorlijk beroepen, dade- teren. 
lijk aan den Meester van het Hooge Geregtshof rapport zal 

57 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

898 [1880 

Revisie er van door moeten doen van het bedrag en van de gronden waarop 
het Hof. zoodanige toolage is toegestaan. En wel verstaan, dat iedere 

zoodanige toelage door eenigen curator, zonder toestemming 
van de crediteuren, onderhevig zal zijn aan herziening van 
het Hooge Geregtshof op aanwek van den gezegden Meester 
of van eenig ander persoon behtng hebbende in de behoor~ 
1ijke administratie van den insol venten boedel. 

Compareren van 60. En wordt vastgesteld, dat de insolvent of wettige 
insolvent op bi~~en- administrateur van eenigen insol venten boedel, zal moeten 
komd~tten van ZlJne compareren bij de eerste, tweede en derde bijeenkomst van 
ere 1 euren. . . 

cred1teuren, te worden gehouden u1t kracht van deze wet, 
en bij ieder adjournement van de gezegde tweede bijeen
komst tenzij hij verlof hebbe bekomen van den Meester of 
den Landdrost, om zoodanige geadjourneerde bijeenkomst 
niet bij te wonen ; en hij zal mede moeten compareren bij 
iedere andere bijeenkomst van crediteuren, gehouden uit 
kracht dezer wet, wanneer hij daartoe zal gerekwireerd zijn 
bij eene schriftelijke kennisgeving, geteekend door den Meester 
of Landdrost, ten wiens overstaan zoodanige bij eenkomst zal 
worden gehouden (welke kennisgeving de gezegde Meester en 
Landdrost bij deze geregtigd wordt uit te vaardigen), en hij 
zal bij iedere zoodanige bijeenkornst van crediteuren welke 

Insolvent verpligt hij zal bijwonen moeten ttntwoorden op alle zoodanige ge
vragen te beant- oorloofde vragen welke hem zullen worden gedaan door den 
woorden. gezegden Meester, of Landdrost, betreffende zijne zaken en 

boedel, en de oorzaken of redenen van zijne insolventie, en 
hij zal bij de gezegde tweede bijeenkomst, daartoe gerekwi
reerd zijnde door de crediteuren, moeten inleveren aan den 

Inventaris door in- Meester of Landdrost, door hem te worden overhandigd aan 
~olvent te worden den curator of de curatoren, wanneer aangesteld of bevestigd, 
mgele~erd. . · ·· h l b d 1 eenen correcten 1nventar1s van ZIJnen ge ee en oe e , en 

goederen, personeel en reeel, waar dezelve ook mogen gele
gen zijn, en van alle goederen en effecten welke door hem 
verwacht worden of hem kunnen aankomen, of waarop de 
insolvent eenig regt heeft, en van alle schulden door hem 
of aan hem verschuldigd, naar zijn beste kennis en vertrou
wen, en alle boeken van rekening, papieren, geschriften, 
documenten, wissels en bewijzen betreffende den gezegden 
boedel welke in zijn bezit zullen zijn, en de gezegde insol
vent of administrateur, zal, daartoe gerekwireerd zijnde, 
gezegde boeken, papieren, geschriften, documenten, wissels en 
bewijzen, moeten inleveren aan den gezegden Meester of 
Landdrost, zooals het geval moge zijn, om door hem te wor
den overgeleverd aan den curator of de curatoren zoodra 
dezelve zullen zijn gekozen of bevestigd. 

Insolvent mag·onder 61. En wordt vastgesteld, dat het .den Meester of Land
eede onderzoc_ht . drost zal vrijstaan wanneer hij presideert bij eenige bijeen-
worden op eemgerlel k t a· ' . 
bijeenkomst. oms van ere 1teuren, voor welke de Insolvent zal compareren, 

den insolvent te onderzoeken onder eede, indien hij zulks dienstig 
zal oordeelen, naar alle zaken betreffende z\jne affaire, handel, 
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of boedel, of welke kunnen strekken tot het aan het licht Onderzoek in ge
brengen van eene heimlijke vervreemding, transport, cessie, schrift te worden 

· f b · · · b d 1 d d gesteld. levermg o ver erg1ng van ZIJnen oe e en goe eren, roeren 
en onroerend, personeel en reeel, en dit onderzoek in ge
schrifte te doen stellen en door hem te doen onderteekenen, 
en bij de verrigtingen in den gezegden boedel te annexeren. 

62. En wordt vastgesteld, dat aan het Hooge Geregts- Onderzoeken van 
hof, of eenig Rondgaande Hof zal vrijstaan om, op aanzoek insolvent voo; he~ 
van den curator of de curatoren, wanneer en zoo dikw~jls Hof of commu;sans. 

als zij het dienstig zullen oordeelen, eenigen insolvent te 
dagvaarden voor zulk Hof, of voor eenig commissaris van 
het Hooge Geregtshof, hetzij de gemelde insolvent zijn cer-
tifikaat en vergunning daarvan zal hebben bekomen of niet. 
En het zal aan zoodanig Geregtshof vrijstaan om hem onder 
eede te onderzoeken, aangaande alle zaken met betrekking 
tot zijn beroep, handelingen, of boedel, of welke mogen 
strekken tot het ontdekken van eenige heimel~jke vervreem-
ding, transport, cessie, levering of verberging van zijne goe-
deren of effecten, roerend of onroerend, personeel of reeel, 
en zijn onderzoek in geschrifte te doen brengen, en door In geschrift te wor
hem te la ten onderteekenen, en bij de handelingen in ge- den gesteld. 

melden boedel te voegen. 
63. En wordt vastgesteld, dat indien eenig insolvent, LaHt?rief t~r appre

behoorlijk gedagvaard zijnde als voormeld om te compa- hen he yan msolvent 
voor met compa

reren voor het Hooge Geregtshof of Rondgaande Geregtshof, reren. 
of eenig commissaris van het Hooge Geregtshof, niet zal 
verschijnen op den tijd en plaats in de dagvaarding voor 
zijne comparitie bepaald, voor zoodanig Geregtshof (geene 
wettige verhindering, op zoodanigen tijd, te kennen heb-
bende gegeven aan en toegestaan door zoodanig Geregtshof), 
zal het aan zoodanig Geregtshof of commissaris vrijstaan 
om, onder zijne handteekening, eenen lastbrief te verleenen, 
autoriserende eenigen officier van het geregt of ander per-
soon om zoodanige insolvent te apprehenderen, en dadelijk 
voor zoodanig Geregtshof of commissaris te brengen, of hem 
in eenige gevangenis te plaatsen, om aldaar te worden ge-
houden tot den tijd welken zoodanig Hof, als voormeld, op 
aanzoek van den curator of de curatoren, op nieuw voor 
zijn onderzoek zal hebben bepaald; en de cipier van elke 
zoodanige gevangenis zal hem voor zoodanig Geregtshof of Overtreding en straf 
commissaris moeten doen brengen, op den tijd en plaats in voor. ve:Iaten der 

d · 1 tb · f ld · d · l l ld Prov1nc1e, enz., of zoo amgen as ne verme ; en 1e er 1nso vent a s voorme , zich absenteren. 
die, gedagvaard zijnde als voormeld, de Provincie zal ver-
laten, of zich absenteeren of binnen dezelve verbergen, met 
het oogmerk en voornemen om de comparitie bij eenige 
zoodanige onderzoeking, waartoe hij was gedagvaard, te ont-
wijken, of te voorkomen dat eenige lastbrief hiervoren ver-
meld, aan hem worde geexploiteerd, zal worden aangemerkt 
schuldig te zijn aan de misdaad van frauduleuse insolventie; 
en zal op overtuiging daarvan, onderhevig zijn aan gevangc-
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nisstraf, met of zonder dwangarbeid, voor eenigeu tijd niet 
te bovengaande zeven jaren. 

Strafbepaling voor 64. En wordt vastgesteld, dat indien eenig insolvent, bij 
het ~iet inleyeren de tweede bijeenkomst zijner crediteuren, of eenig adjourne
~:~l~~~~~tans door ment daarvan. als voormeld geh?uden, ~aartoe ~~rekwireerd 

zijnde, zal we1geren eene ware 1nventar1s van ZIJnen boedel 
en effecten te bezorgen, of de boeken, papieren, geschriften, 
documenten, rekeningen, of bewijzen, betrekkelijk zijnen 
boedel als voormeld, over te leveren; of, bij zijne onderzoe
king voor eenig Hof of Commissaris als voormeld, zal wei
geren een eed af te leggen, of zal weigeren eenige wettige 
vragen, aan hem door zoodanig Geregtshof of Commissaris 

Voor het weigeren gedaan, ten opzigte van eenige der voormelde zaken, te be
vragen te antwoor- antwoorden; of zal weigeren zijne onderzoeking, dus in ge
dt enkof onderzoek te schrifte gebragt, te teekenen of te onderschrijven (geene 
ee enen. . . . d h bb d ) h d . G wett1ge obJectie aarvoor e en e , et aan zoo amg e-

regtshof, of zoodanigen Commissaris zal vrijstaan, om bij 
lastbrief onder zijne handteekening, hem naar zoodanige 
gevangenis te doen brengen, als zij zullen noodig oordeelen, 
om aldaar te verblijven, zonder borgstelling, totdat hij zich 
onderwerpt om de voormelde zaken te doen, of te worden 

Geen borgstelling beeedigd, of zoodanige wettige vragen te beantwoorden, als 
toegelaten. door hen aan hem zullen warden gedaan, of zoodanig on-

derzoek als voormeld te teekenen en te onderschrijven. 
Vrouw of eenigerlei 65. En wordt vastgesteld, dat het, na de overgaaf of 
persoon kan gedag- toewiJ' zing van sekwestratie van eenigen boedel als insolvent 
vaard. worden om ' 
voor het Hof en aan het Hooge Geregtshof, of Rondgaande Hof, of Com-
commissaris te missaris zal vrijstaan, op verzoek van den gemelden curator 
woiden onderzocht. of curatoren, om voor het gemelde Geregtshof te dagvaar-

vaarden de vrouw van den insolvent, of iemand die men 
weet of vermoedt in bezit te hebben iets van den boedel 
van den insolvent, of verscl1uldigd te zijn aan den insolvent, 
of iemand, die het gemelde Geregtshof reden zal hebben 
te veronderstellen dat in staat is informatie te geven be
treffende den persoon, het beroep, de bezigheid of den 
boedel van zoodanigen insolvent, of eenige informatie noodig 
tot de volkomene ontwikkeling daarvan; en zoodanig per
soon mede te gelasten om alle boeken, papieren, instru
menten, geschriften, of andere documenten, in zijne of hare 
bewaring, welke aan gemeld Geregtshof mogen blijken noo
dig te zijn tot verificatie of ontdekking van eenige der zaken 
voormeld, te produceren; en het zal aan gemeld Hooge 
Geregtshof, of Rondgaande Hof of Commissaris vrijstaan, om 
elken zoodanigen persoon, onder eede, te onderzoeken be
treffenden den persoon, het beroep, de bezigheid, of den 

Onderzoek in ge- boedel van zoodanigen insolvent, on om zijn of haar onder
:~chrift geplaatst. zoek in geschrift te doen brengen, en door hem of haar te 

laten onderteekenen, en bij de gemelde handelingen te 
voegen; en indien eenig zoodanig persoon, na . behoorlijk 
gedagvaard te zijn om te compareren, ten einde te worden 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1880] 901 

onderzocht, zal weigeren dus te compareren (geene wettige Personen, beh.oorlijk 
verhindering aan het Geregtshof of Commissaris waarvoor ged?:gvaard, met ver-

. d' t"d d d . h bb b k d schiJnende, kunnen zoodamg persoon op 1en 1J ge agvaar IS, e en e e~ geapprehendeerd en 
gemaakt, en door hen goedgekeurd), zal het aan zoodan1g in de gevangenis ge
Geregtshof of Commissaris vrijstaan, om onder zijne hand- plaatst worden. 
teekening eenen lastbrief te verleenen, autoriserende en ge-
lastende eenig officier van het geregt, of ander persoon, om 
den persoon, dus gedagvaard en weigerende te compareren, 
te apprehenderen, en den gemelden persoon, voor zoodanig 
Geregtshof of Commissaris te brengen, of den gemelden per-
soon in eenige gevangenis te bezorgen, om daarin te worden 
in bewaring gehouden tot den tijd, welken zoodanig Geregts-
hof of Commissaris op aanzoek van den curator of de cura-
toren, op nieuw zal hebben bepaald voor zijne of hare 
onderzoeking; en de cipier van eenige zoodanige gevangenis 
zal zoodanig persoon moeten doen brengen voor zoodanig 
Geregtshof of Commissaris, op den tijd en de plaats in zoo-
danigen lastbrief bepaald. En indien zoodanig persoon~ dus Personen weige
gedagvaard of gebragt voor zoodanig Geregtshof of Commis-rende eed af te leg-

. t d k' 1 · t d b .. d' d f lgen, vragen tebeant-sariS er on erzoe 1ng, za Weigeren e wor en eee 1g , o za woorden onderzoek 
weigeren eenige wettige vraag, door zoodanig Geregtshof of te onderteekenen, of 
Commissaris betrekkelijk eenige der zaken voormeld gedaan, docurnenten. enz., te 
t b t d f l . .. f h d k' produceren, kunnen e ean woor en, o za we1geren ZIJne o are on erzoe 1ng, in gevangenis wor-
dus in geschrifte gebragt als voormeld, te onderteekenen den gezet zonder 
(geene wettige objectie door zoodanig Geregtshof of Corn- borgstelling. 
missaris zijnde toegestaan), of, daartoe opgeeischt zijnde, 
niet zal produceren alle boeken, papieren, instrumenten, 
geschriften, of andere documenten, in zijne of hare bewa-
ring of magt, betrekkelij k eenige der zaken voormeld, 
en tegen welker productie hij of zij geene door hen goed-
gekeurde objectie zal opgeven, zal het aan zoodanig Geregts-
hof of Commissaris vrijetaan, om bij lastbrief onder zijne 
handteekening hem in zoodanige gevangenis in bewaring te 
stellen, als zij zullen noodig oordeelen, om aldaar te ver-
blijven, zonder borgstelling, totdat zooda.nig persoon zich 
zal ouderwerpen om te worden beeedigd, of te antwoorden 
op alle zoodanige wettige vragen, als door zoodanig onder-
zoek te onderteekenen, of te produceren zoodanige boeken, 
papieren, instrumenten, geschriften, of andere documenten, 
als voormeld, in zij ne of hare bewaring of magt, tegen 
":~lker productie geene zoodanige objectie als voormeld zal 
ZIJn toegestaan. 

66. En wordt vastgesteld, dat den insolvent en elk Onkosten te worden 
ander persoon gedagvaard door het Hooge Geregtshof ofaangeboden aan in· 
Rond aa d G t h f f C · · l t h t solvent enanderege-. g n . e ereg s o . o . . ommissaris, op as van e dagvaarde person en. 
gemelde Geregtshof, om te worden onderzocht of getuigenis 
te .ge"(ren, of verklaring te geven van het beroep, de bezig-
heid, den boedel, of de effecten van eenigen insolvent, onder 
en krachtens deze wet, zijne noodige onkosten zullen wor-
den aangeboden door den curator of de curatoren van zoo-
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danigen insol venten boedel, op gelijke maniere, als volgens 
de wetten is bepaald op exploit van eene subprena aan 
den getuige in een ci viel proces, en zoodanige noodige kos
ten zullen mede moeten worden aangeboden aan iederen 
insolvent, die bij eenige schriftelijke kennisgeving door den 
Meester van het Hooge Geregtshof of door eenigen Land
drost, is gerequireerd om te cempareren voor eenige bijeen
komst van crediteuren, behalve de eerste, tweede en derde 
bijeenkomst als voormeld, of eenig adjournement van de 
tweede bijeenkomRt. 

Insolvent of ander 67. En wordt vastgesteld, dat iedere insolvent of an
persoon, eenig on- dere persoon, beeedig;d door of voor eenig Geregtshof, of 
waadr antwhoolrd~ ge• door een Commissaris, of Meester van het Hooge Geregtshof, 
ven e, se u 1g aan . d · · 
de misdaad van of een Landdrost, u1t kracht van e voorz1emngen dezer 
meineed. wet, die opzettelijk eenig onwaar antwoord zal geven op 

eenige wettige vraag door zoodanig Geregtshof of Commis
saris, Meester, of Landdrost voorgesteld, zoodanig persoon 
zal geoordeeld worden schuldig te zijn aan dEt misdaad 
van meineed, en op overtuiging daarvan, de straf zal onder
gaan bij de misdaad bepaald. 

Lastbrief voor in- 68. En wordt vastgesteld, dat indien eenig persoon hoe 
hechtenisnemen ook genaamd in bewaring wordt gesteld door eenig Geregts-
moet onbeantwoor- f f C · · f M t f L dd h de vraag opgeven. ho , o omm1ssans, o ees er, o an rost, voor et 

weigeren van antwoord op eenige vraag door hem gedaan, 
of het niet volledig beantwoorden van dezelve, zij in hunnen 
lastbrief van in bewaringneming zullen moeten bekend 
stellen elke zoodanige vraag; en indien eenig persoon, dus 
in bewaring gesteld als voormeld, eenig aanzoek zal doen 

Aanzoek om uit bij eenig Geregtshof, of Regter, bevoegd om hetzelve te 
hechtenis ontslagen hooren, ten einde van zoodanige in bewaringneming te 
te worden. worden ontslagen, en er aan zoodanig Geregtshof of Regter 

geene o_nbevoegdheid of ·informaliteit in den vorm van den 
lastbrief zal blijken waardoor zoodanig persoon werd in be
waring gesteld, uit hoofde waarvan hij zou kunnen worden 
ontslagen, zal aan zoodanig Geregtshof of Regter vrijstaan, 

.Jurisdictie van 't en zoodanig Geregtshof of Regter wordt bij deze gelast, om 
Hof of Regter. zoodanigen persoon naar dezelfde gevangenis terug te doen 

brengen, om aldaar te verblijven totdat hij zal voldoen als 
voormeld ; tenzij het aan zoodanig Geregtshof of Regter 
worde vertoond, door de partij in bewaring gesteld, dat hij 
volkomen heeft beantwoord allf~ wettige vragen aan hem bij 
deze onderzoeking als voormeld gedaan; of indien zoodanig 
persoon in bewaring is gesteld voor het weigeren om te 
worden beeedigd, of voor het niet teekenen van zijne onder
zoeking, tenzij het aan zoodanig Geregtshof of Regter mogt 
blijken, dat hij eene voldoende reden voor hetzelve had; 
mede wel te verstaan, dat zoodanig Geregtshof of Regter 
daartoe door de partij in bewaring gesteld, verzocht, de 
geheel~ onderzoeking van zoodanige partij, waarvan eenige 
zoodamge vraag een gedeelte was, zal moeten nazien; en 
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indien het uit de geheele onderzoeking zal blijken, dat het 
antwoorden van de partij in bewaring gesteld voldoende is, 
zal zoodanig Geregtshof of Regter mogen gelasten om de 
partij dus in bewaring gesteld te onts!aa~. . . 

6 9. En word t vastgesteld, dat 1nd1en een1ge act1e zal Acties tegen Me ester 
worden gebragt of men zal trachten te brengen tegen den ofLanddrost onder-

h' H G h f f · 0 · · worpen aan dezelfde Meester van et ooge eregts o , o een1g ommissaris bepalingen als acties 
of Landdrost, om reden van eenige in bewaring stelling tegen vrederegters. 
in de gevangenis van eenigen insolvent of ander persoon, 
de gezegde Meester, Commissaris en Landdrost, met be-
trekking tot zoodanige actie, en de procedures daarin, 
zal bezitten en genieten alle regten, privilegien en voor-
zieningen, en onderhevig zijn aan alle verbindtenissen, 
welke naar regten toekomen en behooren aan actien of pro-
cessen, ingesteld of voorgenomen tegen vrederegters, voor 
eenige zaak door hen gedaan in de uitoefening van hun 
ambt; wel voorzien dat het Hof voor hetwelk eenige actie, 
steunende op eene ingevangenisstelling voor het weigeren 
om te antwoorden, of voor het niet volledig antwoorden 
op eenige vraag of vragen den eischer gedaan, wordt inge-
steld, daartoe door den verweerder gerekwireerd zijnde, het Verweerder kan ver
geheele onderzo2k van den eischer waarvan zoodanige vraag zoeken dat geheel 

' . . onderzoek door het 
of vragen een deel was, zal moeten overwegen ; en 1nd1en Hof overwogen 
het bij zoodanige overweging aan het Hof zal blijken dat wordt. 
de eischer naar regten in de gevangenis was gesteld, zal de 
verweerder hetzelfde profijt daarvan hebben, alsofhet geheele 
onderzoek in zoodanigen last brief van inhechtenisstelling ware 
ingevoegd. 

70. En wordt voorgesteld, dat indien eenig insolvent, Welke daden frau
wiens boedel alreeds zal zijn of hierna zal worden overge- d~leuse insolventie 

f d 
. mtmaken. 

geven o toegewezen om te worden gesekwestreer als In-
solvent, hetzij v66r of na het uitmaken van de order voor 
sekwestratie, zal hebben vervreemd, getransporteerd, gegeven, 
gecedeerd, geleverd, verbonden, of verpand, of zal hebben 
verduisterd, verborgen, weggenomen, eenig gedeelte van 
zijnen boedel of effecten, ter waarde van tien ponden ster-
ling of daarboven; of zal hebben verborgen, weggenomen, 
vernietigd, of geschonden eenige kantoorboeken, papieren, 
geschriften, documenten, rekeningen, of bewij zen daartoe 
betrekking hebbende, met voornemen om zijne crediteuren 
te kort te doen, of frauduleus eenige schuld zal hebben 
aangegaan; of, indien eenig zoodanig insolvent, bij de 
tweede bijeenkomst zijner crediteuren, of eenige verdaging 
daarvan, gehouden ten overstaan van den Meester van het 
Hooge Geregtshof of Landdrost, of tot de einden voormeld, 
mo~dwillig zal overhandigen eenigen inventaris, bevattende 
een~ge valsche opgaaf van zij nen boedel of effecten, of van 
eemg gedeelte daarvan, of ten aanzien van eenige schulden 
aan of door hem verschuldigd, of zal produceren eenige 
k.antoorboeken, papieren, gescp.riften, documenten, rekeningen 
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of bewijzen welke valsch zijn, of waa~in eenige uitschrapping 
of verandering is gemaakt door hem, of op zijnen last of 
met zijne voorkennis, met voorne1pen om zijne crediteuren 
daardoor te kort te do en; of· indien eenig zoodanig insol
vent, ter eeniger t\id, wanneer hij zal worden onderzocht 
als voormeld voor eenig Geregtshof of Commissaris, of 
Meester van het Hooge Geregtshof of Landdrost, moedwillig 
eenig valsch antwoord zal geven op eenige wettige vragen 
aan hem gedaan, met voornemen om zijne crediteuren te 
kort te doen, of zal hebben bedriegelijk ingestemd, of ge
heim gehouden van zijn curator zijne kennis van het be
wijs, door eenig persoon, van eenige valsche schuld tegen 
den boedel, zal hij geacht worden schuldig te zijn aan de 

Gevangenisstraf,met misdaad van frauduleuse insolventie, en zal hij, bij over
of z?nder har~en tuiging daarvan, strafbaar zijn met gevangenisstraf, met of 
arbeld, voor 7 Jaren. zonder dwangarbeid, voor eenigen tijd niet te bovengaande 

zeven jaren. 
Welke daden straf- 71. En wordt vastgesteld, dat indien eenig insolvent, 
bare insolventie uit- wiens boedel in het vervolg zal worden overgegeven, of ver
maken. oordeeld zal worden om te worden gesekwestreerd als in-

solvent, zal verzuimen te compareren voor zijne crediteuren 
bij derzelver eerste, tweede, en derde bijeenkomst, of zal 
verzuimen te compareren bij eenig adjournement van de 
tweede bijeenkomst, buiten verlof van den Meester of 
Landdrost, naar het geval moge zijn, om van dezelve weg 
te blijven, of nadat op hem in persoon is geexploiteerd 
eene schriftelijke kennisgeving, geteekend door den Meester 
of den Landdrost, zal verzuimen te compareren voor zijne 
crediteuren, bij eenige bijeenkomst derzelve; of ingeval zijn 
boedel de som van £500 sterling, of daarboven, te kort 
komt, geene gepaste boeken of rekeningen zal hebben ge
houden, bevattende alle zoodanige posten daartoe behoo
rende, en aanwijzende den aard van zijne handelingen, zoo
als (acht slaande op zijne bijzondere a:ffaire of beroep) rede
lijkerwijze van hem had kunnen verlangd worden, of daartoe 
door den Meester of Landdrost, naar het geval moge zijn, 
gerekwireerd zijnde, bij eene bijeenkomst zijner crediteuren, 
geen reden zal geven of aantoonen wat er geworden is van 
eenig geld of waardige securiteit, of ander eigendom, of 
effecten, welke zullen bewezen zijn in zijn bezit te zijn 
geweest zoo kort v66r zijne sekwestratie, dat het zijn pligt 
is zulks te doen ; of die, daartoe gerekwireerd zij nde door 
den Meester of den Landdrost als voormeld, geene ware 
en voldoende verklaring zal geven van de oorzaak of oor
zaken van zijne insolventie, of indien hij aan iemand 
zijner crediteuren eene o:nbehoorlijke p:referentie zaJ h~b
ben gegevel}, zooals hieronder ODJ.J5Chreven is, of eenige 
schuld zal hebben aangegaan zonder redelijk of waarschijn
lijk vooruitzigt, ten tijde van het aangaan van dezelve, om 
in staat te zijn dezelve af te lossen; of eenige schuld ~al 
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hebben aangegaan u~t reden van eenige schending van ver
trouwen; of die zonder zijn certificaat en de toestemming 
daarvan te hebben b~komen, tusschen den tijd van het 
uitmaken van de ordt r voor de sekwestratie van zijnen 
boedel, en den t.ij d van het maken van het decreet, 
bevestigende de rekening en het plan van de distributie 
van zijnen boedel, als hieronder gemt:ld, eenigen handel of 
affaire zal hebben begonnen, of het koopen van goederen, 
waren of koopmanschappen zal hebben ondernomen, hetzij 
voor zich zelf of eenig ander persoon hoe ook genaamd, 
zonder schriftelijk gezag van den persoon, in wien in der 
tijd de administratie zijns boedels, naar regten zal gevestigd 
zijn, vooraf te hebben bekomen; of die eenige gift, betaling, 
securiteit, of andere onbetamelijke consideratie zal hebben 
verleend of gegeven, ten einde de concurrentie of toestem
ming van eenigen crediteur te bekomen tot eenig aanbod 
van compositie of tot het certificaat, zooals hieronder is 
vermeld, zal zoodanig insolvent worden geoordeeld te zijn Gevangenisstraf 
schuldig aan strafbare insolventie en bij overtuiging kun- voor zes maanden, 

' f d d . met of zonder har-nen worden gevangen gezet, met o zon er wangarbmd, den arbeid. 
voor eenen tijd niet te boven gaande zes maanden. 

72. En wordt vastgesteld, dat het den Geregtshoven Landdrosthoven 
van Landdrost in deze Provincie zal en mag vrijstaan, op zullen j~risdictie 

· · · · · d . bebLen m geval van eemge overtmg1ng van een1g persoon, voor een1g zoo amg strafbareinsolventie 
Geregtshof, van eenige overtredingen in de naastvoorgaande 
sectie vervat, zoodanig persoon te veroordeelen tot de straf 
in de sectie voormeld voorzien. 

73. En wordt vastgesteld, dat iedere curator en iedere Prosecutie voor' 
crediteur van of in den boedel van eenig insolvent ten frau~uleuse in~?l-

. ' . . . ' ventle berust biJ den 
aan~Ien van een1ge der overtred1ngen voormel~ In de 71ste curator, ofbij credi-
sectie dezer wet, betzelfde regt van prosecut1e zal hebben teuren diecertificaat 
dat volgens de wetten toekomt aan ieder privaat persoon vertoo:nen dat cura-
t . . t a· I d t . . ' tor weigert te ver-en aanz1en van een1ge over re mg gep eeg egen ZIJn per- volgen. 
soon of goederen, en geen ander regt; altijd wel verstaan, 
dat geen crediteur of crediteuren geregtigd zullen zijn zoo-
danig regt van prosecutie uit te oefenen voor eenige zoo-
danige overtreding, zonder vooraf van den curator een cer-
tificaat te hebben bekomen, en te hebben geproduceerd, 
dat de gezegde curator weigert voor die overtreding te pro-
sekweren. 

7 4. En wordt vastgesteld, dat indien iemand zal ont- Ontvangen van eene 
vangen of aannemen eenige vervreemding, transport, ge- v.ervreemding, .ces-

h k · 1 · b d f d d . s1e, enz., door msol-
~C en , cess1e, evenng, ver an , o pan , oor een1gen vent gedaan wetende 
msolvent gedaan van eenig gedeelte van zijnen boedel of dat die frauduleus 
effecten, met voornemen om de crediteuren van den insol- is, is strafbaar. 
vent daardoor te kort te doen, op dien tijd wetende dat 
dezelve frauduleus gedaan wordt, zal zoodanig persoon, op 
overtuiging daarvan, strafbaar zijn met gevangenisstraf, met 
of zonder dwangarbeid, voor eenigen tijd niet te boven 
gaande zeven jaren. 
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Aangaande overtre- 7 5. En wordt vastgesteld, dat indien iemand zal van 
ding ~n ~egnemen, de hand zetten, wegnemen, verbergen, verduisteren, of ont
verdmst~rm.g, enz., vangen eenige roerende goederen behoorende aan eenigen 
van eemg e1gendom ' ' . . 
onder beslag. insolventen boedel, waarop beslag IS gelegd mt krachte 

van eenige order tot de sekwestratie daarvan, of eenig~ 
roerende goederen, welke door proces van eenig bevoegd 
Geregtshof in beslag zijn genomen, wetende dat dezelve 
dus in beslag zijn genomen, en met voornemen om de ge
melde in beslag neming te verij del en, zoodanig persoon, bij 
overtuiging daarvan, zal strafbaar zijn met gevangenisstraf, 
met of zonder dwangarbeid, voor eenigen tijd niet te boven 
gaande zeven jaren. 

Lastbrief om naar 76. En wordt vastgesteld, dat in alle gevallen waar 
verhorg~n ~igendom het op aanzoek van den M eester van het Hooge Geregtshof, 
van eemg msolvent of van eenigen curator of curatoren van eenigen insolventen 
te zoeken. d d l bl .. k t . boedel, on er ee e za 1J en, en genoegen van eemgen 

Regter van het Hooge Geregtshof, Landdrost of Vrederegter, 
dat er reden is te vermoeden of te gelooven, dat goederen 
van eenigen insolvent, in eenig huis of andere plaats, niet 
aan den insolvent behoorende, verborgen zijn, het aan den 
gemelden Regter, Landdrost of Vrederegter zal vrijstaan, 
eenen lastbrief te verleenen om onderzoek te doen naar, en 
in bezit te nemen gemelde goederen, welke lastbrief zal 
worden geexecuteerd op gelijke wijze, als volgens de wetten 
is toegestaan in de executie van eenen lastbrief tot onder
zoek naar goederen aangegeven als gestolen en verborgen; 
en alle goederen van den insolvent, dus ontdekt zullen 
dadelijk moeten worden overgeleverd, indien er op dien 
tijd geen curator of curatoren zijn bevestigd, aan den 
Meester van het Hoog Geregtshof, of anders aan den curator 
of curatoren, die bevestigd 'lijn, of aan eenig persoon door 
den gemelden Meester, of curator of curatoren, benoemd 
om dezelve te ontvangen. 

Tijd en wijze van 77. En wordt vastgesteld, dat het den Meester van het 
bepaling der derde Hooge Geregtshof zal vrij staan, en hij wordt bij deze ge
bijeenkomst van last, om, zoodra als de curator of curatoren, biJ. de tweede 
crediteuren. 

bijeenkomst der crediteuren van eenigen insolventen boedel, 
in maniere voorzegd gekozen, zullen zijn bevestigd, dadelijk 
te bepalen dat de derde bijeenkomst der crediteuren van 
den insolvent zal worden gehouden ten overstaan van zich
zel ven of eenigen LanddroBt, op zoodanigen tij d, en op zoo
danige plaats als hij het geschiktst voor alle belangheb
bende partijen zal oordeelen, ten einde de vorderingen te 
bewijzen en tot het ontvangen van het verslag van den 
curator of de curatoren omtrent den toestand van den in
sol venten boedel, en tot het geven van directien aan den 
curator of de curatoren omtrent de besturing van denzelven: 
en de gemelde curator of de curatoren zullen kennis moeten 
geven van den tijd en plaats waarop, en van het einde 
waartoe zoodanige bijeenkomst zal worden gehouden, i:n. 
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dezelfde a.dvertentie in de Staatsco'urant, waarbij zij hier
voren zijn gelast aan de crediteuren kennis te geven van 
derzelver bevestiging als curatm; of curatoren. 

78. En wordt vastgesteld, dat het zal vrijstaan aan de Kiezin.g va:n e~.nen 
crediteuren van eenigen insolventen boedel, tegenwoordig cdomdmibs~~nskbiJ t 

. . d . d d b.. k t 1 ld f b.. . er e IJeen oms . biJ zoo amge er e IJ een oms a s voorme , o IJ een1ge 
volgende bijeenkomst, om, indien zij bij eene meerderheid 
daartoe zullen besluiten, eenen commissaris te verkiezen, 
die Of een crediteur of een gevolmagtigde van een crediteur 
zal moeten zijn, en dezelfde handelingen zullen plaats vin·· 
den, en dezelfde regulatien toepasselijk zijn, als hierboven 
zijn voorzien ten aanzien van de kiezing van curatoren; 
mits dat geen order van het Hooge Geregtshof, zijne aan-
stelling bekrachtigende, zal noodig zijn. Wel verstaan, dat Wie al11 commissaris 
niemand zal verkiesbaar zijn als Commissaris, die niet bevoegd mag word.en ¥eko-
. t t · · 1 · d t · d d . zen, en w1e met. 1s een cura or e ZIJn, en we voorz1en a , na 1e ere zoo an1ge 
verkiezing . van eenen Commissaris, de Meester van het Hooge 
Geregtshof, of zooals de zaak moge zijn, de Landdrost, eene no-
tule daarvan zal aanhechten aan de procedures in den insolven-
ten boedel; en wel verstaan, dat de curator in alle gevallen waar 
de Commissaris heeft geweigerd te fungeren, of is komen te over-
lijden, of heeft geresigneerd, of onbekwa.am is geworden, eene 
bijeenkomst van crediteuren zal moeten beroepen, tot het ver-
kiezen, indien zij bij meerderheid zulks noodig zullen oordeelen, 
van eenen nieuwen Commissaris, en zoodonige nieuwe Com-
missaris zal moeten worden verkozen op dezelfde manier als 
hierboven is beschreven; en wel voorzien dat geen Com-
missaris zal geregtigd zijn tot, of mogen ontvangen eenig 
salaris, commissie, toelage of belooning uit den insolventen 
boedel voor zijne diensten als zoodanigen Commissaris. En KenniRgeving in 
wel voorzien dat wanneer men zal verla.ngen de kwestie Staatscourant waar 

h t k'. C . . t . d kiezen van commis-
van e ver 1ezen van eenen ommissa.riS voor e ragen saris bij andere bij-
aan eenige bijeenkomst van crediteuren, behalve de derde, eenkomst, dan de 
eene publieke kennisgeving van niet minder dan veertien derde, verlangt 
dagen vooraf zal moeten worden gegeven in de GO'lwerne- wordt. 

menf8 Oourant, dat zulke kwestie aan wodanige bijeenkomst 
zal worden vo6rgelegd. 

79. En wordt vastgesteld, dan het den gezegden Corn- Pligten en magten 
missaris, dus verkozen als voormeld, J';a,l vrijstaan het toe- van commissaris. 

voorzigt te houden over de verrigtingen van den curator; 
zijn ad vies en hulp te geven in de administratie · van den 
boedel, en van tijd tot tijd onderzoek te doen naar den 
staat van denzelven of eenig deel daarvan; van alle reke-
ningen van den curator ten alien tijde zoodanige redelijke 
verklaring of narigt te vorderen, als hij of zij, van tijd tot 
tijd, zal of zullen noodig oordeelen te eischen, betreffende 
eenige zaak behoorende tot de administratie van den ge-
zegden boedel, en den Meester van het Hoog Geregtshof te 
helpen in het bepalen van de belooning welke aan den 
curator moeten worden betaald. 
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80. En wordt vastgesteld, dat het den Commissaris zal 
vrijstaan, ten allen tijde, eene algemeene bijeenkomst van 
de crediteuren te roepen, en aan zoodanige bijeenkomst zoo
danige rapporten of voorstellen te doen, ten aanzien van 
eenige zaak of kwestie betre:ffende de administratie van den 
insolventen boedel, als hij noodig en raadzaam oordeelen 
zal, en dat de curator de directie zal moeten volgen van 
de meerderheid der crediteuren bij zoodanige bijeenkomst 

28 dagen vooruit tegenwoordig; altijd wel te verstaan, dat ten minste acht-
kennisgeving in en-twintig dagen kennis van zoodanige bijeenkomst, en van 
Staatscourant. de einden daarvan in de Gouvernement.~ Oouran t zal moeten 

worden gegeven. 
Curator nalatig zijn- 81. En wordt verder vastgesteld, dat iedere curator, die 
de aan de wettige zal verzuimen of weigeren aan eenigen Commissaris zoo
v~rder~ngen v. corn· danige inlichting te geven betre:ffende den staat en de ad-
missans te voldoen . . . . . . 
is schuldig aan wan- m1n1stratie van den 1nsolventen boedel, of zoodamge 1nzage 
gedrag in zijne ad- van de rekeningen van denzelven, als de gezegde Commis
ministratie en kan saris als voormeld geautoriseerd en geregtigd is te vorderen 
afgezet worden. . ' 

zal worden beschouwd als wangedrag te hebben gepleegd m 
zijne administratie, daarop kan worden afgezet, in manier 
en vorm hierboven omschreven, van den post van curator. 

Invorderen van 
schulden door 
curator. 

82. En wordt vastgesteld, dat de curator of curatoren, 
onmiddelijk nadat zij als voormeld bevestigd zijn~ zullen 
moeten oproepen en invorderen alle schulden aan den boedel 

Advertentie in de verschuldigd, en tot dat einde zullen zij door advertentie in 
Staatscourant. de Gouvernernents Oourant alle debiteuren oproepen, om de-

zel ve aan hen te be tal en of te doen betalen, op zoodanigen 
tijd en plaats als daarin tot dat einde zal worden bepaald; 
en een ieder die verzuimt of weigert zoodanige betaling te 
doen, en naderhand voor eenige schuld in regten vervolgd 
wordt, zal, indien de gemelde curator of curatoren een von-

Schuldenaars, niet nis tegen hem bekomen, en indien hij geen reden, ten ge
betalende, moeten, noegen van het Geregtshof, dat zoodanig vonnis uitspreekt, 
wanneergedagvaard, voor zoodanig verzuim of weigering zal aantoonen aan den 
dubbele kosten ' 
betalen. gemelden curator of de curatoren dubbele proceskosten moe-

ten betalen, ten voordeele van den gemelden boedel; en de 
gemelde publica tie zal als kennisgeving worden beschou wd 
aan alle personen, die redelijkerwijze kunnen verwacht wor-

Curator zet on be- den dezel ve te hebben gezien. En de gezegde curator zal 
hoorlijke b~talingen, mede moeten voortgaan tot het ter zijde stellen, des noods 
enz., door m~?lvent bij ge1egtelijke procedure, van alle zoodanige betalingen, 
gedaan, ter ZIJde. d" d d d . . vervreem 1ngen en pan en, ge aan oor een1g persoon w1ens 

boedel als insolvent zal zijn gesekwestreerd, als hieronder 
breeder omschreven zijn, en verklaard nul en van geene 
waarde te zijn, evenzoo alsof het geld of ander eigendom 
afgeleverd of verpand, had behoord aan den curator of de 
curatoren ten tijde van het maken van zoodanige betaling, 
vervreemding of verpanding respectievelijk. 

liia.lafide vervreem· 83. En wordt vastgesteld, dat iedere vervreemding, 
ding, cessie, enz., of transport, gift, cessie, levering, verband, of pand van eenige 
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goederen, roerend of onroerend, person eel of reeel, gedaan zonder consid~ratie 
door den insolvent, op eenigen tijd waarop men door bewijs gedatant, doorhmldsol
-- d t ·· h ld b"ll""k b k d ·· ven ' oen se u en kan aantoonen, a ziJne se u en, 1 lJ ere en , ZIJne baten overtroffen, 
baten, billijk gewaardeerd, te boven gingen, tenzij dezelve zijn nul en van geene 
gemaakt zij n ~er goeder trou w, en -~.P _!~K~l!!~Yge conside- waarde. 
ratie, nul en van geene waarde zullen zijn. En wanneer het Of in zooverre zij 
dadelijk en onvermijdelijke gevolg van zoodanige vervreem- overmaat van schul-

.f · 1 · b d f d den boven baten ding, transport, g1 t, cess1e, evermg, ver an , o pan als doen ontstaan. 
voormeld, zoodanige overmaat van schulden boven baten 
zal doen stellen, dan zal dezelve tot het bedrag, waartoe 
zulk eene overmaat zal zijn daargesteld, nul en van geene 
waarde zij n. 

84. En wordt vastgesteld, dat iedere vervreemding, trans- Welke vervreemdin-
port cessie levering v~rband of pand van eenige goederen ~en, enz., en b~ta-

' ' ' --- · · · d l .. hngen aan crediteu-
of e:ffecten,. roerend of onroer~n , l?ersonee of reeel,. en ren onbehoorlijke 
iedere betahng gedaan door eemgen Insolvent aan een1gen preferentien zijn. 
crediteur;-terwijl zoodanige insolvent de sekwestratie in con-
templatie had, hetzij gewillig of anderzins, van zijnen boedel, 
met __ h~t _ _y_Qprnemen om daardoor directelijk of indirectelijk 
zoodanigen crediteur te bevoordeelen boven zijne andere 
crediteuren, zal worden geoordeeld eene onbehoorlijke pre-
ferentie te zijn, en wordt bij deze verklaard nul en van 
geene waarde te zijn. En iedere zoodanige vervreemding, 
transport, cessie, levering, verband of pand als voormeld, 
gedaan door den insolvent aan eenig persoon wie hij ook 
zij, terwijl de insolvent als voormeld de sekwestratie van 
zijnen boedel in contemplatie hebbende, met voornemen om 
daardoor, directelijk of indirectelijk, eenigen crediteur boven 
zijne andere crediteuren eene preferentie te geven, eene on-
behoorlijke preferentie zal zijn, in zooverre zoodanige credi-
teur daardoor zal bevoordeeld zijn ; en de curator of cura- Curator kan bedrag 
toren zullen geregtigd zijn het bedrag of waarde van zoo- of waarde van de 
d · b h ·· £ · d onbehoorlijke pre•e~mge on e oorbJke pre erent1e te recouvreren van en ere- rentie terug eischen. 
d1teur dus geprefereerd. 

85. En wordt vastgesteld, dat iedere vervreemding, trans- Welke vervreemdin
port cessie levering verband of pand van eenige goederen gen, betalingen, enz., 
f '.IX' ' d' f d 1 f ·· 1 'ten faveure van bor-

0 euecten, roeren o onroeren , personee o reee , en gen enz. on behoor-
iedere betaling gedaan door eenigen insolvent, met het voor-lijk~ preferentien 
nemen om daardoor eenig persoon te bevoordeelen, die, niet zijn. 
zijnde een crediteur van zoodanigen insolvent, echter aan-
sprakelijk zou zijn geworden voor het bedrag dus betaald. 
voldaan, of gesecureerd door den insolvent, indien hetzelve 
niet dus betaald, voldaan of gesecureerd ware geweest, het-
zij in het karakter van eenen borg, voor zoodanigen insol-
vent, of in eenige andere hoedanigheid in regten daarmede 
gelijk staande, zoodanig insolvent ten dien tijde de sekwes-
tratie van zijnen boedel, hetzij gewillig of anderzins, in con-
templatie hebbende, zal worden geoordeeld eene onbehoor-
lijke preferentie te zijn, en de curator of curatoren zal of Curator kan die 
zullen geregtigd zijn tot het eischen en recouvreren van den terug vorderen. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

910 [1880 

persoon dien men dus had zoeken te bevoordeelen, ieder 
bedrag dat zal zijn betaald' voldaan of gesecureerd, in out
slag of ondersteuning van de verbindtenis van zoodanig 
persoon. 

Vervreemdingen, 86. En wordt vastgesteld, dat iedere vervreemding, 
betalingen, e~z., op transport cessie levering, verband of pand · als voormeld 
de gewone WIJze van . ' . . ' · . ' ' . ' 
handel gedaan zijn en 1~dere ?etahng door den 1nsol~en~ gedaan aan eemgen 
prirna facie geldig. cred1teur 111 den gewonen en ordmauen loop van handel, 

pr·1:ma facie zal worden aangezien en beschou wd als gedaan 
ter goeder trou w, en zonder eenige bedoeling om zoodanigen 
crediteur eene preferentie te geven, ofschoon de insolvent 
ook op dien tijd de overgave van zijnen boedel als insol
vent in contemplatie had, en in ieder zoodanig geval zal de 
curator of curatoren, die trachten dezelve ter zijde te zetten, 

Curator moet het het bestaan moeten aantoonen van eenige oneerlijke schik
tegenovergestelde king, onderlinge overeenkomst, of gemeene toestemming tus
bewijzen. schen den insolvent en den crediteur, de een om te geven 

en de ander om te bekomen eene preferentie over de andere 
crediteuren van den insolvent, onder schijn van eene han
deling in den gewonen loop van handel of bezigheid. 

Betalingen gedaan 87. En wordt vastgesteld, dat iedere betaling bekomen 
aan crediteuren door eenigen crediteur, bevorens het maken van de orde 
onder schijn van d dd f d h · 
executie, met be- van sekwestratie, oor mj el o on er se ijn van wethg 
driegelijk oogmerk proces tegen den insolvent, zal worden geoordeeld te zijn 
om te. prefereren_ eene onbehoorlijke preferentie, nul en van geene waarde zijn, 
door msolvent d1e d'k "l d · b t l' 1 b k f sekwestratie in con- wanneer en zoo 1 WIJ s zoo an1ge e a 1ng za e omen o 
templatie had, zijn vergemakkel\jkt zijn door bedriegelijke medewerking van den 
nul en van geene insolvent, of door verstandhouding tusschen zoodanigen in
waarde. sol vent en zoodanigen crediteur, zoodanige in sol vent dus 

medewerkende of verstandhoudende, de sekwestratie van 
zijnen boedel vooruitziende, en voornemens zijnde zooda
nigen crediteur te geven, of toe te laten dat hij verkrijge 
eene preferentie boven de andere crediteuren van den in
solvent. 

Personen die onbe- 88. En wordt vastgesteld, dat in ieder geval, waarin 
l~~orlijke preferen- eenig persoon, hetzij werkelijk een crediteur of niet, zal 
~!;st~~~v:~~fn~oor verpligt zijn uit kracht van de 84ste, 85ste en 87ste sectien 
enz., zullen hun~e dezer Wet, terug te geven of terug te betalen, naar het ge
schulden verbeuren. val moge zijn, ten voordeele van den insolventen boedel, 

eenige vervreemding, transport, cessie, levering, hypotheek 
of pand, of eenige betaling, als zijnde eene onbehoorlijke 
preferentie geweest, zoodanig persoon niet zal geregtigd zijn 
te vorderen of te bewijzen als eene schuld, het bedrag 
van hetgeen hij dus zal hebben terug gegeven of terug 
betaald, maar zoodanig bedrag geheel verbeuren zoover 
als aangaat den insolventen boedel, ingeval zoodanige onbe
hoorlijke preferentie is ontvangen door zoodanigen persoon 
door eenige bedriegelijke schikking, onderlinge overeenkomst 
of gemeene toestemming tusschen zoodanigen pcrsoon en 
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den insolvent, de een om te geven en de andere om te 
bekomen zoodanige onbehoorlijke preferentie. 

89. En wordt vastgesteld, dat het den curator of cura- Kwestie van verbeu
toren van eenigen insolventen boedel zal vlijstaan. in ieder ring in voorgaan~e 
proces of actie, welke hij zal of zij zullen beginnen tegen ~~8a~~~~~~~ koa~b1~ 
eenig persoon · voor de teruggave of de Lerugbetaling van hoorlijke preferentie 
eenige zaak, geld. of ding, voorgewend door den insolvent worden beslist. 
bij wijze van onbehoorlijke preferentie te zijn betaald of 
gegcven, onder andere zaken te eischen, dat de verweerder 
in zoodanige actie of proces, bij vonnis van het Hof waarvoor 
zoodanige actie hangende is, zal worden verklaard ten 
behoeve van den in sol venten boedel verbeurd te hebben, 
het bedrag waartoe hij bevonden zal worden onbehoorlijk 
te zij n geprefereerd door middel van eene bedriegelij ke 
schikking, onderlinge overeenkomst of gemeen consent, in 
de laatst voorgaande sectie vermeld, en de kwestie van zoo-
danige verbeurdverklaring zal worden onderzocht en beslist 
gezamenlijk met de andere kwestien in de zaak. En in g;eval Indien geene zooda
het niet noodig zal zijn eenige actie te beginnen tegen den nige actie wordt ge-

d . d f' b ll d bragt, kan crediteurs persoon . :en e curator. o curatoren eweren zu en . at regt om vordering te 
onbehoorhjk bevoordeeld 1s, zal het regt van alle zoodamge bewijzen niettegen
laatstgemelde personen om eene schuld te bewijzen ten sta.ande worden be
aanzien van het bedrag of de waarde van de zaak, het geld twist, enz. 

of ding door hem terug gegeven of terug betaald, betwist 
zijnde, moeten worden beslist in den vorm hierboven voor-
zien voor de regulatie van bewijs van schulden. 

90. En wordt vastgesteld, dat in geval eenig crediteur Indien geene ver
van eenigen insolvent van zoodanigen insolvent eene onbe- beuring onder ?. 88, 

1 l. 'k 1' • 1 h bb t d moet crediteur, 1oor lJ e pre1erentle za e en on vangen, maar on er alvorens preferentie 
omstandigheden welke niet onder en uit kracht van de terug te geven, wor-
88ste sectie dezer vVet eene verbeurdverklaring van het be- den schadeloos g~-

drag of de waarde van zoodanige preferentie medebrengen, ~~~ldzij~t~:X:~f1~g 
dan in geval zoodanige crediteur zoodanige onbehoorlijke derden, of met b! 
preferentie zal hebben ontvangen uit reden van eenen wis- trekking tot securi
sel of promesse met verhaal op andere personen welke teiten die hij heeft 

' . ' opgegeven. 
moest betaald worden door den msolvent, en bezeten werd 
door zoodanigen crediteur, of ten aanzien van eenige schuld 
van den insolvent, waarvoor zoodanige crediteur eenige secu-
riteit had, welke, uit reden dat de handeling van den in-
solvent onbehoorlijke preferentie daarstelde, zoodanige cre-
diteur ter goeder trouw heeft opgegeven, voldaan, of, in 
regten zich verstoken heeft van dezelve te enforceren, zal 
zoodanige crediteur niet gehouden zijn de waarde van zoo-
danige onbehoorlijke preferentie aan de curator of de cura-
toren terug te geven of te betalen, tenzij de curator hem 
schadeloos wil houden ten aanzien van alle verlies dat zoo-
danige crediteur zou kunnen lijden, indien hij onvoorwaar-
delijk werd gecondemneerd en veroordeeld tot het rerug-
~even van de waarde of het bedrag voormeld, en welk ver-
hes zoodanige crediteur niet zou hebben geleden in geval 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

912 

hij nooit van den insolvent de betaling of andere voldoening 
zoodanige preferentie uitmakende had genoten. 

Bona fide koopers 91. En wordt vastgesteid, dat wanneer eenig persoon, 
van credit.:uren wettiglijk, ter goeder trouw en zonder kennisgeving, eenige 
~nbehdoobrhJkh gepdre- wissels, promessen of andere securiteiten voor geld of eenige 
.1ereer esc erm . 

goederen of effecten, roerend of onroerend, personeel of 
reeel, welke door eenigen insolvent vervreemd, getranspor
teerd, geeedeerd of geleverd zijn onder omstandigheden of 
op eene wijze door eenige der voorgaande of volgende sec
tien van deze wet verklaard nul en van geene waarde te 
zijn, zal koopen of aanwinnen van eenig persoon aan wien 
zoodanige wissels, promessen, goederen of effecten dus zijn 
vervreemd, getransporteerd, gegeven, gecedeerd of geleverd, 
bij eenigen waren koop of overeenkomst, op regtmatige 
en schatbare consideratie, zal niets in deze wet vervat 
strekken of gerekend worden te strekken om eenig regt dat 

De crediteuren of zoodanig persoon wettiglijk en ter goeder trouw, en zonder 
personen .~n wien kennisgeving heeft gekocht en aangewonnen, op zoodanige 
dezelve ZlJn ver- · I ' d f .Cf.' t t b d 1 M vreemd enz door w1sse s, promessen, goe eren o euec en e ena ee en. aar 
insolve~t, m~etende in alle zoodanige zaken zullen de personen aan wien dezelve 
waarde aan curator zijn vervreemd, getransporteerd, gegeven of gecedeerd door 
betalen. den insolvent, gehouden en verpligt zijn de zuivere waarde 

van alle zoodanige goederen en effecten, welke door hen 
zijn verkocht aan eene derde partij, terug te betalen aan 
den curator of de curatoren van den insolventen boedei, 
ten profijte van de crediteuren van denzelven. 

Kwijtscheldingen, 92. En wordt vastgesteld dat alle kwijtschelding, over
overgaven, of ont- gaven of ontslagen van eenige regtmatige schuld of van 
slag van schulden of · •t •t · t t' h ld f d securiteit door den een1ge secun e1 voor een1ge reg ma 1ge se u o an ere 
insolvent gemaakt, zaak of ding waarvan betaling of levering niet werkelijk en 
toen hij sekwestratie bona fide is ontvangen gedaan door eenigen insolvent terwijl 
in contemplatie had, h" d' k t t' ' .. b d 1 · t 1 t' h d en het effect heb- lJ e se wes ra 1e van ZIJnen oe e 1n con emp a 1e a , 
bende crediteuren en het gevolg hebbende zijne crediteuren te berooven van 
t~ b.enadeelen, zijn het voordeel van eenige schuld of andere zaak of ding, 
metig. zullen zijn, en worden bij deze verklaard te zijn nul en 

van geene waarde, als tegen den curator of curatoren van 
den insolventen boedel. En in ieder geval waarin de per
soon, diGl van den insolvent aanneemt zoodanige kwijt
schelding, overgave of ontslag, -als voormeld, op den tijd 
van het aannemen daarvan werkelijk kennis had, of redelijk 
vermoeden, dat het gevolg daarvan, indien het niet ontdekt 
werd, zou zijn om de crediteuren in den insolventen boedel 
te berooven van de schuld of andere zaak of ding in 

Pe~~onen, z?odanige kwesti~, zal zoodanige persoon, behalve het goedmaken van 
kwiJtscheldmg, enz., zoodan1ge schuld zaak of ding aan den curator of curatoren 
ontvangende, moet I' t h' d .. ' · f' 
aan curator de dub- verp 1g en ge ou en ZlJn om aan zoodamgen curator o 
bele waarde betalen. curatoren te betalen eene verdere som, gelijk aan waarde 

van de schuld of andere zaak of ding oorspronkelijk ver
schuldigd en onregtmatig kwijtgescholden, overgegeven of 
ontslagen, of die men zal hebben getracht alzoo te doen. 
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93. En Wordt vastgesteld, dat alle vervreemdingen, Vervreemdingen, 
transporten cessien, leveringen verbanden of panden van ces~ien, enz., na 

'f .Cl' t d ' f . d l feemge order van goederen, o euec en, roer~n o onroeren , personee o sekwestratie,en v6or 
reeel, behoorende tot den Insolventen boed_el, en alle beta- confirmatie van 
linge~, kwijtscheldingen, overgaven of ontslagen, van eenige rekening, zijn •lietig. 
zoodanige regtmatige schuld, door zoodanigen boedel ver-
schuldigd, of van eenige securiteit voor eenige zoodanige 
regtmatige schuld, of van eenige andere zaak of ding be-
hoorende of verschuldigd aan zoodanigen boedel, gedaan 
door eenigen insolvent na eenige order voor sekwestratie 
va.n zijnen boedel is uitgemaakt,. en v66r het maken van 
de order van het Hof tot het toestaan van de reko1ing en 
plan van distributie door de curatoren te worden opgemaakt, 
nul en van geene waarde zal zijn, alleen uitgezonderd de 
hetalingen en vervreemdingen welke zoodanige in sol vent het 
regt heeft te doen onder de 49ste sectie dezer wet. 

94. En wordt vastgesteld, dat alle betalingen of vol- Betaling door debi
doening gedaan aan eenigen insolvent door eenig persoon teuren aan Lsolvent 
d. · 'd 1 t •t 1 · d d na order van sekwes-

18 ten tiJ e van 1e m ma {en van eemge or er voor e traiie is nietig-, 
sekwestratie van des insolveuts boedels, de debiteur \'an tenzij bona .flJ~fl ge
zoodanigen insolvent was, na het uitmaken van zooJanige daan zonder i<PnT?is 

1 l d .. ll b h l ll van de sekwf'stratre. orcer, nu en van geene waar e Zl.Jll zu en, e a ve a een 
dat, waar de sekwestratie van zoodanigen boedel zal z~jn 
geadjudiceerd ter iustantie van de crediteuren van denzelveu, 
allo betaling of voldoening werkelijk en bona fide gedaan 
aan zoodanigen insolvent, of aan eenig persoon wettiglijk 
geregtigd om dezel ve vour hem te ontvangen, v66r zooda-. 
nige sekwestratie zal geadjudiceerd zij•1, goed en van kracht 
zij-n, in geval de persoon zooJanige betaling of volcloening 
doende als voormeld toen hij zulks deed geen kcmnis hacl 
dat de order voor de sekwestratie van des in sol vents boedel 
was uitgemaakt. 

95. En wordt vastgesteld, dat alle voorzieningen him·in Preferentien gege
vervat betreffende wat zal worden beschouwd als onbehoorlijke ven door exe.~nteu-

.c ' t' d d' d l . h · ren en dergeb]ke P.re1eren 1e gegeven oor person en 1e e se nvestratw unner personen bescl~otlw<l 
e1gene boedels in contemplatie hadden, en tot het ter zijde zet-alsandereonhnlln<H
ten van dezelve, en tot de verbeurte, onder zekere omstandig-lijke preferentiiin. 
heden, van het bedrag van iedere zoodanige preferentie, zal 
worden geoordeeld toopasselijk te zijn, rmdo~t£s mufancli.'!, 
tot preferentien gegeven uit de baten des boedels wellc.m zij 
administreren, door personen wettigl~jk beldeed met de ad-
ministr~tie van -derzet ver bQedcl§, wanneer zoodanige per-
s~nen, dus gemagtigd, de sekwestratie van de boedels welke 
ZIJ administreren in contemplatie hebben, en voornemens 
zijn een of meer van de crediteuren van zoodanige boedels 
boven de andere crediteurerl te bevoordeelen. 

96. En wordt vastgesteld, dat het den curator of curato- Curator van eenigen 
ren van een insolventen boedel van eenig overleden pm·soon zoodanigen .. boedel 
of van den insolventen boedel van eenig persoon, in regten ~:~o~~~e;~~;stg~r~;r~ 
of werkelijk onbekwaam tot cle aclministratie van zijnen den administrateur 

5l:l 
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bij preferentie, Of boedel: zal vrijstaan, te vorderen en te recou vreren, hetzij 
van den vo~rgetrok- van den persoon wettiglijk dien boedel administrerende be
kenen crediteur. vorens de sekwestratje van denzelven, (}n door wien eenige 

zoodanige onbehoorlijke preferentie zal ''Zijn gegeven, uit te 
baten van zoodanigcn boedel, of van den persoon aan 
wien of tot wiens voordeel zoodanige onbehoorlijke prefe
rentie zal zijn gegeven, de waarde of het bedrag van zoo
danige onbehoorlijke preferentie, of zoodanige curator of 
curatoren zullen zoodanige pm·soon de een na den anderen 
kunnen prosekweren. Altijd wel te verstaan, dat het zoo
danigen curator of curatoren niet zal vrijstaan de teruggave 
te vorde:-en van zoodanige onbehoorlijke preferentie, of van 
het bedrag dam·van, van beide zoodanige personen gezamen
lijk, of van beiden te recouvreeren wanneer zij na elkander 
worden geprosekweerd, meer dan de enkele waarde van het 
bedrag van zoodanige onbehoorlijke preferentie, met en 
benevens de kosten en fooijen van zoodanigen curator of 
curatoren. 

Curatoren kunnen 97. En wordt vastgesteld, dat het den curator of 
met eenig debiteur curatoren zal vrijstaan onderworpen aan de directien van 
van den insolventen d d't ' · · b h t boedel componeren e ere 1 euren, gegeven 1n mamere oven omsc reven, oe 
of tot arbitrage te sternmen, indien hij of zij zulks zullen goedvinden in 
overgaan. eenig aanbod van compositie, gemaakt door eenigen debiteur 

van den in~ol venten boedel, die zelf insolvent is, of te 
componeren met eenigen debiteur van eenigen insolventen 
boedel, en een redelijk deel van de schuld aan te nemen 
in betaling van het geheel of eenen redelijken tijd te ver
gunnen of securiteit aan te nemen voor de schuld, en eenig 
verschil tusschen hen en eenig persoon betreffende den 

Uitspraak der arbi- gezegden boedel te submitteren aan de beslissing van ar
ters .bindend op alle biters, te worden gekozen door den curator of curatoren, en 
c.rediteuren. d t" t lk .. d . h'l h bb d b e par 1J me we e Z1J zoo an1g gesc 1 e en, en e e-

slissing van zoodanige arbiters zal verbindend zijn voor alle 
crediteuren. Altijd verstaan, dat voorafgaande kennisgeving 
van hun voornemen om dus in te stemmen in eenig aan
bod van cornpositie, of tot eenige compositie van schuld, of 

28 dagen vooruit tot het submitt~ren van eenig geschil aan arbitrage ten 
kennis in Staats- minste acht-en-twintig dagen te voren in de Gouvernements 
cllura'llt. 0 t l .. E d . d d . 
B .. · 't' ouran za gegeven ZIJn. n tot e e1n en van zoo amg lJ compos1 1e wor- . . 
den curatoren alleen aanbod van compos1t1e zullen de curatoren die teekenen, 
als een crediteur meer dan een zijnde. alleen als een crediteur in getal en 
gerekend. waarde gerekend worden. 

Aangaande verkoop 98. En wordt vastgesteld, dat de curator of curatoren 
van boedel door zal of zullen gehouden zij n, om volgens de directien der 
curatoren. d 

Kennisgeving in 
Staatscourant. 

ere iteuren, gegeven in maniere hiervoren bepaald, dadelijk 
over te gaan tot het verkoopen van alle de goederen aan 
gemelden boedel behoorende, roerend en onroerend, daarvan 
behoorlijk kennis gevende in de Gou11ernements OoU'rant, en 
insgelijks zoodanig ander berigt als zij zullen noodig oor-
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deelen; wel te verstaan, dat van de verkooping van de ge-
melde roerende goederen zullen z~jn uitgezonderd, tot dat Uitgezonderd klee
de crediteuren daarover zullen beslissen, de kleederen, het deren, meubels, ge-

d d h . b l d h d reedschappen, enz., beddegoe , e msmeu e en en geree se appen van en van insolvent. 
insolvent en zijne familie; en wel verstaan, dat de ver-
kooping van de onroercmde goederen plaats zal hebben op 
zoodanige wijze en onder zoodanige voorwaarden, als bepaald Orediteuren bepalen 
zullen worden door het meerder gedeelte in getal en waarde koopcondities in 

d. b" d · b h l"k b b" k t geval van onroerend der ere 1teuren IJ zoo amg e oor ~J eroepene IJeen oms O'oed. 
tegenwoordig. Met dien verstande nogthans, dat zoodanige b 

voorwaarden zullen onderhevig zijn aan de goedkeuring ofzoodanige conditien 
afkeuring van het Hooge Geregtshof of van eenig Rond- ond~rw?rpen aan 

k . ' b ] h bb d herz1enmg door 't gaande Hof, op aanzoe van eemg persoon e ang e en e Hof. 
bij de behoorlijke administratie of reversie van den boedel 
onder sekwestratie. 

99. En wordt vastgesteld, dat het den gemelden curator Toekennen van 
of curatoren zal vrijstaan, met toestemming van het meerder kleederen, gereed-

d l · 1 d d d' d' h schappen, enz., aan ge ee te 1n geta en waar e er ere 1teuren, 1e unne vor- insolvent. 
d.eringen zullen bewezen hebben, tegenwoordig bij eenige 
bijeenkomst, waarvan en van welker oogmerk. acht-en-twin-
tig dagen vooraf kennis zal moeten worden gegeven in de 
Gottvunements Oou1·ant, om den gemelden insolvent te ver-
oorloven het geheel of zoodanig gedeelte zijner kleederen, 
beddegoed, huismeubelen en gereedschavpen, uitgezonderd 
van den verkoop van zijne roerende goederen voor z~jn eigen 
gebruik te behouden, als de gemelde crediteuren zullen over-
eenkomen om aan den gemelden in sol vent toe te staan. 
Wel te verstaan, dat zoodanig verlof zal onderhevig zijn Zoodanige toeken
aan de goedkeuring of afkeuring van het Hooge Geregtshofning on~er~orpen 
f · d . aan herz1emng door 

o van eemg Ron gaande Hof, op verzoek van eemg per- 't Hof. 
soon belang hebbende in de behoorlijke administratie van 
den insol venten boedel. 

100. En wordt vastgesteld, dat het zal vrijstaan aan, Crediteuren zullen 
en de pligt zal wezen van de crediteuren van iedere:1 insol- eene bank kiezen 

t b d l b ... 1 b" k h d t t k' · met welke curatoren ven en oe e , lJ ue IJeen omst ge ou en o ver 1ez1ng eene rekening zullen 
van curatoren, dadelijk na zoodanige verkiezing, indien de openen en de gelden 
verkiezing zal plaats hebben bij zoodanige bijeenkomst; en van den boedel 
in geval zoodanige verkiezing daarin geen plaats zal vinden, deponeren. 
dan dadelijk na de stem :nen van zoodanige crediteuren tot 
zoodanige verkiezing zullen gegeven zijn, eene zekere bank 
of banken binnen deze Provincie te bepalen, met welke 
bank of banken de curator of de curatoren eene rekening 
zullen moeten openen; en in geval van een verschil van 
gevoelen onder de gezegde crediteuren bij zoodanige bijeen-
komst vergaderd, zal het grootste gedeelte in waard.e be-
slissen welke bank of banken dus zal of zullen worden 
gekozen of bepaald, als voormeld; en van en na de kiezing 
en bepaling van zoodanige bank of banken zullen de cu-
rator of curatoren van zoodanigen insolventen boedel, hetzij 
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door de crediteuren gekozen of provisioneel aangesteld, zoo
dra als hij of zij eenige som gelds te boven gaande twintig 
ponden zal hebben ontvangen, behoorende tot zoodanigen 
boedel, eene rekening met zoodanige bank of banken moeten 
open en in den naam van den gezegden in sol venten boeclel, 
en zoodanige som, en iedere verdere som, te hoven gaande 
twintig ponden dus door hem ontvangen, zal met a1len 

Curatordeponeertin mogelijken spoed in zoodanige bank of banken moeten 
bank sommen £20 worden gestort en op het crediet van zoodanige rekenin()' 
te bovengaande. ld ' 11 h f' d d b 1· 0 

worden geste ; en a e c eques o or ers voor e eta mg 
Inhoud van cheques van eenig zoodanig geld zal moeten uitdrukken de reden 
door curator getrok- van zoodanige betaling, en den naam van den persoon ten 
ken, enz. wiens faveure dezelve getrokken wordt, en zal moeten ge-

teekend zij n door al de curatoren of door eenen van hen 
voor zichzelf en medecuratoren. Altijd wel verstaan, dat 
indien crediteuren van eenigen insol venten boedel zullen 
verzuimen, in maniere boven omschroven, zoodanige bank 
te bepalen, het den curator of curatoren zal vrijstaan eene 
rekening te houden met, en alle zoodanige gelden als voor
meld te betalen in eenige zoodanigo bank binnen deze 
Provincie, als hij of zij zullen goed vinclen ; en wel verstaan, 
dat iedere provisioneele curator, aangesteld onder deze wet 
bevorens de bijeenkomst van crediteuren tot het verkiezen 
van curatoren, tot zoodanige bijeenkomst eene rekening zal 
moeten openen met, en al zoodanige gelden moeten betalen 
in eenige zoodanige bank of banken als hij of zij zullen 
verkiezen. En wel verstaan, dat alle curatoren, hetzij pro
visioneel of verkozen, ten aanzien van de bank of banken 
waarmede zoodanige rekening als voormeld zal geopend 

~?.-rator moc~ direc- worden, en zulke gelden worden gestort, zoodanige direcW~n 
tlen van credlteuren zullen moeten volgen als zU van tijd tot tijd zullen ont-
volgen. . l b'' l d't vangen van een1ge a gemeene IJeenkomst c er ere 1 euren 

van den insol venten boedel. 
Straf indien curator 101. En wordt vastgesteld, dat iedere curator, die in 
gelden aan boedel handen zal houden, of voorbedachtelijk eenen medecurator 
behoorende terug- l 1 · d 
houdt of gebruikt. za toe aten eemge som gelds boven de twintig pon en 

sterling, behoorende tot eenigen insolventen boedel, in handen 
te houden langer clan tot den eersten dag waarna hij de
zelve zal hebben ontvangen, waarop het voor hem zal mo
gelijk zijn om gemelde som in eenige zoodanige bank te 
betalen of te doen betalen, en die geene billijke en wettige 
reden zal hebben om dezelve dus te behouden, of dezelve 
tot zijn eigen voordeel zal gebruiken, of voorbedachtel~jk 
eenigen medecurator zal toelaten dus te gebruiken eenige 
som gelds, behoorende tot eenigen insolventen boedel, zal 
verbeuren en moeten betalen, ten voordeele van gemelclen 
boedel, het dubbel bedrag van de som dus behouden of 
gebruikt, en de gemelde som, dus verbeurd, zal worden af
getrokken van eenige vordering die de gemelde curator tegen 
den gemelden boedel zal mogen hebben, en het overige, zoo 
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er eenig is, zal moeten worden verhaald bij actie voo:- eenig 
bevoegd Geregtshof. 

102. En wordt vastgesteld, clat de curator of curatoren Boek van curatore11. 

een boek zullen moeten houden, waarin zij zullen moeten 
inboeken alle goederen van den insolvent door hen ont-
vangen, en alle betalingen door hen gedaan voor rekening 
van des insolvents boedel; welk boek door iederen credi-
teur, die zal hebben bewezen, op alle redel~jke t~jden zal 
mogen worden nagezien. En het zal den Meester van het 
gemelde Geregtshof vrijstaan, wanneer h~j het zal noodig 
oordeelen, om den gemelden cum tor of curatoren, bij ge- Inspectie van boek 
schrifte onder zij ne handteekening, te dagvaarden om gemeld door crediteuren eu 

1 t d d 1-1 t l d"l .. 1 den Meester. boe { e pro uceren; en e geme c e mees er za zoo 1 {WlJ s 
het hem goeddunkt, hetzelve moeten nazien en inspecteren. 

103. En wordt vastgesteld, dat indien eenig insolvent Keuze door curator 
eenig kontraet zal hebben aangegaan voor den koop of de om koop of ruiling 

·1· · 1 ] 1 f' d 1 · · t d van vastgoed, door rm mg van eemg anc goe( , o an,n ee In eemg vas goe , insolvent gedaan 
het den curator of curatoren van zoodanigen insolvent zal aan te ncmen of' op 
vrijstaan, Of om zoodanig kontract gestand te doen, nit te te geven. 
voerer1, en tot volbrenging dam·van te prosekweren, of het-
zelve op te geven; en indien do gemelde curatoren, (na 
dam·toe opgeroepen te zijn) niet zullen verkiezen of z~j het 
gemeld kontrakt willen gestancl Joen en ten uitvoer bren-
g~n of hetzel ve opgeven, zal de verkooper, of eenig persoon 
die zoodanig kontract als voormelcl heE'ft gemaakt, of iemand 
wettig voot· hem eischende, geregtigd zijn, zich bij motie 
aan het Hooge Geregtshof te vervoegen, dat daarop de ge-
melde curatoren zal mogen gelasten om eenig zoodanig 
kontrakt en het bezit van het eigendom aan den verkooper, 
of den persoon dus gekontrakteerd hebbende als voormeld, 
of iemand voor hem eischende, over te leveren, of zoodanige 
ander order daarin mogc stollen, als het gemelde Geregts-
hof dienstig zal oordoelen; wel te verstaan, dat niets hie1·in 
vervat, zoodanigen verkooper, of persoon zoodanig con- Ve~kooper behoudt 
tract als voormeld gemaakt hebbende zal beletten om actJe vo_or schade-
1 - .' ver~oedmg tegen 
< en curator of de curatoren voor eemg bevocgd Geregts- curator. 
hof te dagvaarclen, en vonnis te verhalen tegen den insol-
vcntcm ho8del voor eenige schade, welke hij, ten genoege 
van zooclanig Geregtshof, ~al bewijzen door hem te z.ijn ge-
ledcn, door het niet voldoen, aan den kant van den insol-
vent, van eenig zoodanig contract, of de gemeldc curator 
of curatoren van hunne wettige dofensie in zoodanig regts-
geding te herooven. 

104. En wordt vastgesteld, dat indien eeuig insolvent Huur of huurkon
zal creregtio-d ziJ. n tot eenige huur of overeenkomst van trakten v~n vast 

1 b • b - . ' • • goed aan msolvent 
ver mnng, van eemg vastgoed, r.oodamge huur of overeen- houden op met 
komst bi.i de overgaaf of toewijr.ing van sekwestratie van sekwestratie. 
d?n boedel van zooclanigen insolvent zal ophouden en ein-
digen. Wel te verstaan, dat niets, hierin vervat, den ver-
huurder, of persoon zoodanig contract gemaakt hebbende, 
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Verhumder be- zal beletten om den curator of de curatoren voor eenig be
houdt regt van actie voegd Geregtshof te vervolgen, en om vonnis te verhalen 
tegen curator voor tegen den insolventen boedel, voor eenige huurpenningen, 
huurpenningen of 
schadevergoeding. welke hij, ten genoege van zoodanig Geregtshof, zal bewijzen 

door den insolvent schuldig te zijn geweest v66r de over
gaaf of toewijzing van sekwestratie van zjjnen boedel, of 
voor eenige schade, welke hij, ten genoege van zoodanig 
Geregtshof, zal bewijzen door hem te zijn geleden, uithoofde 
van het niet voldoen aan de voorwaarden van zoodanige 
huur of contract van huur, gedurende den vollen tijd van 
de bepaalde huur daarvan, of om den curator of de curatoren 

Curator's regt om van hunne wettige defensie in zoodanig regtsgeding te beroo
voor verbeteringen ven; of zoodanigen curator of curatoren te beletten om den ver-
te eischen. d · kt h bb d huurder, of persoon zoo amg contract gemaa e en e, 

voor eenig bevoegd Geregtshof te vervolgen, voor het bedra?; 
van eenige verbeteringen, gedaan ten opzigte en tot bekoming 
van zoodanig huur of contract, door den insolvent, v66r de 
overgaaf of toewijzing van sekwestratie van zijnen boedel, of 
om zoodanigen verhuurder of persoon van zijne wettige defensie 
in zoodanig regtsgeding te berooven. En mede wel te ver
staan, dat het den curator of curatoren zal vrijstaan, in 
regten vervolgd wordende voor schade, voor het niet vol-

Curator kan huur doen aan zoodanig huur of contract voor eenig huur om 
overnemen. aan te bieden dezelve over en aan te nemen en de voor

waarden daarvan te volbrengen gedurende den vollen tijd 
van de bepaalde huur daarvan; en dat het zoodanigen 
verhuurder, of persoon zoodanig contract gemaakt heb
bende, zal vrijstaan, in regten vervolgd wordende voor 
het bedrag van zoodanige verbeteringen als voormeld, om 
aan te bieden den curator of de curatoren als huurders 
aan te nemen, in plaats van den in sol vent, onder de 
voorwaarden en voor den vollen tijd van de bepaalde 
voortduring van zoodanige huur; en indien zoodanig aanbod 
zal worden geweigerd, zal de partij, die hetzelfde heeft ge
daan, worden geabsolveerd van het regtsgeding waarin het
zelve is voorgebragt, en zal geregtigd zijn tot zijne kosten. 

Ver~oop~rs niet ge- 105. En wordt vastgesteld, dat niemand, van wien eenig 
regti?d eigendom, insolvent eenig eigendom, hetzij roerend of onroerend, per-
aan msolvent ver- 1 f ·· 1 1 h bb k h d" d · · kocht, terug te sonee o reee , za e en ge oc t, en 1e zoo amg eigen-
eit~chen. dom zal hebben geleverd, of doen of laten leveren aan zoo-

danig insolvent, geregtigd zal zijn zoodanig eigendom uit. den 
gesekwestreerden boedel te reclameren, of te vorderen eeni

Geen preferentie er germate preferent te zijn, voor den prijs of de waa.rde daar-
voor toegelaten. van, uit reden alleen dat zoodanig goed aan den insolvent 

was verkoc~t .zonder dat eenigen tijd was bepaald, voor 
welker .. exp1rat1e de prijs niet betaalbaar zon zjjn, of op 
werkehJke overeenkomst of stilzwijgende verstandhouding dat 
zoodanige prijs dadelijk zou worden betaald of betaalhaar 
zijn ; wel verstaan, dat niets hierin vervat zal strekken om 
eenigen invloed te hebben op, of te veranderen eenige wet 
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voormaals van kracht binnen deze Provincie, ten aanzien van Verkooper kan 
het regt van eenen verkooper, om eenige verkooping te her- eigendo.m recla-

. · · d t 1 d · meren m geval van roepen, en ziJn mgen om e rec ameren om re en van m1s- bedrog, en~ 
leiding of bedrog door den kooper tegen hem gepleegd ; 
behalve alleen in zoover als de zaken voormeld bij deze 
verklaard worden uit zichzelve niet voldoende te zijn, om 
zoodanigen verkooper het regt te geven tot het terugvorde-
ren van eigendom gekocht en geleverd zullen worden ggoor-
deeld uit te maken, of te zijn beslis--end getuigenis van, 
zoodanige misleiding en bedrog ; en mede wel voorzien, dat 
niets hierin vervat zal toepasselijk zijn op eenig geval, waarin 
zoodanige verkooper, binnen drie dagen na de aflevering van Of waar reclame 
eenig goed of eigendom, verkocht als voormeld, bij kennis- wordt ~eeischt bin· 

· · h 'f~ h t b · d · · d l nen dne dagen en gevmg 1n gesc n ~.~e, e ez1t van zoo ani~ mgen om za terug levering 
reclameren, en daarna zonder nutte~oos verWIJl zal voortgaan geenforceert. 
te procederen tot het dwingen van de teruglevering van 
gezegd eigendom, door middel van geregtelijk proces. 

106. En wordt vastgesteld, dat indien bij de derde Aanbod Yan compo· 
publieke bijeenkomst der crediteuren bepaald door den sitie door den insol-
M t 1 Id f b.. . ' l d b"" k tvent often zijnen ees er, a s voorme , o IJ eemge vo gen e IJeen oms behoeve bij derde of 
der crediteuren, beroepen door advertentie in de Go,w·erne-Iatere bijeenkomst. 
meuts Oourant, meldende het doe} van zoodanige bijeen-
komst, de insolvent, of iemand van zijnentwege, een aanbod 
van compositie, of securiteit voor compositie, zal doen, 
welke negen-tiende der crediteuren in getal en waarde, in 
zoodanige bijeenkomst vergaderd, zullen overeenkomen om 
aan te nemen, zal de curator of curatoren dadelijke eene Negen-tiende der 
andere bijeenkomst beroepen ten einde op zoodanig aanbod crediteuren in waar• 

1 l. · · fde en getal moeten 
te )es 1ssen, waarvan ten mmste twee-en-veert1g dagen voora accepteren. 
door advertentie in de Gow·en,e?nent.;; Vourant kennis zal 
moeten worden gegeven, meldende den tijd, de plaats en 
het oogmerk van zoodanige bijeenkomst; en indien, bij zoo-
danige tweedb bijeenkomst negen-tiende in getal en waarde Speciale bijeen-
der alsdan tegenwoordig zijnde crediteuren mede zullen in- komst v. crediteuren 
stemm~n om zood~nig aanbod aan te nemen, zal het, nadat ~:ti!~ dagen publi
zoodamge aannem1ng aan het Hooge Geregtshof door den 
Meester is betuigd, en onder eede van den insolvent dat Meester cE>rtificeert 
hij eene volle en eerlijke overgave van zijnen boedel heeftaan het Hof. 
gedaan, en geene preferentie of securiteit heeft beloofd of 
verleend, of eenige betaling heeft beloofd, of in eenige ge- Eed te worden geno
heime of verstandhoudende overeenkomst of handeling is men door insol~~nt 
getreden om d8 inwilliging van eenigen crediteur op het van volle en vriJe overgave en geen 
gezegde aanbod van compositie te bekomen, het aan hetpreferentie. 
Hof zal vrijstaan, op motie, indien hetzelve geschikt oor-
deelt, een decreet uit te spreken, ontslaande den insolvent Ontslag van insol
van al zijne schulden door hem verschuldigd ten tijde dat vent op motie aan 't 
.. b d 1 d · · Hof behoudens de ZlJn oe e wer overgegeven of geadJUdiCeerd te worden com'positievorde-

gesekwestreerd, en van alle eischen en vorderingen bewezen, ringen. 
of hierdoor bewijsbaar of vorderbaar gemaakt tegen den 
boedel, en verldaard de sekwestratie ten einde te zijn, en 
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den insolvent weder hersteld t(? zijn in zijnen boedel: maar 
reserverende echter altij d de vorderingen van zoodanige 
crediteuren voor zoodanige compositie of securiteit voor 
compositie, waartoe zal zijn overeengekomen maar nog niet 

21 dagen vooruit uitgevoerd. \Vel verstaan, dat ten minste een-en-twintig 
kennisgeving van dagen kennis van don da.g waarop zoodanige motie zal 
motie. worden gedaan zal moeten gegeven worden, door middel van 

advertentie in de Uouvernr::rnents 0(J111'01Jt, en dat hetgezegde 
Orediteur kan ob- Hof eenige objectie zal aanhooren, welke door eenigen crediteur 
iectie maken. zal worden ingebragt tegen het uitspreken van zoodanig decreet, 

en daarop zal beslissen zooals de regtvaardigheid van de zaak 
vorderen zal. Mode wel verstaan, dat indien de crediteuren 
tegenwoordig bij zoodanige tweede bijeonkomst als voormeld, 
en instemmende met het aanbod van compositie, in getal en 

Meester moet toe waarde geen vier-vijfde in getal en waarde van hot geheel 
stemmin!S van 4/5 der crediteuren uitmaken die schulden togen den insolventen 
d.er crediteur;n cer- boedel hewezen hebben, dat clan het aannemen van zoodanig 
tlficeren aan t Hof. d . . d · · "J:d · 1 aanbo van compositie, oor ten mmste vwr-VlJll e m geta 

en waarde, van zoodanige laatstgemelde crediteuren aan het 
gezegde Hof door den Meester zal moeten worden gecertifi
ceerd, ten tijde van het maken van zoodanige motie. En 
wel verstaan, dat niets in deze sectie vervat, zal worden 

Oompositie neemt uitgelegd als benadeelende het regt van eenigen crediteur die 
r~gt van prefe:.cntie in regten is geregtigd bij preferentie te worden betaald, zoo-
met weg tenziJ ere- 1 d · d't cl · d · .. d · 
diteur er'afstand van ver a s zoo amge .?:-e 1 eur us geregt1g Is, tenziJ zoo aJ?-:ge 
doet. creditour expressehJk zal toestemmen in het opgeven van ZIJne 

preferentie, rn verbonden te zijn bij de gezegde compositie; en 
geen crediteur zal door het aannemen van zoodanige com
positie 1vorden verstoken van zijn regt om te vorderen, van 
eenig persoon aan hem verbonden als borg voor den insol
vent, het saldo van de gesecureerde schuld. En wel verstaan, 

Vorderingen voor- dat het Hof voormeld in geen geval het decreet voormeld 
behouden om later zal uitspreken voor het overtuigd zal ziJ'n dat daardoor geen 
te worden bew2zen d f ' . . 
moeten door 't Hof scha e o onregt zal word en gedaan aan eemg persoon, d10 
bij order voor com- door het Hof is toegelaten eenige. vorder.ing tegen den insol
positio worden be- venten hoedel in to brengen, en die tijdens het maken. van 
schermd d · t' .. h ld · t t · zoo amge mo 10 ZIJne se u met zal bewezen hebben, en o 

het gezegde Hof onderzoek zal hebben gedaan, of laten doen, 
door het afnemen van eenen eed van den insolve'nt of an

Het Hof doet ook derzins, of er geen andere crediteuren zijn die regtmatige 
onder.zoeken .of er schulden of vorduingen he hben tegen den boedel dos insol-
afwezige cred1teuren t, d' ··t d ·f · , 'd 1 ·t d J> 
zijn alvorens compo- v~n ~' on Ie, Ul. re on van a wezlgnOI nn en e. ro-
sitie goedte keuren. VIncie, of andero oorzaken, hunne schulden of vordermgen 

tegen den boedel des insolvents niet bewezen hebben. En 
In zulk geval staat wel verstaan, dat bijaldion het bij zoodanig onderzoek aan 
Hof compositie niet zoodanig Hof zal hlijken dat er zoodanige regtmatiae schul-
toe tenzij Meester d . 1 · · · · ' ] ~ · · "' 
certificeert dat de en en .:ore ermgen Z~]n, wt aau gezegd Hot met zal veroor-
afwezige crediteuren loofd ZlJn zoodanig decreet als voormold uit te sprekon, 
besche~:nd of be- voordat aan zoodanig Hof door den gezegden Meester zal 
taald ZlJn. gecertificeerd zijn, dat aan hem is betaald, of bij hem, of bij 
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cenig ander persoon of personen, met zijne toestemming zijn 
gedeponeerd voor, en voor rekening van zoodanige regtmatige 
crediteuren als voormeld, alle bedragen, volgens de termen 
van compositie, waartoe zij geregtigd zouden geweest zijn, 
indien zij hunne schulden hadden bewezen. En wel ver-
staan, dat geene som ge]d of andere zaak, welke zal worden II_Idien afwezige cre
bewaaard of gesecureerd voor eenig persoon die eene schuld diteuren het bedrag, 

. . '. . hun te>ekomende, 
tegen den 1nsolventen boedel heeft 1ngebragt, of eemg zoo- niet eischen, wordt 
danig crediteur als laatst vermeld, na het ontslag van den het ~an de ander.e 
insolvent als in deze sectie is voorzien zal terugkomen aan credJ.teuren en met 

. ' . ' · aan msolvent, op 
den msolvent, maar dezelve zal, mgeval de persoon · of per- motie toegekend. 
sonen, ten wier behoeve dezelve dus is bewaard of gesecu- ' 
reerd, niet binnen zoodanigen redelijken tijd als het Hof zal 
bepalen zijn regt en eisch daarop zal bewijzen, door het ge
zegde Hof worden gelast, op motie van eenig belangheb-
bend persoon, te worden verdeeld naar evenredigheid onder 
de overige crediteuren en eischers, wordende de kosten van 
de motie laatst vermeld eerst afgetrokken en betaald aan 
den persoon die dezelve gedaan heeft. 

107. En wordt vastgesteld, dat het aan het Hooge Ge- Ontslag van boedel 
regtshof zal vrijstaan op aanzoek van eenigen insolvent in- uitsekwestratie door 

· . . . ' Hoog Geregtshof op 
dien het zulks goedv1ndt, den boedel van zoodamgen 1nsol- certificaat v. Meester 
vent te ontslaan uit de sekwestratie, wanneer aan gezegd 
Hof door den Me ester zal word en gecertificeerd, dat al de Inhoud v . .JI eester's 
crediteuren die schulden hebben bewezen of vorderingen certificaat. 

hebben ingebragt tegen zoodanigen boedel, in geschrifte 
hunne toestemming tot zoodanig ontslag hebben betuigd, of 
wanneer het aan het gezegd Hof door den Meester van het 
Hof zal worden gecertificeerd, dat al de crediteuren die 
schulden hebben bewezen of die vorderingen hebben inge-
bragt als voormeld zijn betaald geworden, of aan hen is 
aangeboden, of voor hen gedeponeerd als voorschreven, het 
volle bedrag zoowel principaal als interest van hunne onder-
scheidene vorderingen ; wel verstaan, dat geen zoodanig aan-
zoek om ontslag van eenigen zoodanigen boedel uit de 
sekwestratie, onder de voorzieningen dezer ~ectie, zal mogen Geen ontslag dan na 
worden gedaan eer dan na de derde bijeenkomst van ere- derde bijeenkomst, 
d•t 1 h.' b ld · 1 ·· h d E of onderzoek door 1 euren a s 1er oven verme Is, za ZIJn ge ou en. n 't Hof naar andere 
wel verstaan, dat het aan het gezegde Hof zal vrijstaan, regtmatige credi
v66: het toestaan van zoodanig verzoek als voormeld, zoo- teuren. 

damg onderzoek te doen of te laten doen, naar het bestaan 
van andere regtmatige crediteuren, die noch bewezen noch Ontslag absoluut of 
geeischt hebben al~ in de laatstvoorgaande sectie is ver- voorwaardelijk. 

meld, en daarop zoodanig aanzoek toe te staan of af te 
wijzen, en dat volstrektelijk of voorwaardelijk, naarmate Ont:;lag geen kwijt
zoodanig Hof zal raadzaam oordeelen. En wel voorzien schelding v:m ins?l
d t 1 · t 1 d · l l k vent., en neemt met a geen zoo< an1g on s ag van en 1nso vent za unnen weg regt van credi-
worden uitgelegd als eene kwijtschelding van den insol- teuren, die vorde
vent, of tot het veranderen of aandoen, op eenige wijze, ringen niet bewezen 
van d t . a·t a· h l hebben. e reg en van eemge ere 1 euren Ie geene se u -
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den hebben bewezen of vorderingen ingebragt tegen den 
insolventen boedel; welke regten na zoodanig ontslag zullen 
worden heoordeeld, even alsof er geene zoodanige overgave 
had plaats gehad. 

Curator moet bin- J 08. En wordt vastgesteld, dat de curator of curatoren 
nen zes maanden van eenigen insolventen boedel, zoodra mogelijk, en niet 
boedelrekening voor later dan zes maanden na hunne benoeming, tenzij op aan-
den Meester leggen, . . G h f ld d d 
tenzij Hof uitstel zoek blJ het Hooge eregts o op vo oen e re en ten ge-
verleend. noegen van het gemelde Geregtshof, verder tijd tot dat einde 

worde gegeven, zal of znllen moeten opmaken en voor den 
Meester leggen een naauwkeurigen staat en balans van den 
gemelden hoedel, bevattende de opbrengst van alle verkoo
pingen en schulden toen ingevorderd en een opgaaf van 
alle schulden nog uitstaande, en eenen inventaris van alle 
goederen en effecten nog onverkocht; en mede alle vorde-

Distributieplan aan- ringen door den gemelden hoedel verschuldigd; en zullen 
toonende preferente een plan van verdeeling van de effecten des gemelden boe
eJ_I concurente ere- dels opmaken, meldende, eerstelijk :-zoodanige crediteuren, 
d1teuren. d .!" •• • d d h als volgens e wetten pre1erent ZIJn 1n e or e van unne 

wettige preferentie ; en ten tweede, de concurrente credi
teuren, en het saldo dat overblijft om onder hen te verdeelen. 
En wanneer en zoo dikwerf als de gewone woonplaats van 
een insolvent zal zijn in eenige distrikt in deze provincie, 
buiten Pretoria en het distrikt daarvan, zal de curator of 
curatoren van zoodanige insolvent alvorens de rekening en 

Rekening en plan plan voorzegd voor den Meester voorzegd te leggen, dezelve 
ten Landdrostkan- voor den Landdrost leggen van zoodanig distrikt, ten kantore 
tore te worden ge- van wien dezelve minstens zeven dagen ter inspectie van 
toond voor 7 dagen. d"t l 1 · d d · L dd t 1 ere 1 euren za eggen ; en 1e er zoo an1ge an ros za op 
Landdrost publi- eenige publieke plaats in of nabij zijn kantoor moeten doen 
ceert lijst van zoo- aanhechten eene lijst van alle insolvente boedels waarvan 
danige boedels, enz. zoodanige rekening en plan als voormeld, voor zekeren tijd, 

ter inspectie van crediteuren zal liggen benevens den datum 
der voorgenomen overzending. 

Rekening en plan 109. En zij het vastgesteld, dat zoodra de Meester van 
liggen ter inspQctie den curator eenige dergelijke rekening van den boedel en 
ten Meesterskantore 1 d 1· 1 t d 1 1 1· voor niet minder p an voor ver ee 1ng za on vangen, eze ve open za 1ggen 
dan 14 dagen. in zijn kantoor, ter inspectie der schuldeischers, voor eenen 

redelijken tjjd door den Meester te worden bepaald, zijnde 
niet minder dan veertien dagen van den datum der adver
tentie, overeenkomstig den afstand van Pretoria van de 

Curator geeft kennis woonplaats van eenigen schuldeischer, die bewezen heeft dat 
er van in Staatscou- de boedel schuld aan hem heeft en de curator of curatoren 
rant en dat motie ter 11 d t 1 ' · · · d 
bekrachtiging bij 't zu en zorgen . a c aarvan kenn1sgev1ng zal gepubhceer 
Hof zal worden ge- worden in de Oonvernement8 Oourant, en dat aan het Hooge 
daan. Hof daarop zal voorgesteld worden om gezegde rekening en 

verdeeling van den boedel te bevestigen en toe te staan. 
Aangaande objectie 110. En wordt vastgesteld, dat het den insolvent, of 
van insolvent en eenige partij belang hebbende b~j den boedel onder sekwe
crediteuren daarop. stratie, en eenigen crediteur, die zich verongelijkt mogt 
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achten door het gemelde plan van verdeeling, zal vrijstaan, Tijd van objectie. 

1m binnen den voornoemden tijd zijne objectie in geschrifte, 
de reden daarvan opgevende, bij den Meester in te leveren, 
en insgelijks zal het aan het Hooge Geregtshof vrijstaan, te 
vergunnen dat zoodanige objectie worde ingebragt ter eeniger 
tjjd voor de finale bekrachtiging van het gemelde plan, in-
dien voldoende reden ten genoegen van het gemelde Ge-
regtshof worde aangetoond, en op zoodanige voorwaarden als 
het gemelde Geregtshof zal bepalen. 

111. En wordt vastgesteld, dat ieder persoon, tegen ge- Objectie te worden 
melde rekening of plan van verdeeling objecterende, bij het geh?ord bij motie 

G t h f k 1 d b .. t' d ged1end op curator Hooge ereg s o aanzoe za oen IJ mo 1e, en e ge- en creditenr 
melde curatoren, alsmede de partij wiens belang daar·door · 
mogt lijden, oproepende om reden aan te toonen waarom 
het gemelde plan niet zal worden veranderd of verbeterd, 
naar het geval moge zijn, en daarop zal aan het gemeld 
Geregtshof vrijstaan, na de gemelde partijen te hebben ge-
hoord, daarin zoodanigen last te geven, als aan gemeld Ge-
regtshof zal billijk voorkomen; wel te verstaan, dat wanneer 
eenige verandering of verbetering in gemeld plan zal wor- Indien plan veran
den gelast, waardoor het belang van eenige partij die in het derd,. heeft. kenni~ 

ld G t h f · t · h 1 d .!'!' van meuwemspectre geme e ereg s o n1e 1s verse en en, za wor en geauec- plaats. 
teerd, hetzelve op nieuw zal openliggen voor inspectie der 
crediteuren, en kennis moeten worden gegeven als voor-
meld. 

112. En wordt vastgesteld, dat het den curator of cu- Aangaande bekrach
ratoren zal vrijstaan om, na de expiratie van den tijd be- tiging door het Hof 

ld d · l en gevolgen daarvan paa voor e inspectie van de gemelde rekemng en p an 
van verdeeling, en geene objectie daartegen ingebragt zijnde, 
of indien eenige objectie is opgegeven, nadat het Geregtshof 
daarop order heeft gegeven als voormeld, zich aan het 
Hooge Geregtshof bij motie te adresseeren, verzoekende dat 
het gemelde plan door het Geregtshof moge worden goedge-
keurd en bekrachtigd ; en daarop zal het aan gemeld Ge-
regtshof vrijstaan om hetzelve goed te keuren en te bekrach-
tigen ; en zoodanige goedkeuring en bekrachtiging zal de 
uitwerking hebben van een finaal vonnis van het gemelde 
Geregtshof, uitgezonderd tegen zoodanige crediteuren, als 
naderhand door het gemelde Geregtshof zullen worden toe-
gelaten, in maniere hiervoren bepaald, om hunne vorderin-
gen te bewijzen en op den gemelden boedel te worden ge-
plaatst ter eeniger tijd v66r de finale verdeeling daarvan. 

113. En wordt vastgesteld, dat na de bekrachtiging en Verdeeling van 
goedkeuring van de gemelde rekening en plan van verdeeling boedel volgei:sgoed-
d t . d 'gekeurd plan. e cura oren, op aanvraag van de gemelde cred1teuren, en 
gemelden boedel overeenkomstig hetzelve zullen moeten 
':erdeelen; en het middel van eenigen crediteur, om beta- Crediteur kan divi
hng van eenig dividend aan hem verschuldigd te bekomen dend bij motie aan 

1 d ' ' 't Hof eischen za ge urende den tijd dat de gemelde curator of curatoren · 
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in dienst zullen verhlijven, moeten zijn aan het Hooge Ge
regtshof of Rondgaande Hof, bij motie. 

Plan van verdeeling 114. En wordt verder vastgesteld, dat indien het, uit 
waar geen geheel 'den aard van de omstandigheden van den inso]venten 
distrf?.utieplan boedel, ondoenlijk zal zijn het plan van distributie voormeld 
doenhJk. . k d t d d" t "b t" l l lnt te ma en, zoo a men e IS n u 1e c aarnaar rege en 

kan, ten aanzien van den geheelen insolvent en boedel, het 
dan aan den curator of de curatoren zal vrijstaan, zoo spoedig 
als mogelijk na het toestaan en bevestigen van het gezegdo 
plan, en niet later dan zes maanden na het toestaan en de 
confirmatie daarvan, tenzij op aanzoek aan het Hooge Ge
regtshof op vertoon van genoegzame redenen, ter voldoening 
van gezegde Geregtshof, verdere tijd tot dat einde zal 

Curator zal plan op- worden gegeven, een plan van verdoeling op te maken, en 
trekken binne!: z_es aan den Meester voor te leggen, bevattende eene opgave 
maanden (tenziJ mt- van alle zoodanige zaken welke hierboven vereischt worden, 
stel verleend) na . h l d k · d" "b · 
rekening is be- ten aanzien van et p an en e re ~enmg van 1stn utw 
krachtigd. vermeld in de 108ste sectie van doze wet, zooals de staat 

en stand van de baten des insolventen boe.dels 'op dien tijd 
zullen toelaten, en behoorlijk de fondsen in zij ne hand en 
onder de crediteuren verdeelen, en dezelfde procedure zal in 
ieder opzicht gevolgd en genomen worden met betrekking tot 
het gezegde plan van verdeeling, als hiervoren voorgeschreven 

zoodanig plan te is met betrekking tot het gezegde rekening- en distributie
worden bekrachtigd. plan; en na het toelaten en bevestigen van zoodanig plan van 

verdeeling, zullen de uitdeelingen daarbij verklaard moeten 
worden uitgekeerd, en zullen er dezelfde middelen zijn om 
dezel ve te bekomen als voormeld. En indien het zal ge
beuren dat het geheel van eenigen zoodanigen insolventen 

Indien vereischt kan boedel als voormeld, niet zal vervat zijn in een zoodanig 
~neer dan e~n plan plan van verdeeling als voormeld, dan zal het, zoo spoedig 
111 volgorde Iedere als rnogeliJ"k is na het uitmaken daarvan maar niet langer 
zes maanden worden . . ' 
opgemaakt. (behalve 111 zooverre als boven Uitgezonderd) dan zes maan-

den na den datum waarop de zes maanden bovengemeld, 
voor het uitmaken van het eerste plan van verdeeling ver
streken zijn, een tweede zoodanig plan van verdeeling op 
gelijke wijze moeten worden opgmnaakt en op gchaudold 
worden, en zoo voort iedere zes maanden tot de geheelo 
boedel r,al zijn verrekend en finaal uitgedeeld. 

Curator moet plan 115. Iedere curator, die ingevolge de voorr-ieningen van 
en staat van distri- de 1 08ste en 114de afdeelingen hiervoor bevat, gehouden zal 
butie voor den · · k · 1 d · 1 b Meester l~ggen te ZIJn om. eene. re emng en p an van ver eebng van < e ttten 
zamen metduplicaat van eemgen 1nsolventen boedel op to maken en ,·oor don 
afschrift. Meester van het Hooge Geregtshof te leggen, zal terzelfder 

tijd hij den Meester van dat Hof een duplikaat inzenden, 
of anders een afschrift van ieder r-ulke rekening of reke
ni ngen en plan van verdeeling, als het geval mag zij n; en 
ieder curator, die in gebreke zal blijven of verzuimen om 
zulk een duplicaat of afschrift als genoemd in te zenden, 
zal beschouwd en genomen worden te z~jn in geUjken staat 
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en voorwaarde als of nooit eenige rekening was ingezonden 
of aangcboden. 

115. De Meester van het Hooge Hof zal, wanneer eenige 1\feester moet datum 
dergeliJ"ke rekening als in de laatstvoorgaande afdeeling ver- van bekrachtiging. 

. . . . d endosseren op duph-
meld, goedgekeurd en 1n ZIJ11 kantoor ter bewarmg bezorg caat plan van distri-
is, 0 p icdere duplikaat endosseeren den datum waarop zulke butie. 
rekening bij order van het Hooge Hof was bevestigd, en van 
ieder zulk afschrift ingezonden als vermeld, zal zorgen dat 
hetzelve onderzocht worde, en met zijne naamteekening 
geauthenticeerd. · 

117. De Meester van het Hooge Hof zal, zoo spoedig Meester zendt dupli
rriogeliJ'k na het einde van iedere maand de duplicaten ofc~ten van alle reke-

. ' h · d 1 h' ' ld 11 nmgen naar den afschnften, geaut entweer a s 1ervoor verme , van a e Landdrost van het 
rekeningen, bij hem ingezonden of door hem ter bewaring district in welke de 
in zijn kantoor bezorgd naar de Landdrosten der respectieve boedel gelegen is. 
districten, waarin de boedels tot welke zulke rekeningen 
respectievelijk betrekking hebben, gelegen waren, zenden. 

118. Iedere Landdrost die dergelijke duplikaten of af- Landdrost moet de
schriften van documenten als hiervoor vermeld in de 115de zelve registreren en 
11Gde en 117 de afdeelingen ontvangt, zal zorgen dat de- inzage verleenen. 
zelven bewaard en geregistreerd worden, en ieder mag da-
gelijks, Zon- en Feestdagen uitgezonderd, aldaar inzage ver-
krijgen en afschriften nemen. 

119. \Vanneer eenig duplicaat origin eel document:. onder Afschriften van re
de voorzieningen van de 115de, 116de, 117de en 118de af-keningenaldusinge-
d 1. h' b t · d · d · h t zonden en gecertifiee mgen 1ervoor eva , 1ngezon en 1s gewor en 111 e ceerd als getuigenis 
kantoor van eenigen Landdrost, zal een afschrift of extract te worden toegelaten 
daarvan, geteekend en gecertificeerd als een waar afschrift 
of extract door den Landdrost, zijnde in het bezit van zulk 
document, en ieder zoodanig afschrift geauthentieerd door 
den Landdrost of Meester van het Hooge Hof, als het geval 
mag zijn, als onder de voorzieningen van bovengemelde 
afdeelingen, zal ingezonden zijn geworden naar het kantoor 
van den Landdrost, aangenomen worden in getuigenis in 
eenig Geregtshof, of voor eenig persoon, hebbende bij wet 
of toestemming der partijen gezag om getuigenis te hooren; 
te ontvangen, en te onderzoeken. 

120. En wordt vastgesteld, dat de curator of curatoren, Kennis in Staatscou
iedere keer dat eene uitkeering betaalbaar is daarvan pu-1·ant door curator 
11. k k · 1 t · d (-' ' C van dividenden. ) Ie e enn1s za rnoe en geven 1n e :;rouvernements uu-
'mnt, meldende dat zoodanige uitkeering wordt uitbetaald, 
en alle crediteuren daartoe geregtigd oproepende om dezelve 
te komen ontvangen; en in geval eenige uitkeering of uit- Dividenden, voorzes 
keeringen ongevorderd zal of zullen blij ven, gedurende zes ~aanden niet g~-
maanden na zoodanige kennisgeving, zal het de pligt zijn eis~~1;' n~~~~~~t~~ld. 
van de curator of de curatoren, indien hij of zij in hun we 

0 

am bt blij ven, of v:;tn de Meester van het Hooge Geregtshof, 
indien de curator of de curatoren ontslagen zijn, zoodanige 
ongevorderde betalingen te betalen aan het weezenfonds op 
het crediet van de personen daartoe geregtigd door onder-
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hevig te zijn aan de voorzieningen van de Ordonnantie 
van de Kaapsche Kolonie, No. 105, gedateerd 5de Julij 
1833, aangaande gelden behoorende aan afwezige personen: 

strafbepaling voor En indien eenige curator of curatoren zal of zullen verzui
curator die onge- men, in maniere voormeld, door handen van den gezeg
eischte dividend den Meester, aan gezegde fonds in te betalen eenige som 
niE't inbetaald. 

ongevorderd blijvende voor den term en tijd bovenge-
meld, zal of zullen zoodanige curator of curatoren verbeuren 
en moeten betalen, ten voordeele van de provinciale kas, 
eene som niet te boven gaande het bedrag van de uitkeering 
of uitkeeringen dus onbehoorlijk teruggehouden, welke zal 

Meester kan curator word en toegewezen door het Hooge Geregtshof; en zal den 
dagva~rden die in gezegden Meester vrijstaan iederen zoodanigen curator of 
mora 18

' curatoren te dagvaarden, om reden aan te toonen waarom 
hij of zij niet zal of zullen worden veroordeeld ore aan hem 
te betalen het bedrag van zoodanige uitkeering of uitkee-

Het Hof beslist ringen, en mede de boete of verbeuring voormeld, en het 
summierlijk. gezegde Hof zal daarop summierlijk moeten beslissen, zooals 
::Meester mag bewij- dezel ve billijk zal oordeelen. En de gezegde Meester zal ten 
z~n. voor betaalde alien tijde na de toelating en bevestiging van het plan en 
dlvidtenden dva~en de rekening van distributie, geregtigd en geauthoriseerd zijn 
cura or vor e . d . f d b" b .. van zoo amgen curator o curatoren te vor eren, IJ ewiJ-

zen of ander voldoend getuigenis, welk aantal van betaal
Indien niet ver- bare l}.itkeeringen werkelijk betaald zijn; en voor de einden 
toond, wordt g~~re- van de boete bij deze opgelegd, zal ieder verzuim of weige-
~~~J~~~e~~~dd:;~is. ring om zoodanige bewijzen of ander g~~wegzaam ge~uigenis 

als voormeld te produceren, om te bewiJzen de betahng van 
eenig dividend, worden beschouwd als prima facie getuigenis 

Ongehoorzaam cura- dat dezelve nog ongevorderd zijn. En het zal het Hooge 
tor hoe gestraft. Geregtshof vrijstaan, ingeval van ongehoorzaamheid van 

eenigen zoodanigen curator of curatoren, aan eenig besluit 
of order van zoodanig Hof, uit kracht van dit of van de 
113de sectie dezer wet, te gelasten, dat de gezegde som zal 
worden geheven bij inbeslagneming en verkoop van de goe
deren van den overtreder, of anders de gezegde overtreder 
·in de gevangenis te bewaren, tot hij aan zoodanige order 
zal voldoen, of tot gezegd Hof zijn ontslag zal bevelen, of 
anders beide middelen te gebruiken, en dat tegelijkertijd of 
naar vervolg, zooals het Hof dienstig zal oordeelen. 

Aangaande bedan- 121. En wordt vastgesteld, dat wanneer eenig curator 
king en ontslag van zijn post verlangt op te geven, of zoodra als het plan van 
curatoren. verdeeling van den insolventen boedel zal zijn bekrachtigd, 

het zoo<.lanigen curator zal vrijstaan aan het Hooge Geregts
hof te verzoeken, bij motie, om verlof tot het bedanken 
voor zij n post, en om van de gemelde beheering te worden 
ontslagen en af te treden; en indien geen wettige o~jectie 
worde ingebragt, en indien het Geregtshof overtuigd is, dat 
de curator aan de bepalingen dezer wet heeft voldaan zoo• 
ver als hem betreft, zal zijn verzoek door het gemelde 
Geregtshof mogen worden toegestaan; doch indien eenige 
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objectie daartegen wordt ingebragt, zal het Geregtshof voort- Objectie daartegen 
gaan dezelve op eene summiere wijze te beslissen, en wordt summierlijk 

· d d 11 1 h d' · 1 d 1 door 't Hof behan-zoodamge or er aarop ste en a s et 1enst1g za oor ee en. del d. 
En indien het verzoek van den curator om verlof tot be-
danken worde toegestaan, zal het gemelde Geregtshof daarop 
zoodanige orders stellen, als het dienstig zal oordeelen voor 
de bewaring en het bestuur van den boedel, totdat eene 
nieu'We curator zal zijn aangesteld en bevestigd, en voor 
het ontslag en aftreding van den gemelden curator, en voor 
de zekerheid en betaling van alle ongevorderde di videnden 
aan de partijen daartoe geregtigd, en ten aanzien van eenige 
toekomende goederen of effecten. Met dien verstande alt.ijd, 
dat geene order van het gemelde Geregtshof den gemelden 
curator vergunnende om te bedanken, den curator daarna 
verkozen en bevestigd in zijne plaats, zal beletten om hem Curator moet aan 
rekenschap af te vragen voor eenig gedeelte van zijne ad- zij'1 opvolger r<Oken
ministratie als curator v66r zij ne bedanking; en met dien schap doen. 
verstande altijd, dat v66r eenig verzoek worde gedaan om 
verlof tot bedanken, de curator een volledjg verslag van Curaior moet vol
zijne rekeningen en van den toestand des insolventen boe-ledig rapport, enz., 
d 1 l k b .. k d d' opmaken v66r bij e s za moeten opma en, en eene 1Jeen omst er ere 1- aanzoek om ontslag 
teuren zal moeten beroepen om hetzel ve in overweging te doet. 
nemen, van welke bijeenkomst ten minste acht-en-twintig 
dagen vooraf door advertentie in de Gouvernements Oourrant 28 dagen vooruit 
zal moeten worden keunis gegeven, meldende het oogmerk kennis in Staats-

d , b.. k t d t h t ld 1 courant. van zoo amge IJeen oms , en a e voorme e vers ag 
intusschen ter hunner inspectie zal openliggen ten kantore 
van den Meester van het Hooge Geregtshof. 

122. Eenig insolvent mag, na de derde bijeenkomst derinsolvent doet aan
crediteuren, door den Meester van het Hooge Geregtshorzoe~ om ontslag bij 
· 1 d · · d t d' · t b l d mobe en na welk"n vo gens e voorz1enmgen ezer wet en 1en opz1g e e eg , tijd. 
en na het onderzoeken van zoodanigen insolvent (indien 
zoodanig onderzoek verzocht en gelast is geworden) bij het 
Hooge Geregtshof per motie om zijn ontslag verzoeken. 
Met dien verstande echter, dat geene zoodanige motie worde 
gedaan v66r den afloop van zes maanden, van den dag 
van de order van sekwestratie. 

123. Niet minder dan zes weken van den dag waarop Zes weken kennisge
zoodanige motte wordt gemaakt zal door advertentie in de ving moet gegeven 
f) 0 . ' . warden voor dat 
otwern~-:menf:-; o'Uraut kenn1s worden gegeven, m1ts de motie gedaan wordt. 

kennisgeving schriftelijk van zoodanige motie, aan den cura-
tor van den insolvent worde gedaan, en op eenige andere 
wij ze welke het Hooge Geregtshof, door eenige zoodanige 
regel of order daarvan als hierna is vermeld, zal voorzien. 

124. Waar, omdat de goederen en effecten van den in- Wanneer boedel on
solvent beneden de waarde van vijf-en-zeventig ponden ster- der #75 sterling is, 
1, " d h d 1' · · h kan msolvent aan-. mg Z1Jn, e an e mgen 1n zoodamg geval voorgesc reven zoek doe'l. voor zijn 
m de 25ste sectie dezer wet, plaats zullen hebben gehad, ontslag na zes 
zal het zoodanigen insolvent vrijstaan, ten eenigen tijde, niet maanden. 
minder dan zes maanden na de eerste en finale bijeenkomst 
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in de gezegde sectie vermeld, per motie als voormeld, om 
zijn ontslag te verzoeken. 

Geen certificaat van 125. Geen certificaat van de crediteuren van eenigen 
crediteuren noodig insolvent of eenige meerderheid hunner, hun consent tot zijn 
voor het ontslag ontslag inhoudende, zal noodig ziJ' n, om zoodanigen insol
van in so 1 vent in 
zulk geval. vent tot zijn ontslag geregtigd te maken. Met dien ver-

stande, dat elken insolvent de motie tot zijn ontslag mag 
ondersteunen, door aan het Hof een schriftelijk certificaat, 
door zijne crediteuren of eenigen hunner geteekend, hun 
consent tot zijn ontslag inhoudende, te produceren. Met 
dien verstande mede~ dat geene zoodanige motie zal 
kunnen worden gema.akt, voordat zoodanigen insolvent 

Insolvent moet ze- voldoende zekerheid zal hebben gegeven, voor het bedrag 
kerheid stelle:r: vo_?r van vijf-en-twintig ponden sterling, voor de betaling der 
kosten van obJectie. kosten van eenig persoon, die verschijnen mag om zich tegen 

zoonanig ontslag te verzetten, en aan wien het Hof goed
dunken mogt zijne kosten tegen den gezegden insolvent too 
te wijzen. En met dien verstande, dat het gezegd Hof het 
regt hebben zal, door eene zoodanige regel of order daarvan, 
als hierna vermeld, de wijze van het geven van zoodanigo 
zekerheid te regelen, en den ambtenaar te benoemen ten 
wiens genoegen dezelve zal worden gegeven. Met dien ver
stande ook dat het Hof, wanneer ten zijnen genoegen door 
eenigen insolvent redenen word en aangetoond, zoodanige 
zekerheid mag laten varen. 

Insolvent moet eed 126. Ieder insolvent, bij het Hof om z~jn ontslag aan
doen dat hij over- zoek doende als voormeld zal eenen schriftelijken eed doen 
~av:e vt~ bgoee:a~nvol dar hij een~ volle en eerlijke overgave zijns boedels gedaan 
h~eft,r ~~ niets heeft heeft, en geene preferentie of zekerheid gegeven of beloofd 
beloofd .. om objectie heeft, of eenige betaling gedaan of beloofd heeft, of eenige 
tegen ZIJn ontslag geheime of bedriegeliJ'ke overeenkomst of transactie heeft 
voor te komen. . . . . 

aangegaan met het doel om Z1Jnen curator of zlJne curatoren, 
of eenigen crediteur over te halen zich niet tegen het out
slag van zoodanigen insolvent door het gezegde Hof, te 
verzetten. 

Curator of crediteu- 127.- Op den dag tot het hooren van zoodanige motie 
ren kunn~n verschij- bepaald, mag de curator ot eenige der crediteuren van den 
nen en zwh tegen · 1 t · f d d k t h" ontslag verzetten. 1nso ven , 1n persoon o oor een a vo aa verse 1Jnen, en 

zich tegen het verleenen van het ontslag voormeld ver
zetten ; en het Hof, acht slaande op de nakoming van den 
insolvent met de insolvente wet en op zijn gedrag, hetz~j 
een handelaar of niet, zoowel voor als na de sekwestratie 
van zijn boedel als insolvent, zal, hetzij het ontslag van 
zoodanigen insolvent wordt geopponeerd door den curator 
of eenigen crediteur of niet, over eenige objectie tegen het 
verleenen van zoodanig ontslag oordeelen, en Of den insol
vent daartoe geregtigd vinden, of het verleenen van hetzelve 
weigeren of uitstellen, of zoodanige voorwaarden daarbij 

Toestemming van voegen als de regtvaardigheid der zaak vereischen zal. Met 
Jrie-vierde van ere- dien verstande altijd, dat ingeval eenigen insolvent om zijn 
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ontslag aanzoek doen zal, binnen vier jaren na een vorig ditauren noodig in· 
ontslag in insolventie te hebben bekomen, het Hof op zulk dien aanz?ek om. 

k ht 1 1 t · · d · · d ·· ontslag bmnen v1er een aanzoe geen ac za s aan, enzlJ ne-v1er e ZlJner jaren na eene vroe-
crediteuren in getal en waarde hunne toestemming tot het gere gedaan wordt. 
doen van zulk een aanzoek geven zullen. 

128. Het zal het Hooge Geregtshof vrijstaan, door eenige Hoog Geregtshof zal 
regel order of regulatie daarvan om de wijze van proce-regulatien rnaken 

' d · · ' d d · met betrekking tot dure op zoo an1ge mohes als voorzeg . voor e u1tslag van rnotie~ voor ontslag. 
insolventen, te bepalen en daar te stellen, en door zoodanige 
regels, orders en regulatien te voorzien in het inwinnen van 
getuigenissen in de buitendistricten, in gevallen waarin zoo-
danige getuigenissen vereischt zullen worden, en de getuige-
nissen of narigt, documentair of anderzins bekend te maken, 
welke het Hof boven en behalven den eed in de 126ste 
sectie vermeld, vereischen zal. 

129. De order van het Hof, het ontslag van eenigen Order van ontslag 
insolvent verleenende zal zijn in zulken vorm als volgens zal d_ezelfd~ kracht 

. ' . ' en mtwerkmg heb-
zoodamge regel, order of regulat1e als voormeld, daargesteld ben als certificaat 
zijn, en zal in alle opzigten dezelfde kracht en werking onder deze wet. 
hebben, als volgens deze wet gehecht is aan het certificaat 
en de goedkeuring daarvan in de gezegde wet ve!'meld, en 
zal van nul en geene waarde zijn om eenige reden, omtrent 
welke, volgens deze ordonn<tntie, zoodanig certificaat en goed-
keuring van nul en geene waarde zou zijn geweest. 

130. AI de voorzieningen in de 119de sectie van deze Voorziening van 
wet, betrekkelijk preferentien, vrijwillige giften, securiteiten te 119 val~kdeze wlel t 
f b t I . h . b d . l"k k t oepasse lJ op a e o e a 1ngen, en ge e1me en e nege lJ e overeen oms en overeenkornsten be· 

en transactien, bestemd om eenigen crediteur over te halen, stemd curatoren of 
te consenteren het certificaat in de gezegde sectie vermeld credite?-ren. ovP.r te 
t k ' . . . . halen zwh met tegen 
e tee en en, zullen toepassehJk ZlJn op dezelfde zaken en het ontslag te stellen 

dingen, wanneer bestemd om eenigen curator of eenigen 
crediteur over te halen, om het ontslag van zoodanigen 
insolvent niet tegen te werken; en eenigen curator of ere- Boete yoor c~ua~or 
diteur, eenige geld, zaak of ding ontvangende, of belofte of credJteur dle zwh 
d 1 b I . f h 1. d t d . laat overhalen. aarvan, a s eene e oomng voor o over a mg a zoo amge 
crediteur zich niet daartegen zal stellen, zal de boete in de 
gezegde 119de sectie vermeld verbeuren. 

131. De voorzieningen van de 138ste sectie, hieronder Voorzieningen .. van 
vermeld, ten aanzien van de manier in het certificaat daarin e 138.~oepassehJk op 

ld t b l 
. . l"k .. de WlJZe van beplel-

verme , e ep e1ten, zal mutatis m.v.tand?.s toepasse IJ ZIJn ting van ontslag. 
op de wijze van het ontslag door het Hof verleend te be-
pleiten. 
. 132. De order van het Hof, het ontslag van eenigen Order van het Hof 
msolvent verleenende of de goedkeuring daarvan wei()'erende verleenend~. ontsla~ 
f . ' 0 zal finaal ZlJn, tenzlJ 

o Instellende, zal finaal en bindend zijn, en zal door het het Hof een tweede 
Hof niet worden herzien, tenzij het Hof daarna goede en verhoor van de zaak 
voldoende reden zal hebben te gelooven dat het verleenen zal gelasten. 
van zoodanig ontslag, of de weigering of uitstelling daarvan 
onder valsche getuigeniR is bekomen of door onbehoorlijke 
onderdrukking van getuigeni8, of anders, op eene bedriege· 

58 
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lijke wijze bekomen is .geworden; in eenige van welke ge
vallen zal het aan het Hof vrijstaan, op aanzoek van den 
insolvent, of van den curator, of eenigen crediteur van den 
insolvent en onderhevig aan zoodanige orde, ten aanzien 
van het deponeren van eene som voor kosten, en van zoo
danige kennisgeving aan den insolvent of aan eenigen cu
rator of crediteur, per ad vertentie of anderzins, als het Hof 
goedvinden zal, een weder-verhoor van de zaak te verleenen, 

Hoe indien tweede en dezelve diensvolg'ens te verhooren. En na zoodanig weder
verhoor der zaak verhoor, zal het Hof zulk eene orde maken ten aanzien van 
plaats vindt. het verleenen van zoodanig ontslag of de weigering of uit-

stelling daarvan, als de regtvaardigheid der zaak vereischen 
zal, op gelijke wijze onder gelijke voorwaarden, en acht ge
vende op gelijke omstandigheden, zoo ver als de zaak ge
doogen zal, als bij een oorspronkelijk verhoor; en ingeval 
het ontslag vooraf zal z~jn verleend, en na zoodanig weder
verhoor het verleenen · daarvan niet geconfirmeerd zijn zal, 
zal zoodanig ontslag van geen kracht of effect hoe ook ge
naamd, maar integendeel nul en van geene waarde zijn. 

Frauduleuse insol- 133. En wordt vastgesteld, dat indien eenig insolvent 
nnt niet t~t certifi- eenige daad zal hebben gepleegd, welke hierin is ver-
<mat geregtlgd, en kl d d . d d f d I . l t• •t t k indien door hem aar e m1s aa van rau u euse 1nso ven 1e u1 e ma en, 
ontvangen, zal het zoodanige insolvent niet zal geregtigd zijn tot zijn certificaat 
nul en v~n geene of vergunning, en eenig certificaat en vergunning, welke 
waarde ZIJn. zoodanig insolvent mag kebben bekomen, zal van nul en 

geene waarde zijn. 
Contracten, enz., om 134. En wordt vastgesteld, dat alle preferentie, geschen-
crediteuren tot corn- ken securiteiten of betalingen verleend gedaan of beloofd 
positie of teekening d ' · · 1 t f b' h · ' van certifikaat over oor een1gen 1nso ven , aan o ten e oeve van eemgen 
te halen, nul en van crediteur van zoodanigen insolvent, en alle geheime en ver
geene waarde. standhoudende overeenkomst en handelingen bedoeld om 

eenigen zoodanigen crediteur over te halen om eenig aanbod 
van compositie of securiteit voor compositie aan te nemen, 
of om zoodanig certificaat te teekenen, zullen zijn, en dezelve 
worden bij deze verklaard te zijn nul en van geene waarde, 
en ieder crediteur die eenig geld, zaak of ding, of de belofte 
daarvan zal hebben aangenomen als eene belooning voor, 
of aanmoediging aan zoodanigen crediteur om zoodanige 
compositie aan te nemen, of zoodanig certificaat als voor-

Verbeuringdoorcre-meld te teekenen, zal verbeuren eene som gelijk staande aan 
diteur, die zoodanig de geheele schuld welke zoodanige crediteur oorspronkelijk 
accoord maakt, van d · ' b d h t een som gelijkstaan- tegen zoo amgen oe el zal bewezen hebben, benevens e · 
de met bedrag der bedrag van alle gelden, zaken en dingen welke hij van zoo
vor.~ering oorspron- danigen insolvent zal mogen hebben ontvangen als zoodanige 
kehJk bewezen be- b I · f a· · b d halve het bedr~g e oo~mg o aanmo~ . 1gmg als voormeld, en rnede h~t e rag 
waarvoor is geaccor- van 1edere compos1t1e ·welke aan zoodanigen cred1teur zal 
deerd. zijn betaald of gesecureerd geworden, en alle zoodanige 

geld en, zaken of dingen, bij deze vorderbaar of recou vrabel 
verklaard van zoodanigen crediteur, zullen kunnen warden 
verhaald en gerecouvreerd voor ieder bevoegd geregtshof 
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door een ieder die een credi teur was in zoodanigen boedel, Actie kan word en 
ten tijde van het maken van zoodanige compositie of hetingesteld. door eeni-

d . 'fi d l gen cred1teur voor 
teek.enen var: zoo an1g ce.~ti caat, ten voor ~e e v~n zoo- hetgeen verbeurd 
damgen cred1teur gezamenhJ k met alle and ere d1e cred1teuren verklaard is. 
waren op den tijd voormeld, die binnen acht-en-twintig 
dagen na kennisgeving in de Gouvernernents Oour-ant, getee- Kennisgeving daar
kend door den persoon die voornem6lns is te prosekweren, van in Staatscourant. 

zich met hem vereenigen zullen in het inbrengen van zoo-
danige actie, en met hem de kosten daarvan dragen ; maar 
geene zoodanige kennisgeving behoeft den naam te melden 
van de partij die men prosekweren wil, nog meer te melden 
dan dat men geregtelijke procedures wil beginnen ondor 
deze sectie, in een zeker geval waarvan de bijzonderheden 
zijn te vernemen op aanvraag bij den persoon die de kennis-
geving onderteekend heeft. 

135. En wordt vastgesteld, dat elk zoodanig certifikaat, Effect van certificaat 
door het Hooge Gerechtshof zijnde toegestaan, de t1itwerking 
zal hebben om den insolvent te ontslaan van alle schulden, 
door hem verschuldigd ten tijde toen zijn boedel werd over-
gegeven of toegewezen om te worden gesekwestreerd, en van 
alle vorderingen of eischen bewezen. of hierdoor bewijsbaar 
gemaakt tegen zijnen boedel: doch geen zoodanig certifikaat 
en vergunning daarvan zal de uitwerking hebben om eenig Daardoor wordt zijn 
persoon die deelhebber was met zoodanigen insolvent, ten tij de vennoot, medesch?l-
.. · 1 t' f d' t l''k b d fdenaar of borg met ZIJner mso ven Ie, o 1e oen gezamen IJ ge on en was, o ontslagen. 

die eenige gezamenlijk kontrakt met zoodanigen insolvent had 
aangegaan, of die voor hem borg was, te ontheffen of te 
ontslaan. 

136. En wordt vastgesteld, dat in ieder geval waarin eenig Restant van boedel, 
restant van den insolventen boedel zal overblijven na de na betaling va~ alle 
b t 1. d . d l · 'I l schulden, aan msole a mg van alle vor ermgen tegen enze ven, hetze ve za. vent hersteld. 
moeten worden betaald aan den insolvent of zijne wettige 
regtverkrijgenden, aan wien mede zal moeten worden terug ge-
geven het eigendom van, en in alle schulden en baten behoo-
rende aan den gezegden boedel, welke, na de betaling als voor-
meld van alle vorderingen, over of uitstaande blij ven zullen. 

137. En wordt vastgesteld, dat ieder curator, in sol vent Insolvente curator, 
wordende en iets verschuldigd zijnde aan den boedel waar- indien gerehabili-

h .. ' t t · · ld' d teerd, niet van van IJ cura o~. was, en aanz1en van eem?e s~m ?e s~. ~?r schuld ontslagen, en 
hem onbehoorhJk terug gehouden of gebrmkt, 1nd1en hiJ ZIJn onbekwaam om ooit 
certificaat en vergunning daarvan zal bekomen, daardoor niet weder verkozen te 
zal ontslagen zijn, wat zijne toekomende goederen betreft, worden. 
ten aanzien van de gemelde schuld. En zoodanige insolvent 
zal voor altoos onbekwaam zijn om weder tot curator te 
worden verkozen onder de voorzieningen dezer Wet. 

138. En wordt vastgesteld, dat ieder insolvent tegen wien, Ontslag gepleit in 
nadat hem zijn certifikaat is toegestaan eenige actie zal antwoord op actie 
W d · b t · h ld · h' f d · d yoor vorige schuld or en 1nge rag voor een1ge se u , e1sc , o vor ermg, oor · 
hem verschuldigd ten tijde dat zijn boedel werd overgegeven 
of toegewezen om te word en gesekwestreerd, bewezen of hi er-
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door bewijsbaar gemaakt of in eenig opzicht vorderbaar 
tegen zijnen boedel, in het algemeen zal mogen pleiten dat 
de oorzaak van actie is ontstaan voor dat hij zijnen boedel 
overgaf of dezelve als voormeld werd gesekwestreerd, en 
zal deze ordonnantie en de speciale zaak als getuigenis mo-

Insolvent's certifi- gen inleveren; en het certifikaat en de vergunning daarvan 
caat is. bewi~s _van aan zoodanigen insolvent zullen voldoend bewijs zijn van 
bant~elmgen.mmsold- de insolventie, overgaaf, of toewijzing, en andere handelingen ven 1e, en IS gron . . 
voor ontslag van in· voor het bekomen van het gemelde cert1fikaat en vergunnmg 
solventaitbecbtenisdaarvan; en indien eenig zoodanig insolvent in executiezal 

worden genomen, of in gijzeling gesteld voor zoodanige schuld, 
eisch, of vordering, waar vonnis is bekomen v66r de ver
gunning van zijn certifikaat, zal het eenig Regter van het 
Hof waarvan vonnis is bekomen of voor eenig Regter van 
het Hoog Geregtshof vrijstaan, nadat zoodanig insolvent zijn 
certifikaat en vergunning daarvan produceert, den cipier of 
officier die den gemelden insolvent in bewaring zal hebben 
uit kracht van de gemelde executie te gelasten om hem te 
ontslaan, zoover als betreft zoodanigen boedel, zonder van den 

Cipier scbadeloos verweerder eenige kosten te eischen, en de gemelden cipier 
gesteld. of officier zal zijn e:p. wordt bij deze, voor zulks te doen, 

schadeloos gesteld . 
.Aangaarde civiele 139. En wordt vastgesteld, dat het, ter eeniger tijd nadat 
gevangennem!ng het plan van verdeeling van eenigen insol venten boedel is 
van ongecertlfi- b k ht' d . . h' . Id f d t d ceerde insolvent en e rac 1g ID man1ere 1ervorens verme , o na a ever-
maatregelen daarop. deeling van den gemelden boedel is gelast te worden gedaan 

onder de voorzieningen van het 25ste artikel dezer wet, en 
v66r dat de insolvent zijn certifikaat en vergunning daarvan 
zal hebben bekomen, aan de curatoren of eenige crediteur 
van den gemelden boedel zal vrijstaan, om aan het gemelde 
Hooge Geregthof of Rondgaande Hof te verzoeken, bij motie, 
om decreet van gemeld geregtshoftot civiele gevangenneming 
van den gemelden insolvent; mits de gemelde insolvent eerst 
behoorlijk zal zijn gedagvaard om te compareren voor ge
meld geregtshof, op den dag wanneer de gemelde motie zal 
worden gedaan om reden te geven waarom geen decreet van 
ci viele gevangenneming tegen hem zoude worden uitgevaar
digd, en daarop en op wijze ten genoegen van het gemelde 
geregtshof, dat de gemelde boedel niet toereikend is tot be
taling der schulden tegen den gemelden boedel bewezen of 
bewijsbaar als voormeld, zal het aan het geregtshof aan het
welk zoodanig aanzoek is gedaan, vrijstaan om hetzelve ab
soluut of conditioneel te verleenen, of hetzelve te weigeren, 
als aan het gemeld geregtshof zal billijk schijnen. Met dien 
verstande dat, wanneer het verzoek tot civiele gevangen
neming door een of meer crediteuren is gedaan, en het ge
melde geregtshof hetzel ve zal opschorten onder de voorwaarden 
dat de insolvent eenige som gelds betalen, zoodanige betaling 
zal moeten geschieden aan de curatoren of aan den meester 
van het Hof, naar het geval moge zijn, ten voordeele van 
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den crediteur of de crediteuren het verzoek doende, en van 
zoodanige andere crediteuren als v66r de verdeeling zullen 
eischen tot een deel daarvan te worden toegelaten. 

140. En wordt vastgesteld, dat het op ieder tijd na het Insolvent mag ~~n-
lan van de distributie van eenigen insolventen boedel zal zoektotp~rsoonhJke P . . . beschermmg doen 

zijn bevest1gd 1n mamere boven omschreven, of na de ver- en maatregelen 
deeling van den boedel zal zij n gelast, onder de voorzieningen daarop. 
van de 25ste sectie dezer wet, en v66r de insolvent zijn 
certificaat en vergunning daarvan zal verkregen hebben, aan 
zoodanigen insolvent geoorloofd zal zijn zich bij motie te 
vervoegen bij het Hooge Ger egtshof of Rondgaande Hof om 
een decreet van zoodanig geregtshof, verklarende zoodanigen 
insolvent niet onderhevig aan het proces van civiele gevan-
genneming voor of ten aanzien van eenige schuld of vorde-
ring bewezen of bewijsbaar of welke op eenige wijze kan 
worden gevorderd tegen den insolventen boedel. Wel verstaan, 
dat ten minste zes weken kennisgeving van den dag waarop Zes weken kennil!l
zoodanige motie zal worden gedaan in de Gouvernement . .:; geving in Staats-

0 l t d E b .. h t d courant. ourant za moe en wor en gegeven. n IJ e oen van 
zoodanige motie zal iedere crediteur van den insolventen 
boedel, die niet ten volle betaald is, kunnen worden gehoord Crediteur kan daar
tegen het maken van zoodanig decreet, en zoodanig hof acht tegen objecteren. 
gevende op de conformiteit van den insolvent, met de voor-
zieningen dezer wet, en op deszelfs gedrag zoowel v66r als 
na zijne insolventie en op zijne bekwaamheid om van tijd 
tot tijd of anderzins, eenige som of sommen gelds te be-
talen, en in het algemeen op de billijkkeid van de zaak 
moeten oordeelen over de billijkheid van het maken van 
eenige objectie tegen eenig zoodanig decreet en den insolvent 
of daartoe moeten geregtigd vinden en hetzel ve uitmaken, 
of het maken daarvan weigeren of uitstellen, of zoodanige 
voorwaarden daaraan hechten als de omstandigheden zullen 
billijk maken. En ieder zoodanig decreet, verklarende eenigen Order, ~~ni~solve~t 
insolvent niet onderhevig aan eenig decreet van civiele ge- tegen glJzelmg v~~J-

. · warende, heeft~ehJk 
vangennemmg ten· aanz1en der zaken voormeld, zal dezelfde effect als rehabili-
uitwerking hebben om zijn persoon tegen zoodanige procestatie. 
te beschermen als zijn cer!ificaat en vergunning daarvan 
hebben zou. Maar geen zoodanig decreet zal eenige kracht 
hoegenaamd hebben hetzij over de baten van zoodanigen in-
solventen boedel, of op het regt of vermogen van eenigen zoo-
danigen crediteur om voort te gaan in maniere en vorm hier-
onder omschreven, tegen het toekomstige aangewonnen eigen-
dom van den in sol vent ( zoolang als hij zonder zij n certificaat en 
d.~ vergunning daarvan blijven zal), ten einde betaling van 
ZIJ ne schuld te erlangen. W el verstaan, dat indien re den wordt In die~ ~rder on be
aangetoond ten genoegen van zoodanig hof dat zoodanig hoorhJk 18 bekomen, 
d .. wordt het herroepen 

ecreet, als voormeld, frauduleus of onbehoorhJk was be- · · · 
komen, het aan zoodanig hof zal vrijstaan hetzelve te her-
roepen en daarop zal de stand van den insolvent worde:p. 
beschou wd even alsof hetzel ve nimtr:ler w~s gemaakt, 
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Na bevestiging van 141. En wordt vastgesteld, dat van en na het maken 
r~ke~ing _en pla_n van van het decreet voormeld, bevestigende de rekening en het 
e~~~,~~~st~~:~~ ~:~~:plan van distributie van .. de~ insol yen ten boedel voormeld, 
certificeerd, gereg-) de insolvent, ofschoon h1J Z1Jl1 certlficaat en de vergunning 
tigd zijn om .~igen- daarvan niet zal bekomen hebben, bevoegd zal zijn voor zijn 
dom te verknJgen. eigen gebruik en als zijn eigendom aan te winnen en te 

bezitten alle zoodanige goederen, roerend of onroerend, 
personeel of reeel als hij zal mogen koopen of aanwinnen, 
of die op hem zullen vervallen, aankomen, of gelaten worden, 
op iedere manier hoe ook genaamd, anders dan uit kracht 

Uitgezonderd alleen van eenig regt of reversie gevestigd in den insolvent op den 
die hem in reversie datum van de order voor de sekwestratie van zijnen boedel, 
toekomen. 1 f d b d l d . . l t "t d even a so e oe e van zoo amgen 1nso ven nom on er 

sekwestratie ware geplaatst geworden. 
Executie tegen in- 142. En wordt verder vastgesteld, dat in ieder geval 
solvent voor tekort waarin eenig insolvent de vergunning van zijn certificaat niet 
des .hoedel~, bij zal hebben bekomen als boven omschreven, het geoorloofd 
motle aan t Hof en l . . d f · d" d · 
kennis aan insolvent za Z1Jn aan en curator o curatoren, 1n 1en er zoo amge 

zij n, of aan de MeGster van het Hooge Geregtshof, of aan 
eenigen crediteur in den insolventen boedel, aan wien het zal 
blijken uit zoodanige rekening en plan als voormeld, of 
eenige zoodanige schets van verdeeling als voormeld, dat eenig 
deel van zijne vordering nog verschuldigd blijft, zich te wen
den naar het Hooge Geregtshof of aan eenig Rondgaande 
Hof bij motie, waarvan kennis zal moeten worden gegeven 
aan den gezegden insolvent, om verlofvoor het uitvaardigen 
van eene executie tegen zoodanigen insolvent, voor eenige 
som niet te bovengaande het geheele tekortkomende dat zal 
bestaan op den tijd van doen van zoodanig aanzoek, en het 
hof overtuigd zijnde bij beeedigde verklaring of anderzins, 
dat een zeker te kort dus bestaat, en dat er redelijke gronden 
zijn te vermoeden dat er baten zijn behoorende aan den 
insolvent, voldoende om dezelve geheel of gedeeltelijk te 
voldoen, zal een bevelschrift van executie moeten doen uit
vaardigen, en zoodanig bevelschrift van executie zal moeten 
worden geexecuteerd op gelijke wijze als bevelschriften ter 
executie uitgenomen op vonnissen van gezegd hof, en iedere 
inbeslagneming daarop en iedere inbeslagneming daartoe 
behoorende, zoowel ten aanzien van het regt van andere 
bevelschriften van executie, gesteld in handen van den 
balj u w, of and er offici er der wet, om te deelen in de op
brengsten gemaakt en geheven als anderzins, zullen worden 
beoordeeld op hetzelfde pdncipe als alle andere bevelschriften 

Opbrengst van exe- van executie, en alle opbrengsten van eenige executie geheven 
cutie betaal~ a~n onder deze sectie zullen 'moeten worden betaald door den 
curator, en mdien b r f d b h l""k ffi . h d geen curator aan a JUW o an er e oor ~J o Cler van et geregt, aan en 
:Meester. curator of curatoren van den insolventen boedel, indien er 

eenigen zij n of indien er geen zij n, dan aan den Meester 
van het Hooge Geregtshof; en iedere zoodanige betaling 
q.oor den baljuw of andere officier van. het ge1·egt, zal in 
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regten worden beschouwd te zijn de distributie van de op- ~erdeeld onder cre
brengst van het bevelschrift van executie, en het bedrag van diteurenkdaarkop d 

d . b h b l h . f t• aanspraa ma en e. iedere zoo amge op rengst van et eve se n t ter execu 1e 
en het bedrag van eenige zoodanige opbrengst, dat alzoo 
z.al worden betaald aan zoodanigen curator of curatoren of 
aan den gezegden Meester, na aftrek daarvan van de kosten, 
naar behooren gemaakt door den persoon die dezel ve gereali-
seerd heeft, zal moeten worden verdeeld onder alle zoodanige 
crediteuren van den insolventen boedel die v66r de verdeeling 
daarvan aanspraak zullen maken om er deel in te nemen. 
Wel verstaan, dat de gezegde curator of curatoren, of de Indien concurente 
gezegde Meester, naar het geval moge zijn, zoodanige opbrengst c~editeur exec~~ie 

11 d I . d" h "d ~ d d" mtneemt zal hiJ 5s. zu en moeten ver ee en, In evenre 1g e1 onaer e ere 1- meerin£ ontvangen 
teuren aldus vorderende, behal ve dat wanneer de executie dan de and ere con
zal ontstaan zijn uit eene executie ter instantie van eenen cur~nt~ creJiteuren, 

t d•t d · d"t "tk · l of, md1en preferente concurren en-ere 1 eur, zoo an1g ere 1 eur Ul eermg za ge- crediteuren alles 
nieten van vijf shillings in het pond meer dan eenig and er krijgen, eene billijke 
crediteur van gelijken rang; en indien, omdat er preferentie- commissie. 
crediteuren in zoodanigen boedel zijn, of om eenige andere 
reden, de gezegde compensatie ongenoegzaam zal worden 
geoordeeld, zal het aan den Meester van het Hooge Geregts-
hof geoorloofd zijn zoodanigen concurrenten crediteur in de 
plaats daarvan, zoodanige redelijke commissie toe te leggen 
als hij gepast zal oordeelen, onderhevig aan de rivisie van 
het Hooge Gerechtshof, met dien verstande mede, dat geene 21 dagen kennisge
verdeeling van zoodanige opbrengst als boven gemeld zal ying van verdeeling 

d . f ' m Staatscourant. mogen wor en gemaakt door eemgen curator o curatoren, 
of door den gezegden Meester, dan na een-en-twintig dagen 
voorafgaande kennisgeving in de Gouvernements Oourant. 

143. En wordt vastgesteld, dat het zal vrijstaan aan Nieuwe overgave 
den Hoofdregter dezer Provincie of eenig ander Regter van van boede! .door 
h t H G .. . ongerehab1hteerde 

e ooge eregtshof, om wanneer hiJ zulks regtmat1g zal insolventen na dis-
oordeelen, de overgaaf aan te nemen van den boedel van tributie-plan goed
eenigen insolvent, die zijn certificaat en de vergunning daar- gekeurd. 
van niet zal bekomen hebben, op eenigen tijd na het maken 
van het decreet van het Hof, bevestigende het plan van 
distributie daarvan, als voormeld, en de boedel van zoo-
danigen insolvent zal mogen worden geadjudiceerd als ge-
se~westreerd ter instantie van zijne crediteuren, zoowel degenen 
Wier schulden nog ongelikwideerd blijven (indien er meer 
sekwestratien zijn geweest dan een) als degenen wier schul-
den zijn aangegaan sedert het maken voor den laatsten tijd 
van zoodanig decreet als voormeld, evenzoo alsof de boedel 
van zoodanigen insolvent nooit onder sekwestratie ware gesteld. 

144. En wordt vastgesteld, dat behalve de onderschei- Gedwongene sekwes
detie zaken en dingen hierboven verklaard daden van insol- t:atie tege~ ongecer· 

t. t ·· ·· d d tliiceerde msolvent. ven 1e e ZIJn, welke alien biJ deze wor en verklaar toe-
p~sse!ijk te zijn op de zaak van iederen zoodanigen insolvent, 
d1e m de laatste sectie vermeld is, gelijkelijk met ieder 
ander persoon, het toelaten van beslag te leggen op, onder 
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Beslagneming onder en uit kracht van eenig bevelschrift van executie, uitgevaar-
bevelschrift ter digd onder en uit kracht van de 142ste sectie dezer wet 
executie. ' en het onderwerpen van zoodanigen insolvent aan het tegen 

hem uitvaardigen van een proces van civiele gevangenneming 
Civiele gijzeling. onder en uit kracht van de 139ste sectie dezer wet, respec~ 

tievelijk, zullen worden geoordeeld te zijn acten van insol
ventie, in het geval van iederen zoodanigen insolvent als 
voormeld, en zullen aan iederen crediteur, wiens schuld van 
het bevoegde bedrag is, en is aangegaan na het maken van 
het laatste decreet, confirmerende zoodanige rekening en plan 
van distributie, als voorzegd, het regt geven om te rekwestreren 
in maniere en doen als in deze wet omschreven is om den 
boedel van zoodanigen insolvent ten voordeele van zijne 
crediteuren te doen sekwestreren. Maar geene order voor 
sekwestratie, uitgevaardigd ten aanzien van den boedel van 
eenigen zoodanigen insolvent, zal ontslaan of aandoen eenig 

~~cr~et van civi~le proces van civiele gevangenneming dat zal zijn uitgevaardigd 
giJzehng reeds mt- onder en uit kracht van de 139ste sectie dezer wet tenzij 
"evaardigd niet · d d d · ' k ~pgeheven. de Hoofdregter of eemg ander Regter, at e or er u1tmaa t, 

zooals hij bij deze geautoriseerd wordt te doen, anders zal 
gelasten. 

Rangschikking van 145. En wordt vastgesteld, dat zoo dikwijls als de boedel 
oude crediteuren in van eenigen insolvent als voormeld ongecertificeerd blijvende 
insolventen boedel, · d ' 'a 1 · 1 d d' 
ingeval van nieuwe op n1euw zal wor en gesekwestreer as _1nso vent, e ere 1-
insolventie voor teuren onder eene vroegere sekwestrat1e schulden zullen 
balans verschuldigd. kunnen bewijzen en gerangsckikt worden op den insolventen 

boedel, voor elk saldo dat hun dan respectievelijk nog zal 
verschuldigd zijn volgens den aard van hunne respectieve 
schulden, hetzij preferent of concurrent, evenzoo alsof de 
laatste order van sekwestratie de eenige was die ooit uitge
vaardigd was. 

Betre~ende o':be- 146. En wordt vastgesteld, dat in het beslissen van alle 
~oorl1Jke preferen-. kwestien betreffende onbehoorlijke preferentien, gegeven door 
hen door ongecert1- . . 1 b · fi d " d d 
ficeerde insolvent. eemgen Insolvent, as oven ongecert1 ceer bhJven e, en e 
worden de crediteu- procedures daarop, en de gevolgen daarvan, de crediteuren 
ren van .beide se- onder iedere vroeaere sekwestratie en diegenen die zulks eerst 
kwestrahes all; een . . 0 

ligchaam beschouwd geworden ZlJn na het maken van het laatste decreet, beves-
tigende de rekening en het plan van distributie, zullen wor
den beschouwd als een ligchaam, en zonder onderscheid of 
distinctie, behalve in zoover als in bijzondere gevallen de 
omstandigheden van de eene klasse van crediteuren of van 
de andere invloed mogen hebben als een kwestie van ge
tuigenis op de aanwending van de principes hierboven, ten 
aanzien van zoodanige kwestien als voormeld, beschreven en 
verklaard. 

Alphabetische lijst 147. En wordt vastgesteld, dat de Meester van het 
van don~ecertifi- Hooge Geregtshof, iedere drie maanden in de Gouve1 nernents 
ceer e 1nsolventen O h . . 
elke drie maanden om·ant tot et algemeen nangt zal moeten pubhceren,·twee 
in de Staatscourant alphabetische lijsten, de eerste toonende den naam en woon
te worden bekend platf,ts van iederen ongecertificeerden insolvent in wiens 
gemaakt, · · ' 
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boedel de rekening en het plan van distributie bovengemeld 
niet zal zijn bevestigd, benevens den datum van de order 
van sekwestratie van den boedel van zoodanigen insolvent; 
en de tweede toonende den naam en de woonplaats van 
iederen ongecertificeerden insolvent, in wiens boedel zoo
danige rekening en plan als voormeld zal zijn geconfirmeerd, 
benevens den datum van het decreet confirmerende den
zelven. En de kosten van het publiceren van zoodanige 
lijsten in gezegde courant, zoowel als het plaatsen van alle 
zoodanige kennisgevingen als boven bepaald is dat door den 
Meester van het Hooge Geregtshof in de gezegde courant 
moeten worden gedaan, zullen door het Gouvernement wor
den goedgemaakt. 

148. En wordt vastgesteld, dat alle voorzieningen dezer Voorzieningen van 
wet toegepast zullen worden op, en reguleren zullen alle boedels deze wet toepasselijk 

1 d k t t . k t" . . op boedels reeds ge-
gep aats.t o~ er se we~ ra 1e1 / overeen oms 1g eemge wet 1n sekwestreerd, uitge-
kracht 1n d1t grondgeb1ed voor het passeren dezer wet, zoo- nomen in zekere 
ver als de voorzieningen dezer wet, of eenig gedeelte daarvan, gevallen. 
daarop toepasselijk zal zijn in de positie en staat waarin 
zulke boedel zal zijn tijdens het passeren dezer wet. Vermits, 
altijd, dat niets in deze wet vervat, van toepassing zal zijn 
op of in eenig opzigt de regten van eenig persoon zal bena-
deelen, bij wiens regtsgeding eenig eigendom door wettig 
proces, in beslag zal zijn genomen, tijdens de afkondiging 
dezer wet, of de beslissing van eenige acties of regtsgedingen 
die hangende zullen zijn tijdens derzelver afkondiging,, alle 
welke regten, regtsgedingen en acties, beslist zullen worden 
overeenkomstig de beginselen en voorzieningen van eenige 
wet in kracht in dit grondgebied v66r het passeren dezer 
wet, precies alsof deze wet nooit gepasseerd was, en wel te 
verstaan ook, dat alle misdaden ontstaan of verklaard door 
eenige wet in kracht in dit grondgebied, v66r het passeren 
dezer wet, en begaan v66r de afkondiging dezer wet, niet-
tegenstaande de herroeping van genoemde wet, vervolgd en 
gestraft rnogen worden alsof die wet in volle kracht en uit-
werking was gebleven. 

149. En wordt vastgesteld, dat de Meester van het Hooge Aanteekening en 
Geregtshof zal rnoeten aanteekenen en bewaren alle hande- bewaring van verrig-
1. b t kl 1· "k · · 1 t" d •t k ht tingen in insolventie mgen e re {e lJ eemge 1nso ven 1e on er en Ul rac door Meester. 
dezer wet; en de insolvent of eenig crediteur, die bewezen 
heeft, zal op alle redelijke tijden inspectie van dezelve rnogen Insolvent en credi· 
hebben, en worden toegelaten om uittreksels of afschriften teuren mogen inzage 
daarvan te nernen; en uittreksels van zoodanige handelingen, er van hebben. 

geteekend door den gernelden Meester, zullen als getuigenis 
in alle hoven van justitie binnen de Provincie rnoeten wor-
den aangenomen. 

150. En wordt vastgesteld, dat wanneer men aan het Speciaal commissa
Hooge Geregtshof of eenig Rondgaande Hof zal doen blijken, ris ingevolge ziekte, 

~at de Meeste.r of Landd.~ost, .. naar het geva~ moge zijn, do?r ~~~d~~~s~eester o{ 
uekte of eemge onverrnlJdehJke reden verh1nderd wordt 1n · · 
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het houden van eenige bijeenkomst, welke onder de voor
zieningen dezer Wet is gelast om te word en gehouden, het 
aan gemeld geregtshof zal vrijstaan om eenen commissaris te 
benoemen tot het speciaal einde om zoodanige bijeenkomst 
te houden, die, tot het oogmerk van zoodanige bijeenkomst, 
dezelfde magt en autoriteit zal hebben, als door deze Wet aan 
den gemelden Meester of Landdrost in gelijke gevallen zijn 
verleend, en bij gebreke van zoodanige aanstelling wordt de 
eerste klerk van iederen Landdrost bij deze geautoriseerd, 
voor het einde van zoodanige bijeenkomst, het gezag en de 
autoriteit van zoodanigen Landdrost uit te oefenen. 

In welke gevallen 151. En zij het vastgesteld, dat voor het hooren en be
het Hofmag gehou- slissen van alle kwesties zaken en dingen voor welke regts-
den worden voor een · · h' H f k h 1 
of meer der Re"'ters. geb1ed 1s gegeven aan et Hooge o , rac tens c ausulen 

o dezer wet hierin later genoemd, te weten : de 22ste, 25ste, 
31ste, 40ste, 45ste, 62ste, 63ste, 64ste, 65ste, 98ste, 113de, 
121ste, 122ste, 139ste 140ste, en 150ste clausulen, met uit
zondering van datgene in de 40ste clausule, hetwelk betrekking 
heeft op de herroeping van de bevestiging en terzijdestelling 
van de verkiezing van eenigen curator of curatoren, op grond 
dat zulk eene verkiezing op eene bedriegelijke en onbehoor
lijke wijze geschiedt was, genoemd Hof zal en mag gehouden 
worden te Pretoria, voor een of meer regters van dat Hof, op 
zulken tijd als genoemd Hof door eene order zal bepalen. 

Reglementen, enz,, 152. En wordt verder vastgesteld, dat het aan gemeld 
door het Hof te Hooge Geregtshof zal vrijstaan, om van tijd tot tijd, als zij het 
werden gemaakt. d d d ienstig zullen oor eelen, zoodanige reglementen, or ers en 

bepalingen, tot het in werking brengen dezer wet, alsmede 
aangaande den vorm en de manier van procederen onder 
dezelve, te maken, als aan gemeld Geregtshof raadzaam zullen 
voorkomen . 

.A.angaande in wer- 153. En wordt verder vastgesteld, dat deze wet in volle 
king treden der wet. kracht en werking zal zijn op den dag van deszelfs publica tie 

in de rJouvernements Oourant, van welke dag af alle vorige 
bestaande wetten, tegenstrijdig met de voorzieningen van deze 
zullen herroepen zij n. 

Gegeven ten Gouvernementhuize, dezen Tweeden dag van 
Junij, 1880. 

Op last van Zijne Exellentie den Administrateur. 

GEORGE HUDSON, 
Koloniaal Secretaris. 
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No. 175, 1880. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

ZIJNE Exellentie de Administrateur gelast ter algemeene Gouv .. ambtenaren, 
informatie bekend te doen maken dat hij goedgevonden heeft zendeh?gen, e~z·l 

' . gemagt1gd gratis 
alle Gouvernements Ambtenaren, Vrederegters, en Zendehngen passen aan Inboor-
binnen de Transvaalsche Provincie te magtigen om Passen lingen te verleenen. 
gratis te verleenen aan Inboorlingen, overeenkomstig de 8ste 
Afdeeling van· Wet No. 6, van 1880, 1) hetwelk leest ~ls volgt: 
"Ieder Inboorling van deze Provincie, wenschende van een 
district naar het andere te reizen, zal verpligt zijn om bij 
den Landdrost of Commissaris voor N aturellen van zijn dis
trikt, of zoodanig ander ambtenaar aangesteld met het doel 
om zulke Passen uit te reiken, aanzoek te doen voor een Pas. 
De Landdrost, Commissaris, of eenig ander ambtenaar, als 
voornoemd, zal verpligt zijn zoodanig Pas te verleenen, 
op applicatie: Mits de applicant kan bewijzen dat zijne hut
of woningsbelasting voor het jaar behoorlijk betaald is/' 

Eene hoeveelheid Pas-boeken zal aan de verschillende Pasboeken zullen 
Landdrosten gezonden worden bij welke aanzoeken moeten aan Landdroiten 

d d d d h' 'll d b d . gezonden worden. wor en ge aan oor e verse 1 en e am tenaren tot e Uit-

reiking van zoodanige passen gemagtigd. 2) 

Op last van Zijne Excellentie, 

GEORGE HUDSON, 
Koloniale Secretaris. 

Koloniale Secretarie, Transvaal, 
13 Augustus 1880. 

(Get.) W. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

PROOLAMATIE, 
Door Zijne Excellentie Kolonel Sir WILLIAM OWEN LANYON, 

Ridder Kommandeur van de Meest Eervolle Orde van 
St. Michael en St. George, en Ridder van de Meest Eer
volle Orde van het Bad, Administrateur van het Gouver
nement van de Provincie Transvaal in Zuid Afrika. 

NADEMAAL door de Wet No. 16 van 1880, 3) genaamd, Inleiding. 
"Wet ter oprigting van Minicipaliteiten, en ter regeling van 
de bevoegdheid er van," onder anderen vastgesteld is dat elk 

1) Zie ante bladzijde 750. 
2) In verband hiermede zie Proclamatie 6 Dec. 1881 en Gouv. 

Kennisg. No. 239, d.d. 14 November 1883. 
3) Zie ante bladzijde 856, 
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dorp binnen de Provincie met eene bevolking van 300 zielen 
een stad kan uitm&ken uit kracht der bepaling van gezegde 
wet, en dat de ambtenaar Administrateur van het Gouverne
ment bij proclamatie zal vaststellen dat eene plaats met een 
bevolking bedragende drie honderd zielen, zal verklaard war
den eene gemeente te zijn, naar de bedoeling dier wet, en de 
grenzen er van zal bepalen ; en nademaal in genoemde wet 
verder vastgesteld is dat elke stad zal verdeeld zijn in vier 
wijken, ep. dat v66r de eerste verkiezing van een Burgemeester 
en Raadsleden voor eene stad onder genoemde wet, de Ad
ministrateur zoodanige stad bij proclamatie in wijken ver
deelen en den naam en de grenzen er van vaststellen zal, en 
nademaal de bevolking van het dorp Pretoria drie honderd 
zielen en meer bedraagt : 
Zoo is het dat ik, overeenkomstig bepalingen van gezegde 
wet, hierbij proclameer en bekend maak, dat genoemd dorp 
Pretoria zal zijn en hierbij verklaard wordt te zijn een stad 
naar de bedoeling dezer wet; en ik proclameer en publiceer 
verder, dat gezegde stad ligt binnen de grenzen als volgt, 
namelijk, binnen de limiten der dorpsgronden en volgens 
kaart daarvan gemaakt door den Landmeter A. H. Walker, 
gedateerd Maart 187 5, namelijk van het baken op de hoogte 
Noord-West van Arcadia op genoemde kaart gemerkt 37, en 
van daar naar de bakens gemerkt 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 18, 17, 16, 15, op dezelfde kaart, en 
dan van baken 15 met de lijn van de plaats Groenkloof en 
gedeelte van Elands Poort, genaamd "Muckleneuk," naar het 
baken der laatste plaats, op de kaart er van gemerkt C, en 
van daar met een regte lijn naar het eerstgenoemde baken 
37 van het dorpsveld; en ik proclameer en publiceer verder 
dat gezegde stad Pretoria zal verdeeld zijn in vier wijken met 
namen en grenslijnen als volgt, dat is:-

WIJK NO 1. 

Van het snijdingspunt op Kerkplein van de twee lijnen 
door het midden van Marktstraat en Kerkstraat, die elkander 
regthoekig snijden, naar het punt waar genoemde lijn gaande 
door Marktstraat de Zuidelijke lijn der stad snijdt, tusschen 
baken 49 en baken 18: van daar in Oostelijke rigting langs 
de grens der stad naar baken gemerkt C; van daar naar het 
punt waar gezegde lijn langs Marktstraat de Oostelijke lijn 
der stad snijdt tusschen bakens C en 37, en van daar in eene 
regte lijn naar het eerstgenoemd snijdingspunt op Kerkplein. 

WIJK NO. 2. 

Van genoemd snijpunt op Kerkplein in eene regte lijn 
naar het punt waar de lijn langs Marktstraat de W estelijke 
lijn der stad snijdt tusschen bakens 42 en 43; van daar met 
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de stadslijn naar bakens 43, 44, 45, 46, 4 7, 48, 49; van 
daar naar de voornoemde snijding van de lijn langs Markt
straat met de stadslijn tusschen bakens 49 en 18, en van daar 
naar het snijdingspunt op Kerkplein. 

WIJK NO. 3. 

Van snijpunt op Kerkplein, waar de lijn langs Markt- Grenslijnen van 
straat de noordelijke lijn der stad snijdt tusschen bakens Wijk No. 3· 

40 en 41; van daar in Westelijke rigting met de stadslijn 
naar bakens 41 en 42; van daar naar de bovengezegde snij-
ding der lijn langs Kerkstraat en de westelijke lijn der stad, 
en van daar in een regte lijn naar het snijdingpunt op 
Kerkplein. 

WIJK NO. 4. 

Van snijdingpunt op Kerkplein tot waar de lijn langs Grenslijnen van 
Kerkstraat de oostelijke lijn der stad snijdt tusschen bakens Wijk No. 4. 

C en 37; van daar met de stadslijn naar bakens 37, 38, 
39, 40; van daar naar de voorzegde lijn langs Marktstraat 
en de noordlijn der stad tusschen bakens 40 en 41, en van 
daar met een regte lijn naar het snijdingpunt op Kerkplein. 

Al de bovengenoemde lijnen zijn nader en duidelijker Niets in deze pro· 
aangewezen op een plan van het dorp Pretoria ontworpen clamatievervatgee~t 
d d L d G l M t d. 'a d . regt aan corporatle oor en an meter- eneraa . e 1e verstan e, at n1ets op grond binnen de 
in deze proclamatie vervat, zal beschouwd of opgevat wor-limieten der stad. 
den als zoude het aan de Corporatie voornoemd eenig regt 
of eenige aanspraak geven op de gronden liggende binnen 
de limieten der stad. 

GOD BEHOEDE DE KONINGIN. 

Gegeven onder mijne hand en zegel ten Gouvernements 
Huize op dezen 26sten dag van Augustus, 1880. 

Op last van Zijne Excellentie, 

No. 189. 

GEORGE HUDSON, 
Koloniale Secretaris. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

ZIJNE Excellentie de Administrateur heeft goedgevonden Publicatie van her
de publicatie te gelasten van het navolgend herziene Tarief ziene tarief voor ge-
. 1 t d h 1 ' tuigen niet woon-m p aa s van e se aa schedule A van Gouvernements 
Kennisgeving 69, van 2 .Tunij 1879 :-
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SCHEDULE A. 1) 

a. Hoofden van Gouvernements Departe
menten, Landdrosten, Aangestelde Offi
cieren der R~jks of Lokale Magten, 
Advokaten, Procureurs, N otarissen en 

[1880 

Landmeters . . . . .. £1 0 0 
b. Klerken op Publieke Kantoren, Onder 

Officieren der Rijks of Lokale Magten, 
Handwerkslieden, Handwerksmannen, 
Landbouwers hun eigen of gehuurd 
land bebouwende, en vrouwelijke ge-
tuigen 0 10 0 

c. Winkel Assistenten, Gemeene Soldaten 
in de Rijks en Lokale Magten, Land
bouw Assistenten, Dagarbeiders, Trans-
portrijders en anderen... 0 5 0 

Op last van Zijne Excellentie, 

C. E. STEELE, 
Commissaris van Finantien 

en Inkomsten. 

Pretoria, 1 September, 1880. 

No. 222. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

Sluiting .van oude ZIJNE Exellentie de Administrateur gelast ter algemeene 
be?rafemsplaats t~n informatie bekend te doen maken dat de grond een gedeelte 
zU1den van Pretoria. ~ . 

van de Dorpsgronden van Pretona u1tmakende, en gelegen 
ten Zuiden van het dorp, boven de groote Watervoor, vroe
ger in sommige gevallen gebruikt voor de begrafenis van 
overledene personen, zal niet langer als begraafplaats mogen 
worden gebruikt, en is hiermede voor het publiek gesloten. 

Op last van Zijne Excellentie, 

GEORGE HUDSON, 
Koloniale Secretaris. 

Koloniale Secretarie, Transvaal, 
12 October 1880. 

1) Gewijzigd door Wet No. 8, 1883, wederom herzien door Art. 2 van 
Wet No. 5 1886. 
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(Get.) W. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

PROOLAMATIE, 
Door Zijne Excellentie WILLIAM OWEN LANYON, Kolonel, 

Ridder van de Meest Eervolle Orde van het Bad, en 
Ridde;r van de Meest Onderscheiden Orde va.n St. Michael 
en St. George, Administrateur van het Gouvernement van 
het Transvaalvaalsche Grondgebied in Zuid Afrika. 

NADEMAAL een getal der inwoners van het distrikt Inleiding. 
van Standerton, een gedeelte van . de plaats genaamd Bles
bokspruit, gelegen in het district van Standerton, met het 
doel gekocht hebbende om aldaar een nieuw dorp op te 
rigten en te stichten, en zoodanig dorp opgerigt en gesticht, 
en aanzoek gedaan hebbende bij het Gouvernement van dit 
Grondgebied om het onder het bestuur en administratie van 
gezegde Gouvernement te plaatsen, en nademaal genoemd 
dorp wordt verondersteld van groote voordeel te zijn voor 
de inwoners in de buurt wonende. 

Zoo is het dat ik b~j deze proclameer, deklareer en Plaats Blesbok
bekend maak dat van af den 12den dag van October het spruit verklaar~ een 

. ' ' dorpsgrondgeb1ed te 
genoemde n1euwe dorp, gelegen op genoemde plaats Bles- zijn onder admini-
bokspruit, in het distrikt van Standerton, te worden genoemd stratie van te be-
het dorp noemen ambtenaren 

BETHEL 

een dorpsgrondgebied zal zijn, onderworpen aan de admini
stratie, het beheer, en bestuur van het Transvaalsche Gouverne
ment, en de administratie er van zal in handen worden 
gesteld van die ambtenaren welke hierna door het Gouverne
ment zullen worden aangesteld. 

GOD BEHOEDE DE KONINGIN. 

Gegeven onder mijne hand en zegel te Pretoria, Trans
vaal, dezen den twaalfden dag van October, 1880. 

Op last van Zijne Excellentie, 

GEORGE HUDSON, 
Koloniaal Secretaris. 

Koloniale Secretarie, Transvaal. 
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No. 223. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

Bekendmaking van ZIJNE Exellentie de Administrateur gelast dat de na
regulatien ter ex- volgende Regulatien de exploitatie of het uitgraven van steen
pklolitatie van steen- kolen in de Dorpsgronden van M. W. Stroom, ter algemeene 

o en. . d 
informat1e bekend gemaakt wor en : 

REGULATIEN VOOR HET UITGRAVEN VAN STEENKOLEN IN DE 

DORPSGRONDEN VAN M. W. 8TROOM, DISTRIKT WAKKERSTROOM. 

Landdrost zalplaats 1. De Landdrost,. of ambtenaar als zoodanig fungeerende, 
bepalen ~oor uitgra- zal bepalen in welk gedeelte of gedeelten van de dorpsgron
ven en mtspannen. den kool uitgegraven zal worden, en zal de limieten van zoo-

danig gedeelte of gedeelten, insluitende de benoodigde grond 
voor uitspanning en de weide van het vee, behoorende tot 
de wagens die de kool zullen vervoeren, bepalen. 

Mijnen onder be- 2. De Landdrost, of ambtenaar als zoodanig fungeerende 
stuur van Landdrost zal uitsluitend bewaring van zoodanige mijnen hebben als 

onder zijn bestuur geopend worden, en zal het vervoer der 
kool daarvan dan regulieren, gevende behoorlijk permissie 
aan alle aanzoeken in de volgorder als zij door hem ontvan
gen worden. 

Landdrost zal uit- 3. De Landdrost, of ambtenaar als zoodanig fungeerende, zal 
gravingen in wer- alle noodige schikkingen tre:ffen om de uitgravingen in wer
kende orde houden. kende order te houden met betrekking tot behoorlijke afleiding 

Aanzoeken voor 
vervoer bij den 
Landdrost. 

van het water, en het plaatsen van zoodanige grond, steenen 
en waardelooze kool als moeten noodzakelijk uitgegraven 
worden voor de ontginning van die kool welke geschikt ge-
vonden wordt om ter verkoop te worden vervoerd. 

4. Eenigerlei persoon wenschende steenkolen te vervoeren 
van de dorpsgronden, moet in geschrift aanzoek doen bij 
den Landdrost of am btenaar als zoodanig fungeerende, het 
ongeveer kwantiteit opgevende dat hij wen·scht te vervoeren, 
en indien mugelijk de preciese situatie waar hij wenscht 
eene mijn te openen. 

Landdrost zal situa- 5. De Landdrost of ambtenaar, handelende als zoodanig, 
ti~. van voorgestelde zal overeenkomstig de term en van sectie 1 van deze regu-
miJnen onderzoeken l t•·· d •t t• d Id ·· d k en permit uitgeven. a Ien, e SI ua Ie van e voorgeste e rniJnen on erzoe en, 

en de limieten van het mijnveld benoodigd en voor het 
exploiteeren en uitspanning. En daarop zal hij een permit 
uitgeven aan den aanzoeker om met graven der steenkool 
aan te gaan. 

Bepaling van opgaaf 6. Indien de kool uitgegraven en geschikt is om ver
per ton. voerd te worden, zal de Landdrost of eenigerlei persoon 

door hem te worden aangesteld, de kwantiteit daarvan ·ver
krijgen, of door middel van tellen der zakken kool onthou
dende, rekende 10 gewoonlijke mudzakken per ton, of indien 
bij het lot rekende, veertig kubiek voet per ton, en zal dan 
van den aanzoeker eene opgaaf ontvangen van 2s. 6d. per 
ton, waa.rvoor hij een kwitantie geven zal. 
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7. De aanzoeker moet na betaling van zijne opgaaf, als Vervoer moet bin
in het voorgaand artikel bepaald, binnen een week van afnen. een maand ge-

d t .. k 't t' d h l k t't 't k l scbieden. den a um van ZIJne Wl an 1e e ge ee e wan 1 e1 oo 
alzoo betaald wegvoeren, in gebreke waarvan zal hij onderhevig 
zijn aan eene verdere betaling van opgaaf die gelijk staat met 
het bedrag hetgeen hij reeds betaald heeft. 

8. De Landdrost, of ambtenaar als zoodanig handelende Landdrost zal a~n 
zal aan den Kolonialen Thesaurier betalen alle gelden door hem T?esauri~r betalen 

f h . k l d d die speCiaal zal als opgaa voor et ontgmnen van steen o en op e orps- boeken. 
gronden ontvangen, en de Thesauri er zal dezel ven als speciale 
ontvangsten boeken. 

9. De Landdrost, of ambtenaar als zoodanig handelende, Landdrost kan ver
zal behoorlijk volmagt geven aan person en in eenigerlei der lof geven aan mili-

'l't · t · d p · · d' d t taire autoriteiten tot m11 aue mag en, en In eze rovincie 1enen e om seen- graven voor eigen 
kolen in de dorpsgronden vrij van eenigerlei belasting uit te gebruik, vrij van 
halen, maar dezelve zullen slechts voor het eigen gebruik van belasting. 
zoodanige magten zijn. 

10. Deze regulatien zullen onderworpen zijn aan zoo-Regulatien onder
danige veranderingen als van tijd tot tijd wenschelijk en wo~pen aan veran · 

d. t ht d dermgen. noo 1g mog en geac wor en. 

Op last van Z~jne Excellentie. 

GEORGE HUDSON, 
Koloniaal Secretaris. 

Koloniale Secretarie, 
Transvaal, 12 October, 1880. 

(Get.) W. 0\VEN LANYON, 
Administrateur. 

PROCLAMATIE, 
Door Zijne Excellentie Sir WILLIAM OWEN LANYON, 

Kolonel, Ridder Kommandeur van de Meest Onder
scheiden Orde van St. Michael en St. George, en 
Ridder van de Meest Eervolle Ord e van het Bad, 
A:iministrateur van het Gouvernement van de Trans
vaalsche Provincie in Zuid·Afrika. 

NADEMAAL door Wet No. 16 van 1880, 1)genaamd "Wetinleiding. 
ter oprigting van Municipaliteiten, en ter regeling van de 
bevoegdheid er van" onder anderen vastgesteld is dat elk 
dorp binnen de provincie met eene bevolking van 300 zielen 2) 

1) Zie ante bl. 856. 
2) Zie nu art; 1 van Wet No. 10, 1886, 

60 
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een stad kan uitmaken nit kracht der bepaling van gezegde 
\Vet, en dat de ambtenaar ]u-~t Gouvernement administreerende 
b~j proclamatie zal vaststellen dat een plaats met een bevol
king bedragende drie hondercl zielen, zal verklaard worden 
eene gemeente te zijn naar de bedoeling dier wet, en de 
grenzen er van be pal en ; en nademaal in genoClmde Wet verder 
vastgesteld is, dat elke stail wl verdeeld zijn in vier wijken, 
en dat voor de eerste verkier.ing van een Burgemeester en 
Raadsleden voor eene stad on<ler genoemde \V et de Adminis
strateur zoodanige stad b~j proclamatie in wijken verdeelen en 
den naam en de grenzen er yan vaststellen zal; en nademaal 
de bevolking van het dorp z~~e1'W·d drie honderd zie]en en 
meer bedraagt: 

Zoo ,:.~ het, dat ik overeenkomstig bepalingen van ge
zegde vV et, hierbij proclame"r en bekend maak, dat genoemd 
dorp ZPeru.-;t zal zijn en hierbij verklaard wordt te zijn een 
stad naar de bedoeling dezer \Vet; en ik proclameer en publi

Bepaling van grens- ceer verder dat de grenslijnen van het dorpsgrondgebied zullen 
lijnen. de grenslijnen zijn van het <lorpsveld van Zeerust, zoo als 

getransporteerd door D. J. Coetzee aan het Gouvernement bij 

Verdeeling in vier 
wijken. 

Grenslijn van 
Wijk No. 1. 

Grenslijn van 
W1jk No. 2. 

Grenslijn van 
Wijk No. 3. 

Acte van Transport dd. 8 K ovember, 1879. 
En ik proclameer en pnbliceer verder dat gezegde stad 

~ee1·ust zal verdeeld zijn in der wijken met namen en grens
lijnen als volgt, dat is te zeggen : 

WIJK NO. 1. 

Van het sn~jdingspunt <ler regte lijnen loopende in het 
midden van Kerk- en A ppelRtraten met eene regte lijn west
waarts in het midden van Kerkstraat, en vervolgens deze lijn 
tot dat dezelve de westelijke grenslijn van het dorpsveld 
snijdt; van daar met de dorpslijn tot waar dezelve door de 
zuidelijke lijn in het midden van Appelstraat gesnijden wordt, 
en van daar met eene regte lijn naar het eerstgenoemde 
snijdingspunt van Kerk- en A ppelstraten. 

WIJK NO. 2. 

Van het bovenomE\chrijvene snijdingspunt der Kerk- en 
Appelstraten met eene regte lijn, in het midden van Appel
straat en vervolgens deze lijn noordwaarts tot dat dezelve 
de grenslijn van het dorpsvelcl snijdt; van daar met de dorps
lijn tot waar dezelve door de westelijke lijn in het midden 
van Kerkstraat gesneden wordt, en van daar met eene regte 
lUn naar het eerstgenoemde snijdingspunt van Kerk- en 
Appelstraten. 

WI.JK XO. 3. 

Van het bovenomschrevene snijdingspunt der Kerk- en 
Appelstraten met eene regte lijn in het midden van A ppel-



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1880] 

straat en vervolgens deze lijn oostwaarts tot dat dezelve de 
Jijn van het dorpsveldt snijdt; van daar met de dorpslijn tot 
waar dezelve door de noordelijke lijn in het midden van 
Appelstraat gesneden wordt, en van daar met eene regte lijn 
naar het eerstgenoemde snjjdingspunt van Kerk- en . Appel
straten. 

WlJK NO. 4. 

Van het bovenomschrijvene snijdingspunt der Kerk- en Grenslijn van 
Appelstraten met eene regte lijn in hgt midden van Appel- Wijk ~0 • 4. 

straat en vervolgens deze zuidwaarts tot dat dezelve de grens-
lijn van het dorpsveld snijdt; van daar met de dorpslijn tot 
waar dezelve door de oostelijke lijn in het midden van Kerk-
straat gesneden wordt, en van daar met eene regte lijn naar 
het eerstgenoemde snijdingspunt van Kerk- en Appelstraten. 

Met dien verstande, dat niets in deze proclamatie vervat Reservatie van 
za.l beschouwd of opgevat worden als zoude het aan de Cor- grondreg~en door 

t · d · t f · k de Regermg. pora .w voornoem eemg rcg o eemge aanspraa geven op 
grond leggende binnen de limiten der stad. 

GOD BE\VARE DE KONINGIN. 

Gegeven onder mijne hand en zegel, ten Gouvernements
huize 1-'retoria, dezen 19clen dag van October 1880. 

Op last van Zijne Excellentie, 

GEORGE HUDSON, 
Koloniale Secretaris. 

(Get.) \V. 0\VE~ LANYON, 
Administrateur. 

PROOI~_AMATIE, 
Door Zijne Excellentie Kolonel Sir WILLIA M OWEN 

LA NYON, Ridder Kommandeur van de Me est On
derscheiden Orde van St. Michael en St. George, 
en .Ridder van de Meest Eervolle Orde van het Bad, 
Administrateur van het Gouvernement van de 
Transvaalsche Provincie in Zuid-Afrika. 

NADEMAAL door Wet No. 16 van 1880, 1) genaamdin1eiding 
"VVet ter oprigting van 1\Tnnicipaliteiten, en ter regeling van 
de bevoegdheid er van" onder anderen vastgesteld is dat elk 

1) Zie ante bl. 85G. 
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dorp binnen de provincie met eene bevolking van 300 zielen 1) 
een stad kan uitmaken uit kracht der bepaling van gezegde 
Wet, en dat de ambtenaar het Gouvernement administratee
rende bij proclamatie zal vaststellen dat een plaats met een 
bevolking bedragende drie honderd zielen, zal verklaard wor
den eene gemeente te zijn naar de bedoeling dier wet, en 
de grenzen er van te bepalen; nademaal in genoemde Wet 
verder vastgesteld is, dat elko stad zal verdeeld zijn in vier 
wijken, en dat voor de eerstc verkiezing van een Burge
meester en Raadsleden voor cenestad onder genoemde Wet 
de AdminiAtrateur zoodanige stad bij proclamatie in wijken 
verdeelen en den naam en de grenzen er van vaststellen 
zal; en nademaal de bevolking van het dorp R11stenbnrg 
drie honderd zielen en meer bedraagt : 

Dorp Rnstenburg Zoo ,£s het dat ik, overeenkomstig bepalingen van ge
verklaard een stad zegde \Vet, hierbij proclamecr en bekend maak, dat genoemd 
te zijn. dorp R1Mden burq zal zijn en hetzelve is hiermede verklaard 

een stad naar de bedoeling Clczer \Vet te zijn; 
IJimieten van dorps- En ik proclameer en publiceer verder dat gezegde stad 
veld. zal begrenst zijn als volgt; <lat is te zeggen, door de limieten 

van het dorpsveld overeenkomstig de kaart daarvan, door 
den Landmeter, V. H. Lys, gcdateerd 21 Maart 1877, ver
vaardigd, namelijk : 

Grenslijnen. Zich uitstrekkende vVestwaarts tot BietNrllei, Nom·d-
westwaarts tot Donke,-hoelc en JJoschjontein, Noordoostwaarts 
tot 1Vildel)("estfontein en J>oo n1ekraa1, Zuidoostwaarts tot 
Wafen·al en Boschdule en Zuidwestwaarts tot Booiaansk1'a,n.'l. 

Verdeeling in vier En ik proclameer en publiceer verder dat gezegde stad 
wijken. Rustenbtt'i'l] zal verdeeld worden in vier wijken, met namen 

en grenslijnen als volgt, dat is te zeggen: 

Grenslijn van 
Wijk No. 1. 

Granslijn van 
Wijk No. 2. 

WIJK .:\"0. 1. 

Van het snijdingspnnt der regte lijnen loopende langs 
het middelpunt van Kerk- en Pleinstraten met eene regte 
lijn Zuidoostwaarts langs het middelpunt van Pleinstraat, en 
vervolgens deze lijn tot dczelve de Zuidoostelijke lijn der 
dorpsgronden snijdt; van daar met de dorpslijn tot waar 
dezelve door de Zuidwestelijke lijn, langs het middelpunt 
van Kerkstraat, gesneden wordt, en van daar met eene regte 
lijn naar het eerstgenoemde sn~jdingspunt van Kerk- en Plein
straten. 

WI.JK NO. 2. 

Van het bovenomschrevc·ne snijdingspunt van Kerk- en 
Pleinstraten, met eene regtc lijn langs het middelpunt van 
Kerkstraat, Zuidwestwaarts, en vervolgens deze lijn tot dezelve 
de Zuidwestelijke lijn der dorpsgronden snijdt; van daar met 

1) Zie nu art. 1 van Wet No. 10, l88G. 
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de dorpslijn tot waar dezelve door de N oordwestelijke lijn, 
langs het middelpunt van Pleinstraat, gesneden wordt, en 
van daar met eene regte lijn naar het eerstgenoemde snij
dingspunt van Kerk- en Pleinstraten. 

WIJK NO. 3. 

Van het snijdingspunt, der middelpunten van Kerk- en Grenslijn van 
Pleinstraten, met een regte lijn langs het middelpunt van Wijk No. 3. 
Pleinstraat, en vervolgens deze lijn tot dezelve de N oord-
westelijke lijn van het dorpsgrond snijd; van daar met de 
dorpslijn tot waar dezelve door de Noordoostelijke lijn langs 
het middelpunt van Kerkstraat gesneden wordt, en van daar 
met eene regte lijn naar het eerstgenoemde snijdingspunt van 
Kerk- en Pleinstraten. 

WI.JK NO. 4. 

Van het snijdingspunt der middelpunten van Kerk- en Grenslijn van 
Pleinstraten met eene regte lijn langs het middelpunt van Wijk No. 4. 
Kerkstraat, N oordoostwaarts en vervolgens deze lijn tot dezelve 
de Zuidoostelijke grenslijn van het dorp snijdt; van daar 
met de dorpsl~jn tot waar dezelve door de Zuidoostelijke lijn 
langs het middelpnnt van Pleinstraat gesneden wordt, en van 
daar met eene lijn naar het eerstgenoemde snijdingspunt van 
Kerk- en Pleinstraten. 

Met dien verstande, dat nietR in deze proclamatie vervat Reservatie van 
zal beschouwd of opgevat worden als zoude het aan de Cor- gdronRdreg~en door 

t . d . . k e egermg. 
pora 1e voornoem eemg regt of eemge aanspraa geven op 
grond leggende binnen de limiten der stad. 

GOD BE\V ARE DE KONINGIN ! 

Gegegeven onder mijne hand en zegel ten Gouverne
mentshuize, Pretoria, den 26sten dag van October, 188C. 

Op last van Zijne Excellentie, 

GEORGE HUDSON, 
Koloniale Secretaris, 
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Door Zijne Excellentie Sir WILLIAM OWEN LA.NYON, 
Kolonel, Ridder Kommandeur van de Meest Onder
scheiden Orde van St. Michael en St. George, en 
Ridder van de Meest Eervolle Orde van het Bad, 
Administrateur van het Gouvernement van de Trans
vaalsche Prov incie in Zuid Afrika. 

Inleiding. NADE:M:AAL door vVet No. 16 van 1880, 1) genaamd 
"Wet ter oprigting van :M:unicipalitoiten, en tor regeling van 
de bevoegdheid er van," onder anderen vastgestelcl is dat 
elk dorp binnen de provincie met eene bevolking van 300 
zielen 2) een stad kan uitmaken uit kracht van gezegcle \Vet, 
en dat de ambtenaar het Gouvernement administrGrende bij 
proclamatiA zal vaststellen dat een plants met een bevolking 
bedragende drie honderd zielen, zal verklaard warden eene 
gemeente te zijn naar de bedoeling dier \V et, en de grenzen 
er van bepalen; 

En nademaal het vastgesteld is dat alle bestaande 1\Iuni
cipale Corporation- zal blijven beRtaan, zooals vastgesteld onder 
eenigerlei bestaande vV et, regula tie of V olksraadbesluit, voor 
een tijdperk niet later clan de 1sten dag van .Januarij 1881, 
en aan de inwoners van eenigerlei stad het regt bewaard is 
stappen te nemen om ond~r de bepalingen van deze \V et to 
komen; 

En nademaal er eene Muncipale Corporatie te PotchPl 
.-dromn bestaat, en nademaal de inwoners van het dorp 
Potchefstroom wenschen dat gezegde dorp eene stad mag 
word en geproclameerd onder de bepalingen van gezegde \V et 
No. 1G van 1880; 

En nademaal in genoemde Wet verder vastgesteld is, 
dat elke stad zal verdeeld z~jn in vier wijken, en dat voor 
de eerste verkiezing van een Burgemeester en Raadsleden 
voor eene stad onder genoemde vV et de Aclministrateur zoo
danige stad bij proclamatie in wijken verdeelen, en den naam 
en de grenzen er van vaststellen zal; en nademaal de bevol
king van het dorp Potcluif'xtromn drie honderd zielen en 
meer bedraagt: 

Dorp Potchefstroom Zoo 1:.'! l~et dat ik, overeenkomstig bepalingen van gezegde 
Wet, hierbij proclameer en bekend maak, dat genoemd dorp 

-~----·-· .. ---~--- ·-·· .... ---'---

1) Zie ante bl. 856. 
~) Zie llU art. 1 van Wet No, 10, 1886. 
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PotchPjsltoom zal zijn, en hetzelve is hiermede verklaard verklaard een ~tad 
een stad naar de bedoeling dezer Wet te zijn. te zijn. 

En ik proclameer en publiceer verder, dat de limieten Pu:)Jicatie van li
van het dorpsgrondgebied van de stad Potchefstroom zullen mieten v~n dorps-
.. 1 1 t grondgeb1ed. ZIJn a s vo g :-

Van de 'Vestelijke Hoekbaken van de plaats genaamd Grenslijn van dorps
"The Lakes," gemerkt A in het plan van het dorp en dorps- gronden. 

gronden, onderteekend door den Voorzitter van het Munici-
pale Bestuur, en gedagteekend 18 October 1880, met de lijn 
van gezegde plaats tot het punt B aan Mooirivier, van daar 
langs Mooirivier op, zoover als deze rivier de grensl~jn der 
dorpsgronden uitmaakt, en vervolgens met de grenslijn der 
dorpsgronden insluitende Machwwisstad en Schoonheid, tot 
het eerstgenoemde punt A; alle eigendommen, hetzij privaat 
of dorpsgronden, binnen de bovengenoemde limieten gelegen, 
zullen binnen het dorpsgrondgebied van Potchej:<;troorn zijn. 

En ik proclameer en maak verder bekend, dat de ge- Verdeeling in vier 
zegde stad Potchf;f'stroom zal in vier Wijken verdeeld worden, wijken. 

met namen en grenslijnen als volgt :-

WIJK NO. 1. 

Van het snijdingspunt, gemerkt A in gezegde plan, der Grenslijn van 
twee regte lijnen loopende langs het midden van Kerk- en Wijk No. 1. 

Potgieterstraten, met eene regte lijn langs het midden van 
Kerkstraat tot het punt F; van daar langs het midden van 
Molenstraat tot het N oordelijke einde daarvan, bij de hrug 
over de Mooiri vier gemerkt G ; van daar langs Mooiri vier 
op en met de verdere lijn van het dorpsgrondgebied als 
hoven omschreven tot waar dezelve door de regte lijn A B 
verlengd gesneden wordt,_ en van daar met eene regte lijn 
tot het eerstgenoemde punt A. 

WIJK NO. 2. 

Van genoemde punt A met de regte lijn AB, langs het Gr~nslijn van 
midden van Potgieterstraat: en deze lijn v(?.rlengd tot waar W!Jk No. 2· 

dezelve de grenslijn van het dorpsgrond snijdt, van daar 
Westwaarts en Zuidwaarts met de grenslijn van de stad tot 
punt A, van daar tot aan de Noordelijke Baken C van "The 
Lakes," van daar met eene regte l~jn tot aan het punt Kin 
het snijdingspunt van Stamp- en Kerkstraten, en van daar 
langs het midden van Kerkstraat tot gezegde punt A. 

WIJK NO. 3. 

Van gezegde punt A in het mi<lden van Kerkstraat tot Grenslijn van 
punt K, van daar met eene regte ]ijn tot punt C, van daar Wijk No. 3. 

met de grenslijn van "The Lakes" tot A en B, van daar 
langs Mooirivier op tot het punt D, zijnde het snijdingspunt 
van de regte l~jn AN verlengd en de dorpslijn, e11 v~n daar 
met eene regte lijn tot punt A. 
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WI.JK NO. 4. 

Van gezegde punt A met de regte lijn AN langs het 
midden van Potgieterstraat, en deze lijn verlengd tot aan 
punt d aan Mooirivier, van daar langs de rivier op tot aan 
punt G bij de brug, van daar langs het midden van Molen
straat tot aan het punt F, en van daar met eene regte lijn 
tot punt A. 

GOD BEWARE DE KONINGIN. 

Gegeven onder mijne hand en zegel ten Gouvernements
huize, Pretoria, dezen 28sten dag van October, 1880. 

No. 232. 

Op last van Zijne Exellentie, 

GEORGE HUDSON, 
Koloniale Secretaris. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

Bekendmaking van ZIJNE Exellentie de Administrateur gelast de bekend
circulaire betreffen- making van de navolgende Circulaire ter algemeene informatie. 
de ambtenaren. 

Op last van Zijne Excellentie, 

GEORGE HUDSON, 
Koloniaal Secretaris. 

Koloniale Secretarie, Transvaal, 
28 October, 1880. 

(CIRCULAIRE.] 

MIJNHEER,-

Downing Street, 
September, 1880. 

Publieke gesala- Ik heb de kwestie onder mijne consideratie gehad of het 
ri~erde amb.tenaren voorregt aan leden van de Civiele Dienst in de Kolonien door 
~~:!cr:::::~!~erd de Circulaire van den Heer Cardwell, gedateerd 17 J?ecember, 
maats.:;happijen te 1864, toegekend, om onder zekere voorwaarden D1recteuren 
worden. van Publieke Maatschappijen te worden, billijker wijze kan 

worden volgehouden, en ik ben tot de conclusie gekomen dat 
het niet ten voordeele van de Civiele Dienst is, dat Civiele 
Ambtenaren, uitgenomen in buitengewone omstandigheden, 
deel zullen nemen in het bestuur van maatschappijen of 
vennootschappen. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1880] 953 

Ik verzoek derhalve dat het voortaan mag worden ver
staan dat publieke ambtenaren wiens salaris op de veronder
stelling bepaald is, dat hunne geheele tijd ter dispositie van 
het Gouvernement is, niet gepermitteerd zullen zijn om Direc
teuren van Maatschappijen of Vennootschappen te worden 1), 
en de Circulaire van den 17 December, 1864, mag als terug
getrokken worden beschouwd. 

Ik heb de eer te zijn, 

Mijnheer, 

U Edele d w. dienaar, 
KIMBERLEY. 

Aan den Ambtenaar het Transvaalsche Gouvernement 
besturende. 

1881. 
(Get.) W. OWEN LANYON, 

Administrateur. 

WET No. 1, 1881. 
Vastgesteld door den Gouverneur der Transvaalsche 

Provincie met advies en toestemming van 
derzelver W etgevende Vergadering. 

"Ter regeling van den verkoop van Wijn, Geestrijke 
en Gedistilleerde Drank en." 

. . Aangezien bet wenschelijk is dat de wetten dezer Pro- Inleiding. 
vmc1e tot verkoop van sterke dranken zullen verbeterd worden, 
zij het vastgesteld door den ambtenaar het Gouvernement 
der Provincie Transvaal administreerende, met ad vies en toe
stemming van de W etgevende V ergadering. 

1. Art. 1, No. 190, 193, 202, 203 en 204 van de Grond- Algemeene herroe
wet, 2) de ordonnantie ter regeling van den verkoop van sterken pings-clausule. 

drank in 't groot en klein in de Z. A. Republiek, gedateerd 
7 April 1858, 3) en wat in eenige andere wet, ordonnantie 
of Volksraadbesluit van welken aard ook, strijdig of onbe-

1) In verband hiermede zie V, R. B, 3 October l88~, Art, 733. 
2) Zie ante Bl. 64 en 66, . 
3) Zie ante )31. 75, 
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staanbaar is met de voorzieningen dezer wet, zullen beschouwd 
word en als vernie tigd en herroepen, met hepaling altijd dat 

voorziening nwt alle licentien v6 6r de bekendmaking dozer Wet verleend zullen 
betrekking tot be- van kracht blij ven en dat houders van licentien op den datum 
staande licentien. d k' 1 11 k d d der heken ma mg van c eze, zu en gere en wor en geregtigd 

te zijn tot het genieten van alle voorregten in doze Wet be
doeld en gehouden aan alle verplichtingen daardoor opgelegd. 

Licentien ter ver- 2. De Landdrosten in de verschillende dist:rikten dezer 
koop van sterke Provincie zijn bevoegd en belast op de hierna te noemen 
dranken door wie c1 k 
verleend. wijze Licentien, het verkoop van sterke ran -en toelatende, 

te verleenen aan personen in hunne respectieve distrikten, 
die daartoe zullen aanzoek doen en die voldoen aan de be
palingen, die respectievelijk in deze \Vet zullen aangegeven 

Beteekenis van worden; met dien verstande dat het woord "sterken drank" 
woorden. beteekent wijn, goestrijke en moutdranken, en dat de naam 

"moutdranken" voor doeleinde dozer wet zal inbegrijpen elk 
bier gemaakt van suiker of molasses, zijnde geen gemberbier 
of jopenbier; dat de woorden "geestrijke dranken" (sph·it.c;) 
zullen inbegrijpen alle dranken gewoonlijk genoemd dranken; 
dat gemberbier en jopenbier zullen verkocht warden zonder 
Licentie; dat iemand die gemberbier, jopenbier, soda-water of 
dergelijke dranken verkoopt en geen Licentie heeft tot ver
koop van wijn of geestrijke dranken en deze verschaft om 
te ·warden gebruikt met zoodanigen drank, zal gerekend war
den zoodanigen wijn of geestrijke drank verkocht te hehben 
in strijd met· deze Wet. 

Licentie moet bij de 3. Elke Licentie bedoeld in de laastte afdeeling, zal eene 
maat zijn. Licentie zijn bij de groote of kleine maat. 
Vormen van 4. Genoemde Licentien zullen overeenkomen met de vor-
licentien. men die respectievelijk in de Schedule dezer wet zullen 

opgegeven warden. 
Minimum hoeveel- 5. Van en na de uitvaardiging dozer Wet za.l het ieder 
hei<i welke onder die een Licentie bij de grooto maat heeft uitgenomen vrij 
eene licentie bij de t t ··1 cl k t k · · cl d ··f groote maat ver- s aan gees riJ {0 ran en e ver oopen n1et m1n er an Vl.J 

kocht mag worden. Imperiale gallons in eens, of een ongeopende kist; en wijn of 
moutdranken, wanneer in een vat, niet minder clan 9 gallons, 
en wanneer gebotteld, niet minder clan 8 gallons, of een on
geopende kist. 

Houder van licentie 6. Ieder die uitneemt of heeft uitgenomen eene Licentie 
bij de k~eine !naat bij de kleine maat als boven gezegcl, zal van en na de uit-
mag eemgerlel hoe- a· . cl w t b 1 .. t 1 b'' cl t veelheid verkoopen. vaar 1~mg ezer e .. evoegc ZIJn ot ver {OOpen I.J e groo e 

of kl01ne maat yan WIJn, geestrijke en moutdranken in welke 
hoeveelheid ook. 

Aanzoek voor Iicen- 7. Ieder die wenscht eene Licentie hij de groote maat 
tie bij. de groote uit te nomen het verkoop bij de groote maat toelatonde 
maat m stad of dorp b' 1 1· · t · · cl f 1 c1 f moet bij den Land- 1nnrn c e 1m1e en van eemge sk. o <. orp, at o een 
drost gcmaakt Municipaliteit of ·zetel van een hof van Landdrost zijn zal, 
worden. van eenige der dranken in de tweede sectie dozer wet ver

meld, zal gerechtigd zijn daartoe aanzoek te cloen bij den 
Lttndd:rost hiel'voor gemachtigd mu dezelvc tc verlec11en, die 
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de Licentie daarop ;~,al verleenen, met dien verstande dat elk Namen van lieentie
zoodanig Landdrost, zonder uitstel, aan het Gouvernements houders biJ de gr?ote 

· 1 d · maat aan het. Gou-Kantoor te Pretona za me edeehng do en van den naam van vernements Kantoor 
elk die zoodanige Licentie bij de groote maat ontvangt, van te worden gezonden. 
de plaats of het gebouw waar de r,aak r,al gedreven worden 
en den datum van het verleenen c1er Licentie, ten einde deze 
bijmnderheden in de Stau fsGO?Jxan t te publiceren; en dat de 
limieten van elke stad of dorp voornoemd (zijnde Munici- Limieten van steden 
paliteit) zullen beschouwd worden als de bestaande lVIunici- en Jorpen bepaald. 
pale limieten en dat de limieten van elke andere zoodanige 
:::;tad of dorp zal gerekend worden te zijn een kring van twee 
mijlen in diameter, met de Hofzaal van het Landrosthof als 
middelpunt. 

8. Logies- en eethuizen, of andere plaatsen van accorn- Logieshuizen, -enz., 
moclatie verrnaak of verversching, waar wijn geestrijke- ofmoeten licentien bij 

' h f cl · cl 'f' d d' de kleine maat moutdrank verse a t wor t aan nnvonen en o an eren 1e hebben. 
daarvoor direkt of anders betalen en als voor een gedeelte 
van de kost en inwoning die zij daar genieten of anderzins, 
zullen gerekend worden als te vaJlen onder de termen van 
huizen, waarvan de houders verpligt zijn eene Licentie b~j 
de kleine rnaat uit te nemeu. 

9. Die eene Licentie bij de groote rnaat, als boven be- Manier van aanzoek 
doeld wenscht uit te nemen ten einde bevoegd te zijn tot voor licentien.bij de 

' . ' . . . groote maat 111 an-
verkoopen van genoemden drank lll het groot bmten de dere plaatsen dan in 
limieten van zoodanige stad, dorp of plaats, aJs voorzegd, steden of dorpen en 
of eene Liccntie hij de kleine maat, als boveu bedoeld, zal op vo~r iicentif>n bij de 
f / / d. t d ]\[ J -r.-, 1 .. A t kleme maat voor o voor e11 wee en L.aanCtag van J' e H'UarlJ en ugus us eenio·erlei plaats. 

van elk jaar schriftelijk applicatie maken bij den Landdrost o 

van het distrikt waarin hij woont, met bepaling van de 
Licentie die hij wenscht en aanwijr,ing van de plaatl:l of het 
huis waar de bezigheid zal gedreven worden, waartoe door 
zoodanige Licentie authorisatie gegeven wordt. Met bepaling 
voorts dat geen Liccntie voor verkoop van wijn, geestrijke 
of moutdranken bij de kleine maat zal verleend worden op 
een afstand van meer clan zes mijlen van een Landdrost-
kantoor, zijnde geen stad of dorp, dan wanneer de applikant Behoorlijk logement 
voor elke zoodanige Licentie op r-ich m~emt om een behoor- voor mensch en 
1"] 1 · · paard moet door 
lJ c ogement (met mbegr1p van voedsel) t.e ~wuden .vo~r personen gehouden 

mensch en paard, te bepalen door de CommlSSie tot mtre1- worden die aanzoek 
king van Licentien hierna te bepalen en de securiteitsacte doen om licentien 
t d f h f d ' cl . l cl bij de kleine maat e wor en aangegaan o verse at oor en apphkant za en op zekeren afstand 
aard bepalen van het logement hetwelk hij tijdens den duur van het dorp te 
zijner Licentie verpligt zal zijn te honden. verkrijgen. 

10. Zoodra een Landdrost, eene applicatie als boven ge- Kennisgeving van 
meld zal ontvangen van iemand die verlan()'t alleen een alle aa~zoe~{en ~oor 
k th · f'> • . .. zoodamge hcent1en 
o~ ms te houden, of drank te verkoopen om bmten ZlJll te worde11 uitge-

hms gedronken of gebruikt te worden, of die verlangt drank schreven en bekend 
te verkoopen te worden gedronken of gebruikt in het gebouw gemaakt. 
zal hij eene kennisgeving daarvan uitvaardigen met de namen 
v:.m den applikant, besch1·jjving vun het huis waarin de ymn·· 
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genomen bezigheid zal gedreven worden, en den dag waarop 
het al of niet verleenen van zoodanige Licentie ter uitwijzing 
voor zoodanigen Landdrost komen zal; en deze kennisgeving 
zal gehecht worden aan de deur van het Landdrostkantoor 
minstens een-en-twintig dagen v66r den laatstbedoelden dag; 
de Landdrost zal onmiddelijk genoemde bijzonderheden op
zenden naar het Gouvernementskantoor, hetwelk de kennis
geving zal doen plaatsen in de Staatscou.Tant der Provincie 
en een plaatselijk blad, als dit in het district waarin de 
Licentie wordt aangevraagd uitgegeven wordt, en dit minstens 
veertien dagen v66r den dag waarop het al of uiet verleenen 
van zoodanige Licentie zal worden beslist. 

Licentien moeten 11. Alle Licenties bij de groote maat, behalve de Licenties 
worden verleend voor den verkoop bij de groote maat in zulke steden en 
~oor he; !o~~fa.der dorpen als in de 7 de Sectie der Wet zijn vermeld, en alle 

eze we P · kantienlicenties en Licenties bij de kleine maat, welke ook 
zullen toegestaan worden door het Hof in de 14de Sectie 

Tijd wanneer het genoemd, en niet anders, hetwelk zal van en na den 1sten 
Hof zal worden dag van Jannarij 1881 elk half jaar gehouden worden, dat 
gehouden. wil zeggen, op den derden W oensdag van de maand Maart 

voor de jaarlijksche zitting, ~n den derden \¥ oensdag der 
maand Reptember voor de halrjaarlijksche zitting, en op geene 
andere tijden, ter beslissing van zulke zaken: hoewel zulk 
een Hof van tij d tot tij d het hooren van zulke zaken die daar 

Datum van begin 
van licen tien. 

Tijdperk en priJS 
van licentien. 

voorgebragt mogen worden, zal kunnen verdragen. 
12. Alle bovenbedoelde Licenties bij de groote of kleine 

maat zullen beginnen op den eersten der maand volgende op 
de zitting van zoodanig Hof of Commissie. 

13. De prijs van Licentien en den tijd voor welken zij 
onder de voorzieningen dezer Wet, uitgereikt word en na de 
uitvaardiging dezer Wet, zullen zijn als volgt :-

LICENTIES BIJ DE GROOTE MAAT: 

Voor een Licentie bij de groote maat voor 1 jaar £15 0 0 
do do do voor 6 maanden 11 5 0 

LICENTIES BIJ DE KLEINE MAAT : 

Voor een Licentie bij de kleine maat voor 1 jaar . . . £50 0 0 
do. do. do. voor 6 maanden 37 10 0 

Voor plaatsen meer Voor Licenties bij de kleine maat voor een plaats op een 
dan zes mijlen van afstand van meer dan 6 mijlen van eenig Landdrost-
Landdrostkantoor k t f · d f d · t stad of dorp. ' an oor o van een1ge sta o orp, een som van nw 

' minder dan £10 sterling of meer dan £30 sterling 
per jaar, zoodanige som te worden vastgesteld en be
paald, en te worden overgelaten aan het goedvinden 
van de Commissie voor het uitreiken van Licenties, 
door Sectie 14 en andere Secties dezer Wet zamen
gesteld. De som te worden betaald voor een Licentie 
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vcor zes maanden zal worden vastgesteld en bepaald 
op gelijke wij ze en naar dezelfde evenredigheid door 
zoodanige Commilssie. 

14. Een open Hof zal op de dagen in Sectie 11 tot dat Wie het licentie 
doel aangewezen door den Landdrost gehouden worden, Hof of commissie 
waarbij elk Vrederegter van het distrikt zal mogen tegen- zal uitmaken. 
woordig zijn, raadplegen en stemmen, tenzij volgens Sectie 18 
daartoe onbevoegd verklaard; en alle applicatien als boven-
genoemd zullen voor zoodanig Hof komen en in overweging 
genomen worden, om, naar bevind van zaak, Licentie toe 
te staan of te weigeren. Met bepaling steeds dat dit HofHof verpligt objec
de objecties, indien er mogten z~jn, zal hooren van eenig ties te hooren. 
huishouder in het distrikt gelegen in de soort of het ongemak 
van de plaats of het huis, waarvoor de Licentie aangevraagd 
wordt, of in het getal van reeds vroeger gelicentieerde 
plaatsen in de nabijheid, of om eenige andere reden, welke 
dit Hof zal oordeelen afdoende te zijn; en dat dit Hof even-
eens zal hooren wat eenig applikant of iemand schriftelijk aan-
gesteld door een applikant om in zijne plaats te verschijnen, 
zal hebben in het midden te brengen tegenover zulke be-
zwaren en des noods een eed zal afnemen van wien ook, 
die bevoegd zal geacht worden om getuigenis te geven be-
tre:ffende eene zaak in kwestie; behoudende dit Hof het regt Hof kan licentie 
om zonder objectie van eenio- huishouder of ander persoon weigeren zelfsindien 

L. t• t · 0 11 d"t H f t · t t niet geobjecteerd Epene 1cen 1e e we1geren, we ce 1 o rneen n1e e · 
moeten verleenen. Met dien verstande ook, dat iemand, wien 
door dit Hof eene Licentie geweigerd is, zal van deze beslis-
sing kunnen appelleren naar het Hooge Hof, en het Hooge Appel naar Hooge 
Hof mag zoodanige order op zulk appel maken alsof het van Hof. 
het Landdrosthof kwam ; met bepaling dat de Landdrost of 
Voorzitter van elk zoodanig Hof zal gehouden zijn de leden 
opmerkzaam te maken op de voorziening van Sectie 18 dezer Kennisneming van 
Wet, hierachter te vinden en op de boete in die Sectie vermeld. § 18. 

15. Geen Licentie, geen vernieuwing zijnde van een Aanzoeken voor 
vroeger verleende Licentie tot drankverkoop bij de kleine nieuwe licentien bij 

t l b d ' . h h · d k de kleine maat maa a s ovengenoem om 1n et UlS ge ron en en moeten door een 
gebruikt te worden, zal worden verleend, tenzij een verzoek memorie onder
ten gunste van het verleenen van zoodanige Licentie, getee- steund worden. 
kend door minstens i van de inwoners van 't district, wijk 
van de stad, dorp, of V eldcornetschap der Afdeeling ( zooals 
het geval is) waarin het gebouw gelegen is voor hetwelk 
een Licentie wordt aangevraagd, en die bevoegd en verpligt 
zijn om als jurieleden te dienen, zal gelegd zijn voor de 
Commissie tot uitreiking van Licenties, bij wie aanzoek is 
gedaan. 

16. Ingeval te eenigen tijd in eenig district minder dan Hoe het Hofzat 
drie V rederegters gevonden worden wonende binnen den worde;n z!lmen~e-

f: t d · · ' . steld md1en mmder a s an van ~5 m:IJlen van het Landdrostkantoor, en d1e dan drie Vredereg-
bevoegd zijn in zoodanig Hof te zitten, heeft de Gouverneur 
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tens in het distrikt die voor den tijd zulks is, het regt zooveel bevoegde per
wonen. sonen, binnen dien afstand -vvonende en daartoe genegen, 

aan tc stellen als te zmnen m et de V rederegters binnen 
<lien afstand en bevoegd om zitting te nemen, een getal 
van drie zal uitmaken. J£n zoo iemand zal deelnemen aan 
beraadslaging en stemming te zamen met de V rederegters 
die zitting hebben in zoodanig Hof als bedoeld in seetie 14 
dezer \iV et. Wel te verstaan altijd dat ieder op die wijze 
aangesteld een lid van dit Hof hlijven zal zoolang hij goed
vindt (tenzij de Gouverneur reden vindt en noodig aeht 
om hem te verwijderen) en da.t geen latere toeneming in 
het getal Vrederegters hem zal berooven van zijn regt om 

Namen van perso- lid te blijven; dat de namen van allc zoodanigen door Gou
nen te worden aan- vernements Kennisgeving in de Courant zullen worden he-
"'esteld in de Sta.nts- k d kt J t 11 -...r d t .. d' t · t 
b • , te vorden en gemaa en na · e c 're ereg er van ZIJn IS ne , on-
cou? ano ' . h" . d 1 .. 11 d bekend gemaakt. versehilhg waar IJ woont, geregt1g za ZIJn e ce zoo anige 

Hofzitting bij te wonen met deelnemen aan beraadslaging 
en stemming, tenzij van dat regt verstoken door en uit 
kraeht van een der voon~ieningen hierin later vervat in 
sectie 18 dezer Wet. 

Kennisgeving van de 17. Niet langer dan een maand, niet korter clan 14 
zitting va~ het Hof dagen v66r het zitten van gezead Hof of Commissie vol-
en de bezwheden . 0 

' 
aldaar te worden gens Sectie 14, zal elk Landdrost zorgen dat elk Vrederegter 
afgehandeld, door van zijn clistrikt en ieder die volgens de laatstvoorafgaande 
den ~--anddrost aan Sectie bevoegd is om zitting en stem te hebben in dat Hof, 
elk hd te worden h 'ft l"k k · · -t 1 t d gezonden. se n e IJ ~e ~enn1sgevn1g on vangen van p aa .s, ag en uur 

wanneer zoodanig Hof zal gehouden warden, bij welke ken
nisgeving zal gevoegd worden een lijst der aanzoeken, welke 
volgens Sectie 10 dezer \iVct, door zoodanigen Landdrost ont
vangen zijn. . 

Hoe VrJ~eregters en 18. Geen Vrederegter of ander hierboven hecloelde, 't zij 
anderen mcompe-. alleen of met anderen of met elkander houder van eene 
tent worden om m . . ' ' .. 
eenig Hof te zitten. L1eent1e tot verkoop van sterke dranken blJ de groote of 

kleine maat, noeh agenten ten behoeve van kantiens, za1 
bevoegd zijn in een Hof a1s bovengezegd te zitten, te he
raadslagen en te stemmen tot verleenrn van Lieenties: en 
geen Vrederegter of ander hierhoven bedoelde, die eenige 
directe aandeel of belang heeft in de winst of het verlies van 
eenige zaak in dranken als bovengenoemd, zal bevoegd zijn om 
eenig aandeel te nemen in het hooren of uitwijzen van eenig 
aanzoek om licentio ter autorisatie van zoodanigen handel; 
ook zal geen Vrederegter of ancler hierboven bedoelde be
voegd zij n tot deelnemen aan iets hotreffende het aanzoek 
van eenig applikant, die venvant is aan zoodanigen Vrede
regter of andere door bloed verwantPehap of zwagersehap 
binnen den 4den graad; en een Vrederegter of ander die 
zal handelen in str~jd met bepalingen dozer Sectie, zal na 

Strafbepaling. schuldig bevonden te zijn, verbeuren en kunnen gestraft 
warden met eene boete van niet meer clan v\jftig pondon 
sterlin_g. 
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19. De Landdrost van het distrikt zal Voorzitter zijn Landdrostvoorzitter 
van elk Hof bovengenoemd, en alle kwesties va.n zulk Hof van het licentie-

bestuur. 
zullen beslist worden door meerderheid van stemmen van 
den Landdrost en de Vrederegters of anderen als voren
genoemd die tegenwoordig zullen zijn. Ingeval de stemmen 
staken, zal de Landdrost behalve zijn eigene stem, eene 
beslissende stem hebben. Bij afwezigheid van den Landdrost 
op zoodanige bijeenkomst, zullen de aanwezige leden voor 
die bijeenkomst hun Voorzitter kiezen, die behalve zijn 
eirrene eene beslissende stem hebben zal; met dien ver- Wanneer andere 
st;nde dat wanneer op het bepaalde uur geen Vrederegter led~n afwezig be-

b b d ld 1 d . . . cl I cl sclnkt Landdrost 
of andl'r als oven er oe za tegenwoor 1g ZIJn, e 1an -over de aanzoeken. 
drost zelf zal beschikken ovet de aanzoeken voor de Com-
missie. 

20. Het zal niemancl vrijstaan meer dan eene Licentie Niet meer dan een 
bij de kleine maat uit te nemen tot verkoop van bovenge- licentie bij de kleine 
noemcle drankrn, hetz~j om te worden gedronken of gebruikt maat. 

in dat huis, of da.arbuiten. 
:21. Geen a.anzoek om Licentie bij de kleine maat tot Licentien bij de 

verkoop va.n sterke dranken in steden of dorpen zal toege- kleine maat ~lechts 
d b f met betrekkmg tot 

staan worden, ?rhalve op e open· ar~ '~:gen o straten openbare straten te 
a.1daa.r, en dergeliJke aa.nzoeken zullen dudehjk moeten aan- worden toegestaan. 
wijzen of noemen de straat of weg waar de plaats is, waar-
voor zu1k aanzGek geschicdt. 

22. Een Hof tot uitreiking van Licentien zal bij elke Gebouw in de plaats 
ziiting geregtigd zijn iemand die Licentie houdt tot verkoopen v:an e:n ander ge-

l k d 1 t f. · } t b · ·· L" t" hcenheerd gebouw van c ran op e p aa s o 1n 1e · ge ouw 1n ZIJn wen 1e gesubstitueerd. 
vermeld, te magtigen tot hetzelfde op eene andcre plaats of 
in een ander gebouw, niet meer clan een mijl verwijderd van 
de p1aats of het gebouw vermeld in de Licentie. 

Echter za.l zooclanige magtiging niet worden verleend 14 dagen vooruit 
zonder dat eene kennisgeving dat men er voor heeft aan- kennisgeving daar
zoek gedaan, bevattende den naam van den gelicentieerden van. 

verkooper en bijzondere plaats of gebouw waarheen hij zijne 
bezigheid wenscht te Vt;lrplaatsen, zal zijn gehecht geworden 
tot algemeen narigt aan het Landdrostkantoor, niet minder 
da.n 14 dagen v66r de zitting van de Commissie. 

Ook zullen houders van licenties hij de kleine maat, in Kennisgeving -Joor 
steden of dorpen, bij het doen van een aanzoek als boven applikant. 
gemelrl, duidelijk opgeven den naam van de openbare straat 
of weg waarheen zoodanig houder wenscht zijne licentie te 
verplaatsen; en zooda.nige opgave zal aangeplakt worden op 
de voorschrevene wijze. 

De voorzieningen van sectie 21 znllen altijd van toe
passing zijn. 

23. "\Vanneer een gelicentieerd handelaar, wenschende Hoe eene verplaat
de plaats van zijne bezigheid te veranderen als boven gezegd, sing van licer;tie 
aan den Landdrost en een ander lid bevoegd om deel te ne- kan geauthonseerd 

· d h d 1" d C ' · . . . . worden voordat het 
~en In e an e 1ngen van e omtmss1e tot mtrmlnng van licentie-bestuur er 
hcentien in het district, voldoende gronden opgeven zal da.t over beslist heeft. 
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de verandering die hij zoekt van dien aard is, dat die kan 
geauthoriseerd worden en dat het wachten op authorisatie 
van de naastvolgende zitting der Commissie zou gepaard 
gaan met ernstig verlies of ongemak, dan zal het zoodani
gen Landdrost en een and er lid geoorloofd zij n zoodanige 
verplaatsing goed te keuren. Met dien verstande dat zoo-

Kennisgevingvooraf danige kennisgeving als voormeld in de laatst voorafgaande 
Sectie, zal aangeplakt worden voordat zoodanige vergunning 
gegeven wordt; en dat, elke vergunning aldus gegeven, zal 
ter kennis gebragt worden door den Landdrost aan de Com
missie tot uitreiking van Licenties van het distrikt, bij hare 
eerstvolgende zitting, die bevoegd zal zijn om zoodanige 
vergunning terug te trekken; ·en elke zoodanige vergunning 

Vergunning hiervan als voorzegd zal ingeschrift zijn, geteekend door den Land
in geschrifte, enz. drost en geendosseerd op de Licentie van den verkooper die 

zoodanige vergunning ontvangt of vervat in een afzonderlijk 
schrijven wanneer dit beter mag zijn, 

Aanzoek voor eene 24. Een houder van eene Licentie die van kracht is 
nieuwe licentie ge- ten tijde dat de Commissie of het Hof eene zitting zal houden 
weigerd zijnde, moet d' h t b · ' f , d · L' t' ' 
vernieuwing voor 3 eJ?- 1e van e . eg1n a aan van zoo an1ge ICen 1e g~en 
maanden in zekere u1tspraak tegen ziCh zal hebben gehad wegens overtredmg 
gevallen toegestaan tegen bepalingen dezer Wet, zal geregtigd zijn om, ingeval 
worden. eene Licentie hem geweigerd wordt, zich te vervoegen bij 

zulke Commissie of zulk Hof tot verkrijging eener Licentie 
om zoodanige zaak te drijven als waartoe hij vroeger door 
licentie geregtigd was. En zulke Commissie of Hof zal zoo
danig aanzoek mogen toestaan voor niet langer dan drie 
maanden, en zoodanige licentie voor dien bepaalden termijn 
kan vervolgens verleend worden aan den applikant boven 
genoemd, tegen betaling van £6 1 Os. voor eene Licentie b~i 
de groote maat en £21 17 s. 6d. voor een Licentie om bij 
de kleine maat te verkoopen. 1) :Met bepaling dat een 
vonnis tegen een gelicentieerd handelaar in zake wegens 
zijn waarborg zal gerekend worden zoodanig vonnis te zijn 
overeenkomstig deze Wet. 

Landdrost zal 2.5. Wanneer en zoo dikwijls genoemd Hof zal goed
licentie uitreiken. vinden eenige licentie als boven gezegd te vergunnen, zal 

de Landdrost na ontvangst van het licentiegeld bij deze Wet 
bepaald zulke licentie uitreiken aan hem die daartoe ge
regtigd is. Zoodanige licentie zal zijn in den vorm als be
paald in de Schedule dezer Wet. Geen Landdrost zal zoo
danige licentie verleenen dan alleen in een geval als waarin 
voorzien wordt in deze Wet, sectie 7, tenzij bovengenoemd 
Hof beslist heeft dat de licentie moet verleend worden. 

Landdrost zal een 26. Elke LaEddrost zal een register houd.en of doen 
register van ver- h d 11 l' t' d h 1 d h t lk leende licentien ou en van a e ICen 1es oor em ver een , e we aan-
houden. toonen zal den dag dat de applicatie ontvangen werd, den 

1) Zie Ord. No. 2, 1871, ante bl. 428. 
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naam van den appilkant en beschrijving van den handel of 
het beroep dat men wenscht te drij ven. 

27. Niemand die voor ecne Licentie bij de kleine maatBepalingen van 
heeft aanzoek ge.daau en die een lieentie biJ' de kleine maat licentien niet te 

. . word en overtreden. 
zal hebben ontvangen om alleen log1eshuis te houden, zal 
eenigen drank als bovengezegd verkoopen, uitgenomen aan 
de bewoners des huizes, tot gebruik binnen's huis; en niemand 
die op aanzoek een licentie voor de kleine maat ontvangen 
heeft tot het verkoopen van drank, (niet in .huis te gebrui-
ken of te drinken) zal toelaten dat in zijn huis drank ge-
dronken of gebruikt wordt. Iemand in strijd handelende met 
et=mige voorziening .dezer Sectie zal, na schuldig t.e zijn be-
vonden, eene boete verbeuren van niet meer dan £20 sterling. 

28. Wanneer een liceutie bij de kleine maat zal verleend Borgstelling te wor
zijn aan eenig persoon, aanzoek er voor doende, tot een ander den geteek~nd door 
doel dan het houden van een logieshuis alleen of het regt ~erso~en d.1.e zekere . . 1Icent1en biJ de 
gevende tot verkoopen van drank om met bmnen 's huis kleine maat ver-
gedronken te worden, dan zal zoodanige persoon voor den krijgen. 
Landdrost een borgstelling teekenen. De Landdrost is ge-
magtigd om die te nemen tot een bedrag van een honderd 
pond sterling, met twee voldoende securiteiten van £50 
sterling elk, welke borgstelling met de voorwaarden er van 
zal gegeven worden in den vorm daa.rtoe voorgeschreven in 
de Schedule dezer vVet. 

Maar a.ls de applikant door ziekte, ongesteldheid, of In geval van ziekte, 
andere wettige reden verhinderd wordt om zelf te verschijnen, enz., van applikant. 
ten einde die borg5telling te teekenen, zal het zulk een uit-
reiker van licenties vrijstaan, twee voldoende borgen aan te 
nemen om dezelve te teekenen, elke borg tot een bedrag van 
£100 sterling, te betalen bij niet nakoming van de borg- Boete voor Land
stelling; en welke borgstelling zal erkend warden in tegen- drost die geen borg 
woordigheid van, en geteekend door den Landdrost. Voor neemt. 
ieder licentie, verleend zonder deze borgstelling, zal de Land-
drost, die zoodanige licenties teekent, verbeuren en strafbaar 
zijn met eene boete van niet meer dan £50 sterling. 

29. Die eene licentie vervalscht of namaakt, of den Strafbepaling voor 
naam schrijft van den Landdrost of een ander persoon ge- het vervalschen, 

ht. d d 1 1 ' f · k 1 b' d enz. eener licentie. mac 1g om eze ve te ver eenen, o eemg stu za aan 1e en ' 
en produceeren eenig papier met zoodanig nagemaakt schrift 
of naam er op, wetende dat dit is nagemaakt, of die geld 
neemt of ontvangt voor het teekenen of verkrijgen van nage-
maakte handteekening op licenties of certifikaten, zal, na 
s.chuldig te zijn bevonden, verbeuren de so m van £100 ster-
hng en bovendien met gevangenzetting kunnen gestraft 
worden, met of zonder d wangarbeid, voor niet langer dan 
5 jaren. 

30. Die drank als boven genoemd verkoopt in 't groot Personen drank in 
zonder Licentie daartoe, of in het klein zonder licentie voor s.trijd met de bepa 
klei t f d' d 1. . . h bb d hngen van hunne ~ne maa , o 1e een ezer _went1es mtgenomen e en e, licentieverkoopen:ie 
eemgen drank verkoopen zal buiten het huis op zijne licentie 

61 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

962 [1881 

onderhevig aan straf genoemd, zal kunnen gestraft worden als degenen die worden 
voor verkooping schuldig bevonden aan het verkoopen van drank zonder 
zonder licentie. 1 d · d · h b licentie ; met dien verstanc e, at wman In et ezit eener 

licentie voor kleine maat, die onder borgstelling is naar Sectie 
28 dezer Wet, en die wem;cht van bovengenoemde dranken 
uit te veilen of te verkoopen op eene plaats van publiek 
vermaak, aanzoek kan rloen bij den Landdrost van het dis-

Bepaling met be- trikt om sckriftelijk verlof clnartoe. \Vanneer zoodanig Land
trekking tot tijde- drost dit goedvindt kan hij zoodani·r verlof geven en daarop 
lijke verplaatsiug l 1 · d 1 £';) '"? • d .. 
van licentie tot een za zooc amge han el geoor oo u en wethg wor en en ZlJll. 

plaats van pubiiek Zoodanig verlof echter kan niet zijn voor langer dan drie 
vermaak. dagen of na zulk verder tij d in dringende gevallen als de 

Landdrost gepast zal oordeelen. 
Licentien niet be- 31. Verkoop van eenigen drank als voorzegd door een 
~?odigd door regter- Baljuw of onder-beambte handelende op last van een Hof 
hJke beambten. . ' . . ' Regter, of Landdrost, valt met onder het voorschnft dezer Wet, 

volgens welke een Licentie wordt vereischt. 
Bepaling met be- 32. W at in deze Wet vervat is zal geen handelaar in 
trekking tot depo- dranken aan wien een licentie bij de groote maat is uitge-
~=~e~lr~~k~~w~~~~ reikt, kunnen in den weg staan om eenige hoeveelheid ?edoel
een handelaar bij de den drank te bewaren of te deponeren op zooveel verschillende 
groote rnaat. plaatsen als hij wil, mits niet een dezer bewaarplaatsen verder 

dan twee mijlen van een der andere zal verwijderd zijn en datal 
die plaatsen op de licentie vermeld worden; anders zal zoo
danig handelaar de straffen en boeten beloopen van hen die 

yerkoop van drank zonder licentie verkoopen. Met bepaling evenwel dat zoo
m vennootschap. danigen die vennooten zijn en hunne bezigheid drijven onder 

een firma en in een huis of winkel alleen, en die dit deel
genootschap kunnen bewijzen, niet zullen verpligt zijn meer 
dan een Licentie uit te nemen voor zoodanig huis of winkel. 

Drank, bij de groote 33. Iemand die drank als bovenbedoeld bij de groote 
maat verkocbt, niet maat verkocht heeft zal niet toestaan dat die van zijn huis 
~~(~11~i~~r~~=;~~l- vervoerd wordt in hoeveelhede~ zoo klein dat men. voor elk 

derzelve volgens Wet ecne heentie voor de kleme maat 
noodig had. 

Handelaars bij de 34. Die licentie houdt hij de groote of kleine maat zal, 
groote en kleine uitgenomen de hierna te noemcn gevallen zorgen dat op eene 
maat rnoeten bord · , ll d · ' d h t enz., zetten aan 'In . t oog va. en e plaats buiten, en boven de eur van e 
gelicentieerde hms, den w1nkel, of de bewaarplaats, een bord worde gezet, 
gebouwen. waarop, of op den muur boven de deur of deuren, in duide

lijke, zigtbare, en leesbare letters, van minstens twee duim 
lang, · zijn volle naam geschreven staat (of ingeval zij ven
nooten zijn, de naam of stijl der firma) en achter dien naam 
of stijl het woord : gelicentieerd koopman of kooplieden in 
gedistilleerde dranken in 't gror)t of klein (zooals 't geval is). 
Het woord 1:n het klein zal mede insluiten kantienlicenties, en 
men zal zoodanig uithangbord of opschrift voor den tijd dat 

Strafbepaling voor de licentie duurt in goede orde houden. Bij ontbreken van 
overtreding dezer zoodanig hord of opschrift, of biJ' niet in orde houden er van, 
sec tie. 

zal eene hoete opgelegd wordcn van niet meer dan Tien 
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Ponden Sterling, en bij niet voldoening dier geheele boete, 
met onkosten, binnen drie dagen na vonnis, zal gevangenis
straf opgelegd worden van niet meer dan drie maanden, 
tenzij de boeten en onkosten vroeger betaald worden. 

35. Iemand die zonder licentie zulk bedoeld uithangbord Strafbepaling voor 
aan zijn huis, winkel of bergplaats zal vasthechten, of die het vasthechten van 
daarop zal schriJ. ven of mededeelen dat hiJ. handelaar is in e~nt borl~ wta.~neder . . . me ge ICen wer . 
gezegde dranken of somm1ge er van, zal voor elke overtred1ng 
van dien aard strafbaar zijn en beboet worden als iemand 
die schuldig bevonden is aan drank verkoopen zonder licentie. 

36. Een gelicentieerd kantienhouder in een stad zal geen Gelicentieerde han
klanten toelaten zijn daartoe bestemd vertrek binnen te komen delaren zullen klan-

1 I h f . ·a f d d ten niet toelaten 
o~ te ver aten angs een ac ter- o ~1J eur, o _oor _een . eur gelicentieerde ge-
d1e gemeenschap heeft met een w1nkel of bez1ghe1d, onder bouwen bij eenige 
verbeurte bij de eerste overtreding eener boet& van Tien andere dan de voor
Ponden Sterling, of bij niet betalen daarvan, gevangenisstrafdeur te verlaten. 
van niet meer dan eene eene maand; voor een volgende 
overtreding eene boete van Twintig Ponden Sterling, of bij Strafl?epaling voor 
niet betaling , gevangenisstraf van niet meer dan drie ove~treding dezer 

d d d t d . b t sect1e. maan en ; voor een er e over re 1ng eene oe e van 
niet meer dan Vijftig Ponden Sterling, of bij niet betaling, 
gevangenisstraf van niet meer dan zes maanden, met ver-
beurte van licentie. Andere handel dan in wijn, gedistilleerd Geen andere handel 
en moutdranken onder een Stadslicentie, zal niet toegelaten in hetzelfde gebouw. 
worden in hetzelfde huis, maar in een ander en afzonderlijk 
vertrek, zoodat de kantien op het vastgestelde uur zal kunnen 
gesloten worden onder boete a1s hiervoor. 

37. Alle Landdrosten, Veldcornetten en Vrederegters in Authorisatie aan 
hunne respectieve wijken, Inspecteurs of Sub-inspecteurs van Ladnddrosten ehn. 
P l·t· lk I'd d p l't' d t t' d d d I an eren om mzen o 1 1e, e 1 er o 1 1e aar oe gemag 1g oor en nspec- binnen te gaan en 
teur of Sub-inspecteur van Politie, hebben regt een huis vertooning van 
binnen te gaan waar drank bij de kleine maat verkocht wordt, licentie te vorderen. 
of waarin er prima }wiR getuigenis bestaat dat een verkoop 
van drank heeft plaats gevonden, of op of voor hetwelk vol-
gens Sectie 34 dezer vVet, te lezen staat dat drank bij de kleine 
maat daar verkrijgbaar iB, en te vragen om de licentie te 
zien. W anneer deze niet vertoond wordt en geen gegronde Beslagneming van 
reden voor het produceeren van dezelve wordt gegeven zullen ~te~ke d~ank~n . 
· · b d · · · · · ' md1en hcenile met ZlJ evoeg Z1Jn alle z1ch daar1n bev1ndende dranken, vermeld vertoond wordt 

in Sectie 2 dozer vV et, in beslag te nemen, en de vaten met · 
den drank, en zij zullen na vonnis de in beslag genomen 
vat en en drank aangeven aan de Landskas der Provincie. De 
bewoner van zulk huis zal onderhevig zijn aan straffen en 
boeten door deze vV et geeiseht tegen drankverkoopers zonder 
~icentie, met dien verstande dat de billijke kosten van de 
:nbeslagneming zullen vergoed worden uit de opbrengst der 
m beslag genomen artikelen. 

38. Indien eenig persoon onder eede voor een Landdrost Proced_ure waar in· 
of Yrederegter bekent stelt en waarschiJ'nliJ'ke gronden zal aan- formatie op, eed.~e-
t .. . '. maakt betreKkehJk 
oonen waarom hiJ suspicle heeft dat drank verkocht word 
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verkoop van drank door een niet gelicentieerde of in strijd met de voorzieningen 
~~or een ongelicen- dezer wet, zal deze aan een Konstabel een lastbrief geven 
twerd persoon. om zoodanig huis, plaats, of gebouw binnen te gaan en te 

doorzoeken en alle dranken voornoemd in beslag te nemen, 
en die onder hes1ag te houden tot na het dienen der dag
vaarding later bedoeld. Ook ml een Landdrost bevoegd zijn 
om iemand die alzoo verdacht is voor zich te dagvaarden 
tege1ijk met anderen die naa;r het gevoelen van Landdrost of 
Vr~deregter in staat zijn hehoorlijke verklaring te geven in de 
beschuldiging tegen oen verdachte. Wanneer zij, die als ge
tuigen gedagvaard zijn, weigoren te verschijnen of onder eede 

Strafbepaling voor verklaring af te leggen en te getuigen, zal het dien Landdrost 
het. weigeren getui- of V rederegter vrij staan, zoodanige on willige voor niet langer 
gems af te leggen. d /-' d t d tt f t td t h" . t an een maan e oen gevangen ze en, o o a lJ me 

langer weigeren zal zich aan een onderzoek te onderwerpen 
en de bedoelde getuigenis af te leggen. W anneer na het 
J.ienen der gezegde dagvaarding en na behoorlijk onderzoek 
b1Uken za1 dat zoodanige drank in gezegd huis, plaats, of 
gebouw was om onwettig verkocht of van de hand gezet te 

Verbeurtevan drank worden, dan za1 die drank met de vaten worden verbeurd 
mhet vaten en ties- ten faveure van de Landkas <ler Provincie, behalve de andere 
se en, enz. t a' b t 1 d . d "lV t s rauen en oe en opge eg m eze , e . 
Landdrost mag 39. Een Landdrost, Veldcornet, Vrederegter of lid der 
drank in beslag Politie, za1 kunnen in bes1ag nemen en wegvoeren of doen 
nemen dat ter ver- · b l 11 d · d k d · kooping rondge- 1n es ag nemen en wegvoeren, a en zoo amgen ran 1en 
voerd wordt. hij of zij met grond vermoeden dat rondgevoerd of op eenigen 

grooten weg of voetpad in een kraam, tent, winkel, of over
dekte p1aats, of waar ook te koop aangeboden wordt door 
iemand die geen licentie heeft om drank te verkoopen; als
mede alle vaten en gereedschappen, dienende tot bewaring 
er van; en elke kar, wagen of ander voertuig, elk paard of 
ander trek- of lastdier gebruikt in het trekken of dragen er 
van. Elk Landdrost za1 voor zich kunnen dagvaardigen zoo
danigen die tegen de bepa1ingen dezer Sectie hande1en en na 
bewijs van zoodanige overtreding zal zoodanige of zullen zij 

Strafbepaling voor kunnen gestraft worden met eene boete van niet meer dan 
overtreding van Zestig Ponden Sterling, of gevangen gezet voor een tijd zes 
deze sectie. 

maanden niet te boven gaande, of gestraft met boete en ge-
vangenis tegelijk. Zoodanige drank, vaten en gereedschappen 
om drank in te doen, en elke kar: wagen of voertuig, elk 
paard of ander dier gediend hebbende tot aanvoeren van 
zoodanigen drank, zullen verh.mrd worden ten voordeele van 
de Landskas der Provincie. rrerwijl in elk geval waar drank 
vervoerd wo1dt of gereed is om te worden vervoerd, of op 
w.eg van eene plaats naar de andere, het bewijs dat de drank 
n1et a1zoo was vervoerd en tot verkoop bestemd, zal moeten 
geleverd warden door hen die b\j den drank gevonden worden. 

Uren gedurende 40. Localen voor het verkoopen van sterken drank zullen 
welke localen voor niet vroeger worden geopend dan 6 ure voormiddags ge-
het verkoopen van d d d uren e en zomer en herfst, namelijk van 1 September tot 
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30 April ingesloten, of vroeger dan 7 ure voormiddag ge- sterke dranken ~!et 
durende winter en lente, namelijk van 1 Mei tot 31 Augustusgeopend zullen ZIJn. 
ingesloten. Geen localen zullen open zijn na 9 en 8 ure 
namiddags gedurende dezelfde maanden, op verbeurte, voor 
de eerste overtreding, eener boete van niet meer dan £25 
sterling, of bij niet betaling, gevangenisstraf voor niet !anger 
dan een maand; voor een tweede overtreding eene boete van 
niet meer dan £50 sterling, of bij gebreke, gevangenisstrafStrafbepaling. 
voor niet langer dan drie maanden; voor een derde over-
treding eene boete van niet meer dan £100 sterling, of bij 
niet betaling, van gevangenisstraf voor niet langer dan zes 
maanden en verlies van licentie. Altijd met die bepaling, 
dat geene andere dan ban a fide hotels zullen toegelaten wor- Bona fide hotels en 
den op Zondagen in drank te handelen, onder dezelfde straf- reizigers. 
bepalingen; dat de houder eener licentie bij de kleine maat 
zal geacht worden verantwoordelijk te zijn voor elke verkoop 
van sterken drank aan zijne woning totdat het tegendeel 
blijkt; dat weekdag-voorregten zullen gerekend worden verlof 
aan een bona fide hotel of logieshuis, om de inwonenden of 
bona fide reizigers te voorzien van drank die zij mogen ver-
zoeken v66r en na de vaste uren van openen en sluiten, 
als bepaald in deze Sectie; dat volle voorregten zullen ge-
rekend worden in te sluiten weekdag-voorregten - het ver-
lof gegeven aan zoodanig bona fide hotel of logieskuis, om 
de vaste inwoners of bona fide reizigers te voorzien van drank 
die zij op Zondag mogen vragen; dat echter geen buffet zal Buffet gesloten op 
open zijn en geen drank aldaar zal verschaft worden v66r ofZondag. 
na de gewone uren van opening en sluiting, als bepaald in 
deze Sectie, noch ook gedurende den geheelen Zondag. Be-
houdens altijd wanneer gezegd Hof goed zal vinden zoodanige Bevoegdheid ya~ 
magtiging te verleenen de Landdrost zal voegen bij of en- Hof of c~mmts~te 
d d L. . d . b 1. . ht . om bepalmgen m 

osseren op e ICentie zoo amge epa mgen en 1nac nemin·ucentie te maken. 
gen betreffende het bedienen van personen gedurende zulke 
uren als het Hof zal goedvinden op te leggen; tevens dat elke 
zoodanige vergunning, naar goedvinden van den Landdrost, 
met bewilliging in geschrift van twee Vrederegters of anderen 
die bevoegd zijn om in zulke Hof of Commssie te zitten, zal 
kunnen teruggenomen worden ; en @at voorts, wanneer het 
Hof bedoeld in Sectie 14 zal goedvinden om opzigtens de 
verpleging van reizigers overeen te komen met een applikaat 
voor eene licentie in het klein, om na zoodanige licentie ge-
kregen te hebben een redelijke accommodatie te geven voor 
man en paard, het zoodanig Hof zal vrij staan om met toe-
stemming van den applikant een clausule te doen voegen bij Clau.sule bij bor~
de termen der borgstelling te worden aangegaan en gegeven stelhng gevoegd m 
d d . l'k D I I b h "f d geval van accommo• oor zoo amgen app 1 ant. eze c ausu e esc l'lJ t e accom- datie voor mensch 
modatie met stalling en logies, die zoodanig applikant ge- en pa.ard. 
durende het vigeren zij ner licentie zal verpligt zijn te houden, 
en daarop zal zoodanige clausule in geschikte termen gevoegd 
worden bij zulke borgstelling ; en dat het Hof bedoeld in 
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Sectie 14 mogt het dit goedvinden, dezelfde bepaling kan 
maken met betrekking tot alle of eenige houders van licenties 
bij de kleine maat, verleent door het Hof, om aan zoodanigen 
regt te geven om hunne huizen open te stellen en drank in 
deze Wet bedoeld te verkoopen tot 's avonds 11 ure, en zoo
danig ander uur als de Landdrost bij bijzondere gelegenhedt=m 
zal gepast oordeelen. Dienovereenkomstig zal de borgstelling 
veranderd warden en de boete in Sectie 14 bepaald voor 
drank verkoopen respectievel~jk na 8 of 9 uur 's avonds, zal 
geeischt word en van iemand die verkoopt na zulk later uur. 

Landdrost, consta- 41. Een Landdrost, Veldcornet, Vrederegter, Inspecteur 
bel, enz., mag op elk of Sub-inspecteur van Politie- of Politie-constabel zal op elk 
uur eischen om toe- k · h t 1 t t d · b 
gelaten te worden in uur ~nnenb e1sc en om oege a

1
ekn ~ wor en fit; een ge ouw 

gebouwen of localen of bu1tenge ouwen er van, we s mgenaar o 0ewoner een 
te gaan. licentiehouder is tot verkoopen van sterken drank onder de 

bepalingen dezer Wet; en wanneer toelating wordt uitgesteld 
z66lang dat men aan opzettelijk uitstel met regt denken kan, 
zal de overtreder schuldig bevonden voor den Landdrost, 
verbeuren en betalen eene som van niet meer dari £50 ster
ling, of bij niet betaling gevangen gezet voor niet langer dan 
3 maanden met of zonder dwangarbeid. 

Hun magt waar Zoo ingeval van weigering of opzettelijk uitstel om open 
admissie geweigerd te doen, de Landdrost, Veldcornet, Vrederegter, Inspecteur 
wordt. of Sub-inspecteur van Politie of Politie-constabel, rede heeft 

om te gel oven dat misdaad, overtreding of wetsverbreking ge
pleegd wordt in zulk huis, dan zullen zij desnoods met behulp 
van een ander of van anderen, met geweld dit huis binnengaan. 

Regt om in localen 42. Landdrost, Vrederegter, Inspecteur van Politie, Politie
'!aari~ e~~e dra1_1k- beambte, Veldcornet, Cipier of Constabel, zulien regt hebben 
hcenhe hiJ de kleme in eenig huis te gaan waarvoor eene dranklicentie biJ. de 
maat gehouden . ' 
wordt te gaan en klmne maat gehouden wordt, wanneer vechten, wannorde, 
rustv.:rstoorders te of rustverstoring onder eenigen dam·in plaats heeft of plaats 
verwiJderen. gehad heeft, en alien te verwijderen die daarin onrust en ver-

warring veroorzaken of drank gebruiken, en alien die daarin 
zijn gedurende uren dat het huis gesloten moet zijn (uitgezon
derd bmw .firle bewoners er van); en wanneer de tijdelijke be
woner van het huis zal weigeren zoodanigen Landdrost of 

Stratbepaling ander bedoeld beambte binnen te laten, of hem of iemand 
indien belemmerd. hunner zal belemmeren in het verwijderen van geruchtmakende 

personen, onrustigen, drinkende en daar blijvende gedurende 
voornoemde uren, dan zal de houder van zoodanige licentie, 
na vonnis tegen hem, betalen eene so m van niet meer dan 
£25 sterling, en bij niet betaling, gevangenisstraf voor niet 
langer dan 1 maand. En de Landdrost, Vrederegter of Veld
cornet zal geregtigd zijn om yoor het overige van den dag 

Verdere straf
bepaling~ 

een drankhuis te doen sluiten waar oproer ofwanorde plaats 
heeft gehad. En als iemand tegen het bevel van den Land
drost, Vrederegter, ofVeldcornet zijn huis zal openhouden, zal 
zoodanige boven en behalve kunnen gestraft worden met de 
hierboven genoemde boete. 
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43. Iemand door een Inspecteur van Politie, Landdrost Straf voor dronken
of ander in de laatste Sectie genoemd beambte, gevonden in schap. 
staat van dronkenschap, of dronken en ongered, of dronken 
en geraasmakend aan eene straat, weg of laan, of in een 
publiek huis, winkel, pakhuis, hotel, weg of welke publieke 
plaats ook, zal zonder lastbrief kunnen gearresteerd worden, 
en wanneer dit 's avonds het geval is, geplaatst worden in 
een gevangenis, achter slot of in een huis van verbetering 
en zal, in elk geval zonder uitstel, worden gebragt-niet latei· 
dan den volgenden dag wanneer die geen Zondag of publieke 
feestdag is-voor den Landdrost of Vrederegter, die aldaar 
regtsbevoegd is. Elk zoodanig gearresteerde zal na schuldig 
bevonden te zijn, beboet worden met niet meer dan £ ~ ster- Voor de eerste over
ling voor de eerste overtreding en bij weigering om te be- treding. 
talen zal de Landdrost of Vrederegter regt hebben den over-
treder in de gevangenis te do en zetten, met of zonder d wang-
arbeid en met of zonder schraal dieet voor een tijdperk 1.4 
dagen niet te boven gaande, en jn geval van herhaalde 
overtreding eene boete van niet meer dan £5 en bij niet Voor de tweede of 
betaling met gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid en verdere overtreding. 
met of zonder schraal dieet, voor een tijd een maand 
niet te boven gaande. 

44. De beambte belast met het opzigt van een gevange- P.ersonen in hechte
genis, wachthuis, opsluiting- of politie-station zftl wanneer bms O'gte~otmlen °

1 
ntder 

h .· d' d · d d · d · d . S . oro oo osge a en. IJ 1t goe vm t, overtre ers, genoem In e vor1ge ectle, 
onder borgtogt kunnen loslaten, maar zoo iemand zal niet 
genoodzaakt worden buiteneporig hooge borg te geven. 

45. De houder van een dranklicentie b~j de kleine maat, Strafbepaling voor 
die drank verkoopt of laat verkoopen aan iemq,nd die dui- ~~rkfo~@n van. 
delijk onder 15 jaren oud is, of iemand van dien leeftUd 0 ~1~:~ 0~~etde~~~~:~ 
toestaat of vergunt zoodanigen drank te drinken in zijn huis, 15 jaren. 
zal kunnen gestraft worden met eene boete van niet meer 
dan 20s. voor de eerste overtreding, en niet meer dan 40s. 
voor de twecde en elke volgende overtreding, en bij niet 
betaling dier boete met gevangenisstraf, voor de eerste over-
treding niet langer dan een maand, met of zonder dwang-
arbeid, en voor de tweede en elke volgende overtreding met 
niet meer dan 3 maanden. 

46. Zonder een geschreven permit van zijn of haar Drank mag niet ver-
t 1) 1 · d · d · · · b l' kocht of verruild mees er za n1ema? m eze P:?vu~cle aan een 111 oor 1~g worden aan inboor-

verkoopen of verrmlen brandewiJn, Jenever, rum, of eemg lingen zonder ge
ander sterken drank; noch ook wijn, ale, bier, porter ofschreven permit van 
eenige sterken drank of drank waarin iets daarvan gemengd is. meester. 

4 7. W anneer een gelicentieerd handelaar in sterken drank Strafbep~ling voor 
een der bepalingen der voorafgaande clausule zal overtreden, overtr~dmg van 

1 h .. d d' d . voorafgaande za IJ voor e eerste overtre 1ng beboet wor en met met clausule. 
meer dan £10 sterling, of bij niet betaling met gevangenis-

1) Zie Ord. 7 April1858, art. 12, ante bl. 77; Dorpsregulatien 1858, art. 
30, ante, bL 89, en Veldc. Instr., 1858, art. 41, ant6! bl. 96, 
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straf niet langer dan 3 1naanden, met of zonder d wangarbeid 
voor de tweede overtreding niet meer dan £25 sterling, of 
bij niet betaling met gevangenisstraf niet langer dan zes 
maanden, met of zonder dwangarbeid; voor de derde over
treding met eene boete van hoogstens £50 sterling, of bij 
niet betaling, gevangenisstraf voor niet langer dan 12 maan
den, met of zonder dwangal·beid, of tot boete en gevange-
nisstraf tegelijk met of zonder dwangarbeid. 

Een drankverkooper die zooclanig permit zal vervalschen, 
of aan een inboorling drank leveren op een valsch permit, 
wetende dat het valsch is, zal strafbaar zijn met gevangenis
straf voor niet langer dan 12 maanden. Een inboorling dl.e 
aan een ander het permit van zijn of haar meester overdoet 
zal gestraft word en met 7 dagen gevangenisstraf met of zon
der dwangarbeid. De drankverkooper die aan een inboorling 

Voor overdragt van drank verschaft op vertoon van een , omgeruild permit, 
permit. wetende dat het onwettig is omgeruild door den wettigen 

houder, zal strafbaar zijn met eene boete van niet meer dan 
£10 sterling, of bij niet betaling, gevangenisstraf voor niet 
meer dan 3 maanden, met of zonder d wangarbeid. 

Geen actie kan wor- 48. Niemand zal geregtigd zijn om door middel van de 
den inge'"'teld voor wet eenig geldelijk bedrag in te vorderen voor sterken drank 
verkochten drank 
minder dan een dat verkocht is bij eene hoeveelheid van minder dan een 
kwart tegelijk. kwart gallon te · gelijk, of voor een bijzonder artikel voor 

rekening van drank verkocht, bij de hoeveelheid van minder 
dan een kwart. Als iemand van een ander pand of zekerkeid 
neemt of ontvangt voor de betaling van eene som of sommen 
verschuldigd voor drank die zoo verkocht is, of in betaling 
er van zal nemen of ontvangen iets anders in plaats van 
geld, dan zal zoodanig overtreder, na schuldig bevonden te 

Strafbepaling voor zijn, eene boete verbeuren van niet minder dan £10 sterling 
persoon die een pand voor elk pand of elke zekerheid aldus door hem of hen ge
of borg neP-mt voor f t d · d · d f 
verkochten drank. nomen o on vangen, en en mgenaar van zoo an1g pan o 

zekerheid zal dezelve weg open zijn om zulke pand of zeker
heid terug te ontvangen of de waarde er van, als ware· het 
niet als pand gegeven. 

Geen actie ingesteld 49. Niemand zal aanspraak hebben op een geldbedrag, 
voordran~ ver~.ocht of zal zulk bedrag kunnen invorderen voor rekening van 
aan ongehcent1eerde d k · d W b . . 
verkoopers bij de ran In eze et epaald en d1e onwett1g verkocht gewor-
kleine maat. den is aan een niet gelicentieerd handelaar in 't klein of 

kantienhouder. Geen niet gelicentietwd verkooper of kantien
houder heeft aanspraak op of kan ontvangen een bedrag in 
geld voor rekening van door hem verkochte dranken; en 

Kontrakten, pro- alle kontrakten, rekeningen, promessen, verbandacten en 
lllPSSen, enz., nul andere geschrifte11 gegeven alS zekerheid VOOr de beta}ing 
en nietig. 

van schuld, aangegaan voor eenige der dranken hierin ge-
noemd en alzoo verkocht aan of door een gelicentieerd han
delaar, uitgenomen verhandelbare dokumenten in handen van 

Bona fide houder houders voot waarde en zonder kennis der onwettigheid, 
voor waarde. worden bij deze verklaard van nul en geener waarde, 
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50. De eigena.ar of bewoner van grond of eene plaats Personen kunnen 
in deze Provincie, zal op dien grond of die plaats kunnen hun eig~"? 'Yijn of 

fl . . b d . . . lk h l brandewiJn m hoe-verkoopen en a everen WIJn en ran eWIJn, 1n e e oevee - vcelheden van niet 
heid, maar van elk niet minder dan tien gallons Imperiaal, minder dan tien 
zoodanige brandewijn, de opbrengst zijnde van dien grond !?!allo~s zonder 
f 1. 1 t .. · kt k ht hcenbe verkoopen. 

0 ( 1e p aa s, en aan ZlJne womng gemaa , ver oc en 
afgeleverd. Ook zal hij wij n en brandewij n, mits gemaakt 
als bovengezegd, kunnen verkoopen in hoeveelheden van niet 
minder dan tien gallons Imperiaal op de publieke markt of 
aan een gelicentieerd handelaar zonder dat hij licentie noodig 
heeft. De eigenaar of bewoner van grond als bovengenoemd, 
die in strijd met deze wet drank verkoopt, zal vervallen 
onder de bepalingen van boete en straf toegepast op hen die 
zonder licentie drank verkoopen. 1) 

51. Geen licentie zal noodig zijn om moutdranken te Geen licentie om t~ 
brouwen of geestrijke drank te distilleeren, maar brouwers, hrouwen of te distil-
d. 'll d f d d' lk d k k 11 leren maar verkoolStl eer ers o an eren 1e zu e ran en ver oopen, zu en pers moeten licenti 
eene licentie bij de groote of kleine maat uitnemen, waar- hebben. e 
door men bevoegd wordt om te verkoopen, op straf van boete 
bepaald op verkoopen van drank zonder licentie. 

52. Bij den dood of de insolventie van een licentie- Overmaking van 
houder v66r expiratie van de licentie zal de Landdrost van licentie ingeval van 
h t d. d 'k t h bb d · 1·' · d d t dood ofinsolventie. e 1s n t reg e en zoo amge 1eent1e oor en ossemen 
over te maken op den Executeur van den overledene of den 
boedelbezorger van den insolvent of een ander daartoe ge-
schikt persoon, die gereed is dezelve ten voordeele van den Vernieuwing van 
boedel over te nemen, met bepaling dat, wanneer de aldus borf?stelling in zoo-

t k l . . . b t ll' damge gevallen. over e ma en ICentle eene 1s waaraan eene orgs e mg, 
volgens Sectie 28 dezer Wet verbonden is of aangegaan moet 
worden degene op wien de licentie wordt overgemaakt, zal 
verpligt zijn dezelfde borgstelling te geven. 

53. Alle overtredingen dezer Wet zullen, behalve als Jurisdictie van 
hierna voorzien, behandeld worden voor een Landdrost ofLanddrost en Resi-
R ·a t V d t b' · · · a· t' d l l d dent Vrederegters es1 en re ereg er, 1nnen w1ens J uns 1c 1e eze ve gep eeg onder deze wet. 
zijn. Met dien verstande alt~jd, dat geen Resident Vrederegter 
dit zal doen, wanneer een overtreding zal gepleegd zijn bin-
nen de limieten der Municipaliteit waar een Landdrost is, 
of die gepleegd is binnen vier mijlen van eenig Landdrost-
kantoor buiten de limieten eener Mnnicipaliteit, maar alle 
zulke laatstgenoemde overtredingen zullen uitsluitend voor 
zoodanigen Landdrost behandeld worden en dat de naam 
Landdrost zal insluiten alle toegevoegde of Assistent Land-
drosten. 

54. Bij het nemen van stappen tegen eenige verkooper, In alle regterlijke 
handelaar of eigenaar van drank die in strijd met deze Wet st~ppen w?rdt .be-

l
. . . ' WlJS van hcent1e op 

geen went1e heeft, zal zoo 1emand beschou wd word en als verweerder gewor-
niet gelicentieerd, totdat hij bij het onderzoek der zaak zij ne pen. 
licentie vertoond of bewijst dat hij die heeft. 

1) Zie V, R. B., 15 Jqnij 1852, art. 75, ante Bl. 19, 
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Directe getuigenis 55. Bij het nemen van stappen tegen iemand die zonder 
dat geld _of ~aarde licentie in het klein verkoopt, als hierna gemeld, zal het een 
geged':en 1

1
8 nbiet.. Landdrost of Vrederegter, als boven gezegd, geoorloofd ziJ"n 

noo 1g a s eWIJS . . . . 
dat zonder licentie daann te beshssen over het fmt van zoodamge verkoop in 
verkocht is. 't klein, naar den aard van het geval en de bill\jke gevolg-

trekkingen daaruit afgeleid; zulke Landdrosten of V redereg
ters kunnen het feit bewezen vinden zonder direct bewijs 
dat geld of waarde ontvangen is voor drank, die aldus zou 
zijn verkocht of van de hand gezet. 

Vorm van dagvaar- 56. Bij de stappen ter vervolging eener overtreding tegen 
d_ing enz., door Re- deze Wet, voor een Resident Vrederegter, zullen de vormen 
~~den;;X:~~~;!~~~t. van dagvaarding worden bediend op verweerder om te ver-

w schijnen, ten einde op de klagte te antwoorden, de vorm 
van procedure om de verschijning van getuige te verzekeren, 
en de vorm voor het notuleeren der uitspraak en vonnis 
van zoodanigen Resident Vrederegter, zoo na mogelijk dezelfde 
zijn als die gevolgd in de verschillende gevallen voor de 
Landdrosthoven. De vorm van den Lastbrief tot gevangen
neming van een overtreder zal, wat de hoofdzaak betreft; 
overeenkomen met den daartoe bestemden vorm te vinden 

Aam;telling door in het aanhangsel dezer Wet. Met dien verstande, dat in 
Vrederegter van plaats van den bode van laatstgenoemd Hof de naam zal 
persoon in plaats ingevuld worden van iemand, dien zoodanig Resident Vrede
van bod~. 

regter zal benoemen en aanstellen, (die bij deze wordt gemagtigd 

Resident-Vredereg
ter moet getuigen 
hooren en getuige
nis!'len neerschrij
ven. 

om te handelen ten opzigte van zoodanige dagvaarding of 
proces als ware het de dagvaarding of het proces voor een 
Landdrosthof bij hetwelk zoo iemand bode is); en dat geen 
ander opschrift dan het adres aan zoo iemand als gezegd 
zal noodig zijn, en dat geen klerk of iemand anders dan de 
Vrederegters die dit document uitvaardigen hetzel ve noodig 
hebben te teekenen . 

. 57. Op den dag van het verhoor zal elk Resident Vrede
regter onderzoek doen naar de beschuldiging door alle zulke 
bevoegde getuigen die zullen voortgebragt worden onder eede 
te hooren tot bewijs of wederlegging, en hij zal zorgvuldig 
do getuigenissen en het proces neerschrij ven en aanteckening 
houden van elke objectie die tegen eene verkla.ring wordt 
ingebragt of tegen het verwerpen ecner verklaring die ge
weigerd wordt. 

Aanteekeningen Zoodanig V rederegter zal in een daartoe bestemd boek 
door hem te worden aanteekening houden van elke voorkomende zaak, aantoo
gehouden. nende in afzonderlijke kolomrnen den naam van den Ver-

Strafbepaling bij 
overtuiging. 

volger, den naam van den beklaagde, den aard der over
treding in kwestie, den dag der ingediende klacht, den dag 
van verhoor, de uitspraak, het vonnis na uitspraak en alle 
aanrnerkingen die zulk VrederegLer gepast zal oordeelen op 
te teekenen. 

58. In elk geval waarin een Landdrost of Vrederegter 
grond vindt tot vonnissen van iemand wegens een der vol
gende overtredingen, zal de persoon alzoo hebbende misdaan, 
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Of zelve of door iemand anders die in 't gebouw was toen 
en waar zoodanige overtreding gepleegd werd, vervallen in 
en onderhevig zijn aan de straffen en boeten hieronder 
respectievelijk vermeld, te weten : 

(1.) 

(2.) 

(3.) 

Voor verkoopen, verhandelen of van de hand Voor verkoopen 
zetten van wijn, sterken drank of moutdrank enz. zonder licentie. 
zonder licentie. eene boete van niet meer dan 
£50 sterling, e'n bij niet dadel\jk betalen of zon-
der securiteit voor betaling, tot gevangenisstraf 
met of zonder dwangarbeid voor niet langer dan 
3 maanden, tenzij de opgelegde boete vroeger 
vroeger betaald of geheven wordt, in welk geval 
de overtreder in vrijheid gesteld zal worden. 
Wanneer men zich ten tweeden male schuldigVoor tweede over
maakt aan gezegde overtreding, eene boete van treding. 
niet meer dan £100 sterling, en bij gebreke van 
betaling of securiteit daarvoor als voorzegd, tot 
gevangenisstraf met of zonder dwangarbeid, voor 
niet langer dan 6 maanden. En de Landdrost die 
vonnis geeft zal regt hebben om de Licentie van 
den overtreder, zoo die bestaat, te vernietigen. 
Voor een derde of eenige volgEmde overtreding Voor derde of vol
eene boete van niet meer dan £200 sterling, met genrl':l overtreding. 
of zonder bijkomende gevangenisstraf als hierna 
gemeld, dat is: wanneer de boeten met kosten 
zal betaald of terstond securiteit daarvoor gegeven 
worden, tot gevangenisstraf met of zonder dwang
arbeid voor niet langer dan 12 maanden. En bij 
niet terstond betalen der boete tot gevangenisstraf 
met of zonder d wangarbeid voor niet meer dan 
18 maanden of geheel, of totdat de genoemde 
boete eerder betaald of geheven zal zij n als de 
Landdrost of Vrederegter zal uitspraak doen; of 
zulk Landdrost of V rederegter zal gevangenisstraf 
opleggen als gezegd voor niet meer dan 18 maan
den, met bepaling dat die zal ophouden nadat 
een zeker minimum deel der straf zal geleden 
zijn, ingeval de opgelegde boete dan zal betaald 
of ingevorderd zijn. En de Landdrost die vonnist 
zal regt hebben te bepalen dat de licentie van 
zoo iemand, om een licentie bij de kleine maat 
te houden, vervallen is, en de o vertreder onbe
voegd zal zijn eene andere kleine licentie uit te 
nemen voor het loopend jaar, of ook eenige 
licentie tot verkoop van sterken drank voor een 
zeker getal jaren. 

59. Indi(3n iemand onder de voorzieningen dezer Wet Onder welke om
een ander zal toelaten tot het bestuur, opzigt, of de leiding s~and~gheden kan 

h t b . h'. L' t' h dt t k d k hcentle verbeurt van e ge ouw waar1n IJ ICen Ie ou om s er en . ran verklaart worden, 
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te verkoopen gedurende zijne afwezigheid van langer dan 
28 achtereenvolgende dagen, jaarlijks zonder voorafgaande 
schriftelijke vergunning van den Landdrost; of bij nalatig
heid om zulk gebouw en de inrigting er van te onderhouden 
als vereischt door zijne borgstelling in deze Wet: of hij zal 

Bouwvalligheid van zulk gebouw laten vervallen of bouwva1lig worden, zal hij 
gebouwen. zijne licentie kunnen verliezen. Maar wordt zoodanig ge

bouw beschadigd of bouwvallig door brand, onweder, of 
andere oorzaak buiten de schuld van zulk licentiehouder, 
dan zal de Licentie niet van hem weggenomen worden, tot~ 
dat hij redelijken tijd zal gehad hebben om zoodanig gebouw 
te herstellen. 

Onder welke om- 60. Als zoodanig gebouw door brand, onweder, of an-
standigheden is deren tegenspoed origeschikt wordt voor het voortzetten zijner 
J:anddrost ge~?tho- bezigheid zal de Landdrost van 't distrikt waarin zoodanig 
nseerd eene tljde- ' . 
lijke overdraging gebouw gelegen Is, op aanzoek door of ten behoeve van den-
de~ licentie van een gene die Licentie houdt tot verkoopen van drank in zulk 
hms n~r een ander huis, wanneer hij (Landdrost) daartoe termen vindt, door 
te magtJgen. d d .. h d . d t' t"d een or er on er ziJne an zoo Ieman mag 1gen om IJ e-

lijk z~jne bezigheid voort te zetten in eenig nabijstaand huis 
of gebouw, geschikt voor zoodanige bezigheid, voor niet 
langer dan zes maanden, om aldus gelegenheid te geven tot 
opbouw of herstelling van het gebouw dat, als boven ge
zegd, voor deszelfs dienst ongeschikt geworden was. 

Hoe licentiehouder 61. Wanneer een Licentiehouder onder de bepalingen 
onbevoegd kan wor- dezer Wet is schuldig gevonden aan overtreding van Sectie 
den eene licentie 40 42 46 d W h'll d · voor twee jaren te 36, , en ezer et, en twee verse 1 en e vonnis-
houden. sen voor overtredingen van gezegde Secties dezer Wet bin-

Strafbepaling voor 
vervalsching van 
drank. 

nen twee jaren v66r datum van een derde vonnis kunnen 
tegen zoo iemand bewezen word en, dan zal hij (behal ve de 
andere straf waarvoor in deze voorziening gemaakt is) voor 
2 jaren na datum van zijn derde vonnis onbevoegd ver
klaard kunnen worden tot het houden eener Licentie onder 
deze Wet. 

En wanneer drie vonnissen kunnen bewezen worden 
wegens drie verschillende overtredingen tegen bepalingen der 
bovengenoemde Secties door denzelfden of dezelfden begaan 
in hetzelfde gebouw waarin hij gelicentieerd was onder de 
inachtnemingen dezer Wet om sterken drank te verkoopen 
binnen 2 jaren na datum der eerste overtreding, dan zal b~j 
het derde vonnis de laatst verleende Licentie van zelve ver
vallen en, voor een tijd van 2 jaren van af datum van het 
vervallen van zoodanige Licentie, zal geen Licentie verleend 
worden om in dat gebouw sterken drank te verkoopen. 

62. Die schuldig gevonden wordt aan vervalsching van 
wijn, geestrijke of gefermenteerde drank, of het verkoopen er 
van, wetende dat het is vervalscht, zal voor de eerste over
treding beboet worden met £100 sterling en voor de tweede 
overtreding met verlies van Licentie en boete van £500 
::sterling, en bij niet betaling tot gevangenisstraf met of 
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zonder dwangarbeid voor niet korter dan drie en niet langer 
dan 12 maanden. 

63. Die aan een ander, op dat oogenblik onder den Strafbepaling voor 
invloed van drank, sterken drank verkoopt of levert zal verkoop van drank 
beboet worden met niet meer dan £25 sterling of biJ. niet aan :personen onder 

.. . ' . . den mvloed van 
dadehJke betalmg er van of het geven van secur1te1t daar- drank. 
voor, tot gevangenisstraf met of zonder dwangarbeid, voor 
niet langer dan 3 maanden. 

64. Een gelicentieerd handelaar in wijn, geestrijke ofStrafbepaling voor 
gefermenteerde dranken, met voorweten aan een constabel, ver~~rging van 

b d f l .d d 1·t· t · ·· h · fpohtJeconsta!Jels en gevangen ewaar er, o 1 er po 1 1emag In Z1Jl1 ms o anderen. 
winkel schuilplaats gevende gedurende een deel van den tijd 
die aan zoo iemand tot dienst elders is aangewezen, zal, na 
voor een landdrost gevonnisd te zij n, voor de eerste over-
treding betalen eene boete van niet meer dan £10 sterling, 
en bij niet betaling, gevangen gehouden worden voor niet 
langer dan een maand, en zal voor de tweede overtreding 
of een volgende boven die boete kunnen gestraft worden 
met gevangenisstraf, met of zonder dwangarbeid, voor niet 
]anger dan 6 maanclen. 

65. \Vanneer en zoo dikwijls een overtreder zal schuldig Hoe Iastbrief uitge
gevonden zij n aan eene overtreding der bepalirigen dezer reikt wordt tot 

IT 1 d L dd a· h h Id. . dt h bb heffing bedrag van \v et, za e an rost 1e em se u 1g vm regt e en eenigerlei boete of 
een Last brief uit te reiken tot heffing cl er boete aan zoo straf. 
iemand opgelegd door aanslag en verkoop van zijn goed, of 
deze uit kracht van een vonnis in de gevangenis zijn zal 
of niet, en tot het invorderen der kosten van zulken aanslag 
en verkoop. Elke zoodanige lastbrief zal, wat inhoud aan-
gaat, moeten overeenkomen met den vorm tot dat doel in 
het aanhangsel dezer Wet opgenomen, en het overige (indien 
het er is) geheven onder zulken lastbrief zal den overtreder 
word en overhandigd. Alle goederen en voorwerpen, in beslag Verkoop van in 
genomen uit kracht van zoodanigen lastbrief, zullen onder beslag gelegde 
dezelde voorzieningen en bepalingen worden verkocht als daargoederen. 
zijn of zullen worden voorgeschreven door de bepalingen voor 
Landdrosthoven tot verkoop van goederen en artikelen die 
onder executie zijn in beslag genomen. 

66. Zoo dikwijls het woord maand in deze Wet voor- Uitleggiug van het 
komt zal het beteekenen "calender-maand'' en het woord woord "m~and" ,~n 
" t · " 1 · 1 •t · f t f d "gevangemsstraf. gevangenze t1ng za ms m en gevangemsstra me o zon er 
d wangarbeid, zooals de Landdrost bij het opleggen der straf 
uitspreken en toelichten zal. 

67. Iemand door een Landdrost of Resident V rederegter Regt van appM 
gevonnisd wegens overtreding van voorzieningen dezer Wet, der gevonnisde 
kan desverkiezende dit vonnis in appel brengen of doen persouen. 
herzien voor het Hooge Hof, mits hij binnen 3 dagen na 
den dag der uitspraak securiteit geeft ten genoege van den 
Landdrost of Resident Vrederegter, die 't, vonnis gaf, ten be-
drage van het dubbele der geldboete, en verklaart dat hij 
stappen wil nemen om binnen een maand die zaak in appel 

uplsdigi
Sticky Note
Pages 974-975 are missing from the physical book
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gij gedaan hebt uit kracht van dit, waarvoor dit een 
Lastbrief is. 

Gegeven onder mijne hand te dezen 
dag van 18 

(Get. Landdrost. 

Griffier. 

Klerk aan dit Hof ( dit wordt uitgelaten als 
de Lastbrief gegeven wordt door een Vrederegter). 

YORM VAN LASTBRIEF OM EENEN OVERTREDER GEV ANGEN 

TE NEMEN. 

Aan den Cipier of bewaarder der Gevangenis te 
Vorm van Lastbrief N aardien ( naam van den beschuldigde) op dezen 
?m eenen o~ertreder dag door rnij veroordeeld tot verbeurte en betaling der som 
m hechtems te van £ , voor overtreding van Wet No 1, 1881, maar 
ne men. 

niet betaald of securiteit voor betaling gegeven heeft. zoo 
client deze om van u te vorderen om gezegden 
onder u we bewaring te nemen en hem veilig te bewaren 
voor den tijd van (tijd van gevangenisstraf) 
nu volgende, tenzij gezegde som van £ eerder betaald 
of geheven mogt zijn. 

Gegeven onder mij ne hand dezen dag van 
188 

(Get.) Landdrost. 

Gegeven ten Gouvernementshuize, dezen Zeventienden 
dag van Januarij 1881. 

Op last van Zijne Excellentie den Administrateur, 

GEORGE HUDSON, 
Koloniaal Secretaris. 
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No. 5. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

MET referte tot vVet No. 15, 1880, 1) worden de na
volgende Regulation tor algemeene informatie hekend ge
maakt. 

Op last van Zijne Excollentie, 

GEORGE HUDSON, 
Koloniaal Secretaris. 

Koloniale Secretarie, 
Transvaal, 17 J anuarij 1881. 

REGULATIEN ZAMENGESTELD VOLGENS BEPALINGEN 
VAN SECTIE 11 VAN WET No. 15,1880. 

AR'r. 1. Het zal de pligt zijn van elk conservator, op- Algemeene pligten 
zigtor of boschwachtor, het kappen, vervoeren of vernielen van woudbeambten. 

te verhinderen van timmerhout, en alle personen die ge-
vonden worden hout, strijdig met de \Vet, te kappen of te 
vervoeren, in hechtonis te nomen en bij den naasten Land-
drost of Vroderegter te hrongen, en verder zoodanige voor
zigtigheidsmaatregelen voor het behoud of herstel van wouden 
to nomen als aangcwozen zijn door en overeenkomstig zijn 
met departementale instruction. 

2. Licentien om timmcrhout in Gouvernementswouden Licentie om bout t~ 
of Reserven te kappon of to zagen, zullen verkrijgbaar zijn kappen of te zagen. 

van den opzigter daarmede belast, of in de afwezigheid van 
zoodanig beambtc, van zoodanig ander ambtenaar als door 
Zijne Excollentie den Administrateur geauthoriseerd mag 
worden Licentien in die wouden to verleenen vanwaar het 
bedoeld wordt timmerhout to vervoeren. Een belasting van 
2s. 6d. zal met betrekking tot zoodanige licentie betaald 
worden overeenkometig Schedule I. 

3. Handelingen onder zoodanige licentie zullen tot eene Beperking van han· 
gespecificeerde sectie of gedeelte van het woud heperkt zijn deli~gen. ond~r zoo· 

. . . damge hc~nbe tot 
en voor een bepaalden tJJd voortgezet worden, dat IS te zeg- bepaaldeafdeelingen 
gen, iiJ.geval van resident houtzagers voor den tijd van 30 enz. 
dagen van af den datum der uitreiking, en ingeval van niet 
woonachtige zagers voor den tijd niet te boven gaande 15 dagon. 

Zoodanige licentien zijn hernieuwbaar tegen betaling 
van eene additioneele belasting van 2s. 6d. bij elke gelegen
heid van hernieu wing. 

4. J~lk persoon, handelende str~jdig met de bepa1ingen Strafbep!'ling bij 
der 2cle en 3de sectie uitaenomen met verlof speciaal overtredmg der ... 
d ' o . . . voorgaande Sectum. aartoe van het Gouvernement ontvangon, zal, biJ overtu1-

1) Zie ante bl. 835. Zie verder in verband met deze Wet aanteek. 1, 
ante bl. 377, Gouvernements Kennisgeving No. 26, dato 4 :Maart 1881, 
infra bl. 992, en V. R. B. 23 Mei 1885, art. 204. 

62 
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ging, onderhevig zijn aan eene boete £25 sterling niet te 
boven gaande. 

Afdeeling moet uit- 5. Een licentiehouder zal niet veroorloofd worden tim-
gewerkt wo~den mm·hout in eenigerlei ander gedeelte clan hem oorspronkelijk 
v66rdat ~deml~e aangewezen te kappen, zoo lang als uitgegroeid timmerhout 
and ere a1' ee mg h'k cl · d · .f!d 1· bl' 'ft kan worden aan- van gesc 1 ter aar 111 zoo amge a1' ee mg IJ • 

gewezen. 'fimmerhout door eenigerlei licentiehouder gekapt heb-
bende eene lengte boven 8 voet en eenen diameter van 9 duim, 
of meer, moet op de plaats bewerkt worden en buiten de 
grenzen der oorspronkelijke afdeeling vervoerd worden v66r
dat eene andere afdeeling aan hem toegekend kan worden. 

Beletting om groote 6. Daar het slepen van hout door de bosschen, met 
hou~blokken buiten verderfelijke gevolgen in de vernieling van jonge boom en 
speCiaal verlof te vergezeld gaat, wordt het vervoer van ongezaagd hout buiten 
vervoeren. 

de grenzen der wouden belet, indien niet de vooratgaande 
geschrevene toestemming van den Landdrost van het district 
of van den Opzigter verkregen wordt. Zoodanig verlof zal 
niet gegeven worden indien zoodanig ambtenaar niet over
tuigd is van de bedoeling van den vervoerder om van het 
blok of de blokken in het geheel gebruik te maken. Iedereen 
deze bepaling overtredende zal onderhevig zijn aan eene boete 
£25 sterling niet te boven gaande, buiten verbeuring van 
licentie. 

Impost betaalbaar 7. Impost, volgens tarief gespecificeerd in Schedule II, 
~P _bout van de zal betaalbaar zijn met betrekking tot hout dat van de 
hmlten derbosschan Gouvernements-bosschen weggevoerd wordt en is betaalbaar 
wegganomen. / / d d . ' d voor at zoo amg hout buiten de grenzen van het wou 

weggenomen wordt. 
Transito-permit zal 8. De Opzigter, of in afwezigheid van zoodanig ambte
tegen betaling van naar, de boschwachter belast met het opzigt van eenigerlei 
inpost toegekend woud of reserve, zal tegen betaling van het boven aangehaulde worden, 

tarief een transito-pas, zoo nabij als mogelijk, volgens 
Schedule Ill, toekennen. (Deze pas moet door den transport
rijder, of zoodanig ander persoon als met het vervoer van het 
hout belast, bewaard worden), 

Strafbepaling bij 9. Alle Landdrosten, V eldcornetten, W oudambtenaren, 
niet yertooni~g van Vrederegters of andere Gouvernements-ambtenaren zijn ge-
transito-permtt. th · d d t · d · · h d au or1seer e ver oon1ng er perm1tten te e1sc en, on er 

welke hout in transito vervoerd wordt. In gebreke van vol
doening aan zoodanigen eisch zal de persoon aldus weigerende 
bij overtuiging onderhevig zijn aan de betaling eener boete 
£25 sterling niet te boven gaande. Deze boete zal op geenerlei 
wijze zoodanig persoon van eenigerlei verantwoordelijkheid, 
die hij onder Clausule 2 of 6 van Woudwet No. 15, 1880, 
rnoge hebben aangegaan, vrijspreken. 

Ti?lmerhout van 10. Timrnerhout van een privaat bosch weggenomen, 
pnvate wouden weg- rnoet door eenen pas gedekt worden toeaekend door den 
genomen ook door · d . . . ' 0 • 
eenen paste worden e1genaar van zoo amg woud of ZIJll gevolmagt1gde agent, 
gedekt. zoodanige pas rnoet verder door den Veldcornot der wijk 

gecontrasigneerd worden in welke hot hosch gelegen is. 
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De betcekenis van het woord boom in Sectie 9 van de Beteekenis van '"r oudwet r.al toepasselijk zijn op het woord timmerhout in boom. 
deze Regulatie gebruikt. 

11. De straf in bovenstaande Sectie 9 omschreven za1 Strafbepaling pri
toepasselijk zijn met betrekkino- tot timmerhout van private vaat hou.t niet door 

- 1 d 0 
• • een pas "'edekt. bossc 1en weggevoer en we1ke met door eenen trn.ns1to-pas b 

op bovengenoemde wijze toegekend, gedekt zijn. 
12. 'Vanneer met het doe1 van het betere behoud en de Gouvernements 

betere ontwikkeling der wouden zekere afdeelingen van tijd Reserven. 
tot tijd voor het pub1iek ges1oten mogten worden, zullen 
zoodanige reserven hehoorlijk in de Gow:m·nements Oourant 
gespeeificeerd en het tijdperk opgegeven worden gedurende 
we1ke zij ges1oten zullen b1ijven. 

Eenigerlei persoon gevonden wordende timmerhout te Strafbepaling. 
vernie1en binnen zoodanige reserven, na doze hekendmaking, 
za1 na overtuiging onderhevig zijn aan eene boete £25 ster-
ling niet to boven gaande. A1 het vee dat gevonden wordt 
binnen zoodanige reserven, za1 geschut worden. 

13. Met het doe1 de ontdekking en bestraffing van over- Belooning bij over
treders tegcn de bepa1ingen van Sectie 4 van \Vet No. 15 1380 tuigin~ van persoon 

. . ' 'schuld1g vuur te 
te verzekeren, za1 eene beloonmg met te boven gaande £10 veroorzaken. 
sterling aan zoodanig persoon toegekend worden, die infor-
matie mogt geven welke tot overtuiging van den misdadiger 
leiden zal. 

14. V cor de aangenaamheid en het gemak van woon- Toe~enning van 
achtige zagers is de ambtenaar be1ast met het opzigt van plelo{en g~onds voor 

· 1 · b 1 h · l d l · d f:, • 1. woonachtlge zagers. eemgor 01 osc 1, geaut onseerc o )Ozettmg oor eone ami 10 
van een p1ek grond, niet te hoven gaande twee akkers in 
uitgebreidheid, huurvrij toe te 1aten, mits dat een lid van 
zoodanige familie werke1ijk bezig is a1s eon zagor of hout-
kapper. Zu1ke p1ekken zijn echter aan onmiddellijke terug-
name naar genoegon van hot Gouvernemont onderworpen, 
en zullen daarna onderhevig zijn aan eene schatting op do 
termon in de navo1gendo rcge1 omschreven. 

1.5. Voor het gemak van handelaren en anderen kunnen Bouwplaatsen voor 
tijde1ij'ke bouwplaatsen niet to hoven gaande een akker in de woning van han-

. . ' '- delar·en en anderen. 
u1tgestrekthmd, naar het oordeel van den ambtenaar be1ast 
met het opzigt van het bosch, onderworpen aan de toestem-
ming van het Gouvernement, toegekend worden, tegen he-
taling van eene jaarlijksche grondhuur van £1 sterling. 
Zulke plekken zijn aan terugname onderhevig na eene zes-
maandelijksche kennisgeving door den W oudambtenaar 
gegeven. 

16. Gebou wen en oprigtingen van welken aard of soort Afbreken van ge
ook op zoodanige bouwplaatson of plekkcn o-rond kunnen bouwen: Gouverne-

• . 0 ' mcnt met verant-
door dw personen welke dezelve opger1gt hebben, afgebroken woordelijk voor 
worden, maar in geen geval zal het Gem vcrnemcnt verant- compensatie. 
woordelijk zijn of zich verantwoordelijk houden voor com-
pensatie aan eenig persoon die nalatig blijft of weigert cenig 
zoodanig gebouw of oprig~ing af te broken, gedurende den 
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tijd van zijne bezetting, of wanneer hij daartoe opgevordenl 
wordt bij het einde van den tijd zijner occupatio. 

Plakken van 17. Het plakken van inboorlingen en het aanleggen 
inboorlingen en uan- van mielietuinen binnen de 1imieten van het wond is strikt 
le~ging yan militie- verboden, behal ve in die gedeelten die in bovenstaande 
tumen belet. l 14 11':: h ll .. 

Belastingen, met 
uitzondering vqn 
grondbelastingen, 
zullen in zegels 
gehe\·en worden. 

rege en en o aangc aa ( ZlJn. 
18. Belastingen welkc onder de bepalingen van deze 

regelen geheven worden, met uitzondering van zulke die in 
Sectien 14 en 15 aangehaald zijn, zullen in fiskale zegels 
ge1nt worden. Deze zegols zullcn op zulke wijze op de licentie 
of permit aangehecht worden, dat, indien zulke licentie of 
permit van het tegenblad (souche) afgescheurd wordt, een 
gedeelte van het zegel aan de licentie of permit aangehecht 
blijft. 

SCHEDULE I. 

TEGENBLAD. LICENTIE OM ROUT TE KAPPEN OF TE ZAGEN. 

No. 
Naa.m van J_,icentiehouder. 
Naam van Woud of Bosch. 
No. van Afdeeling. 
'fijdperk. 
Datum. 
Handteekening van Ambte

naar of Opzigtcr. 

No. 
Verlo:!:' wordt hiermede verleend aan 

om 'l'immerhout te Kappen ofte Zagen in Afdeeling No. 
van het Woud (of Heserve) voor een tij<1perk van 
dagen. 

Zegel. 
2/G 

I Datum 

SCHEDULE II. 1) 

Woud Ambtenaar. 

s. ~ 0 1. Voor elk Geelhout Plank van 12 duim bij 1 duim bij 20 voet, eene belasting van 
2. Voor elk Balk, Spar of ander soort van zacht hout per kubieke voet ... ... ... 
3. Voor elk Plank, Balk of andere lengten van hard hout, uitgesloten de hieronder 

aangehaalde posten, per kubieke voet . .. . .. ... . .. ... ... ... ... ... 
4. Voor elk stuk der navolgende soort van wagenhout, namelijk:

Assen 
Schamel£... . .. 
V oortangen .. . 
A eh tertangen .. . 
Disselboom 
Langwagen 
Spaken 
Velgen 
Jukken ... 
Naven 

5. Voor elke ronde Disselboom of L~?.gwagen ald;~r. ~~iw~t· z~i ·ee1;~ b~l.~sti;;~ g~i;ev~;; 
word en van . . . . .. 

0 5 

0 G 

0 6 
0 6 
1 0 
0 G 
0 9 
0 9 
0 1 
0 2 
0 3 
0 3 

5 0 

1) Gewijzigd door Uitv. Raads Besluit, zie G. K. No. 134, uu. G Mei lSSJ, Staatscou1·ant, 
8 l\lei 1884, No. 169. 
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TEGENBLAD. 

No. 
Aan wien toegekenu. 
No. van Licentien waaron

der gekapt en namen 
der Boschen. 

Beschrijving en hoeveel-
heid van hout. 

Belasting betaald. 
Bestemming. 
Datum. 
Handteekening van Ambtenaar 

of Opzigter. 

981 

SCHEDULE Ill. 

TRANSITO PAS. 
No. 

Verlof wordt hiermede verleend aan ........... . 
om de ondervermelde hoeveelheid en soort van tim
merhout gekapt en gezaagd onder Licentie No ....... 
in het .................. Woud (of Reserve) weg te 
voeren. Belasting ten bedrage van Jt ...... s .... d .... 
is betaald op dezen dag met betrekking tot zoodanig 
hout, hetgeen naar het distrikt ............... vervoerd 
zal worden. 

Beschijving en hoeveelheid. 

Woud Ambtenaar. 
Datum. 

(Get.) "\V. OvVEN LANYON, 
Administrateur. 

WET No. 2, 1881. I) 

Vastgesteld door den Gou verneur dcr Transvaalsche Provincie 
met ad vies en Consent der "\V etgevende V ergadering. 

"Tot gemakkel~jk maken van het arresteren van zekere 
Misdadigers die van eenige plaats in het Grondgebied 
of de streken van den Oranje Vrijstaat naar deze Provincie 
ontsnappen." 

NADEMAAL door het Gouvernement van den Oranje Inleiding. 
Vrijstaat Htappen genomen z~jn tot in hechtcnis nemen en 
uitlcvcring aan bea.mbtcn dcr j11stitie dezer Provincie, die 
daartoe gemagtigd zijn, van misdadigers die naar eenige plan.ts 
binnen het grondgebied van Oranjc Vrijstaat ontsnapt zijn, 
en die kunncn beschuldigd warden van een dcr misdaden en 
overtcdingen in doze Wet genocmd : 

En nademaal zoodanigen die zich hcbben schuldig ge
maakt binnon het grondgebied van don Oranje Vrijstaat 
somtijds ontsnappon naar deze provincie, en het wcnschelijk 
is om te zorgen voor het arrestccren van zulke misda.digers 
in doze Provincie, om hen terug te zenden naar den Staat of 
plaats waar zulke misdaden zijn geplecgd: 

----···---·--·-- --···-· --------------

1) ~ie nu 'Vet No. 5, 1881), en daarmede in vcrband staande Procla
matie Staats Cou1·ant 22 Julij 1885, No. 235. 
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Zoo zij het dorhal vc vastgostcld door den Aministratcur 
der Provincie Transvaal, met ad vies en consent van den \Vet
gevenden Raad daarvan, aJs voJgt :-

Stappen te worden J. Dat wanneer aanzoek gedaan wordt door het Gouver
g~nome? yoor de nement van den Oranjo Vrijstaat, om aan de justitie uit te 
m1tleverm_gdvad

1~ ""rs lcveren eenig l)ersoon beschuldigd van de misdaad van moord ze {0re mts a 1g.. . · . . . . 
die van de Oranje of pog1ng tot moord, brandst1chtmg, verkrachtmg, roof, d1ef-
~~ijstaa~ ontvlugt stal, hedrog, vervalsching, of het uitgevcn yan vervalschte 
ZIJn

1 
enl 10Pde ";'ra?s- securiteit voor geld, gepleegd hinnen de jnrisdictic van den 

vaa se 1e rovmc1e . . . . d IJ · · cl 1 d 
gevonden worden. OranJC VnJstaat en bmnen eze rov1ncw gevon ·en, za en 

Administrateur, indien hem goeddunkt, maar niet anders, door 
een lastbrief onder zijn hand en zege], konnis geven dat zoo
danig aanzoek gedaan is, en dat allc Landdrosten, Vredereg
tcrs en andere beamten van justitie binnen hunne respectieve 
jurisdictien verzocht worden om dien ovcreenkomstig zichzelvc 
to gedragcn en behulpzaam te zijn in het arresteren van zoo 
icmancl, en in zijnc gevangcnncming tc assisteeren, met het 
docl om aan de Justitie to worden uitgeleverd, en daarop zal 

L::mddrosten of con Landdrost of Vrcderegter dozer Provincie het regt hebben 
Vredercgters regt eenig persoon of personcn onder cede te onclervragen naar 
om onder eede te cl l ·a d l""k b l ld" . d r·k ondervragen "n ]a!;lt- c waar 101 van ergo lJ e esc lU 1gmg, en op erge lJ e 
brief uit te reiken. verklaring die naar de \V et dozer Provincie zou regtvaardigen 

het arrest en de tercgtstelling van den he~chulcligde, wanneer 
de misdaad of overtreding hem ten lastc gclegd gepleegd 
was in dezc Provincie, zijn lasthrief uit to reiken voor het 
arresteren van zoodanig persoon, en ook zoodanig persoon, 
in de gcvangenis te doen plaatsen, om daar te blijven tot 
zijne uitlevering overkomstig verzoek a1s hovengczcgd. 

Copijen van ver- 2. Met de bepaling altijd, dat in elk geval copijen dcr 
klaringen moeten verklaring of verklaringen waarop de oorspronkel~jkc lastbrief 
vertoond worden. tot apprchentie van den misdadiger door den Lannddrost of 

andcr bcambtc in den Oranje Vrijstaat was uitgereikt, gc
certifieerd ondor de hand on het kantoorzcgel van den amb
tenaar in den Oranjc Vrijstaat die dit aanzoek doet, tot 
bewijs mogen ontvangen worden van de schulcl van de pcrsoon 
die alzoo gcarrestcerd is. 

~oe een gevangene 3. Het zal den Administratcur gcoorloofd zijn op con 
mtgelleverd mag certificaat van Landdrost of Vrcderegter dat de vermoedclijke 
wor< en aan . l .1. . . . . 
eenigerlei persoon m1s<. a<. 1gcr In gevangems gcplaatst 1s, door een lastbrH:'f onder 
b.ehoorlijk ge:mtho- zijne hand en zcgel, to bevelcn dat zooclanige persoon of 
r0•see~d Vva~1• den person en za1 worden uitgelcverd aan die persoon of 1)ersonen 

Tallje rl]Staat. a· 1. ) t} . f' } · w c oor een as )rle on<. er de hand van den amhtenaar van 
den Oranjc Vrijstaat, verzoekcnde aJs hiervu(>r <rczcrrd ge
magtigd is of zijn om den l>cschuldigdo to ontva~ger~ dn to 
vorvoc::cn naar de grens van genoemden Oranjo Vrijstaat, en 
zoodamgo ]>Crsoon zal dienovrreenkomHtig uitgcJeverd wordcn. 
En het zal voor. de persoon of pgrsoncn gemttehtigd als voor
zcg<l om zoodamgc pcnmon in heehtenis to houdcn en hem 
(~f haar tc nomen w~.ar degrens van g<>7:cgdcn Oranjo Vrijstaat. 
hn wannecr zoodamge hoschuldigde zal ontsnappen uit cone 
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gevangenis waarin hij of zij zal zijn gepla:;ttst, zal het geoorloofd 
zijn zoodanige persoon ofpersonen op dezelfde wijze op nieuw in 
hechtenis te nemen als een van dezelfde misdaad beschuldigde 
in deze Provincie na ontsnapt te zijn op nieuw zou warden 
gevangen genomen. 

4. Wanneer eenig persoon gevangen genomen onder deze Gevangene aldus "T et totdat hij overeenkomstig verzoek zal uitgeleverd word en in de Provincie 
· t b' t d 1 't 1 d 't d p · · gearresteerd moet me mnen wee maan en za Ul ge ever en Ul eze rovincie binnen twee maan-

vervoerd zijn, zal het Hooge Hof dozer Provincie, of een rond- den vervoerd 
gaand Hof of een Regter daarvan, op aanzoek gerigt aan hen worden. 
of hem, door of ten behoeve van een ter gevangenis gecom-
mitteerde, en na bewijs aan hun of hem geleverd dat redelijke 
kennisgeving van het plan om deze applicatie te maken aan 
den Staatsprocureur gegeven is, kunnen gelasten zoo iemand 
uit de gevangenis te ontslaan, tenzij aan zoodanig Hof of 
Regter voldoende reden zal warden gegeven, waarom dit ant-
slag niet behoort te worden gelast. 

5. Alle \Vetten, Lastgevingen en Volksraadbesluiten, on- Herroeping van 
bestaanbaar of strijdig met de bepalingen dezer Wet, worden W~~ten hiermede in 

.. b" d h strlJd. en ZtJn IJ eze erroepen. 
6. Deze Wet mag tot alle doeleinden aangehaald word en Korte titel. 

als de Oranje Vrijstaat Uitlevering Wet 1881." 
7. Deze Wet zal beginnen en in werking treden van afin werking treden 

den datum der publicatie er van in de (}mr.,vernernents Oourant. der Wet. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernementshuize te 
Pretoria, dezen Een-en-Dertigsten dag van Januarij 1881. 

Op last van Zijne Exellentie de Administrateur, 

GEORGE HUDSON, 
Koloniaal Secretaris. 

WET No. 3, 1881. 
V astgesteld door den Gou verneur der Transvaalsche Provincie 

met advies en consent der Wetgevende Vergadering. 

"Betreffende Nieuwsbladen t:n andere Publicaties." 

[Doze \Vet is hcrrocpcn door V. R. Bcsluit 28 Junij 1886, 
Art. 723. 
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"\V. o"rEN LANYON, 
Administratcnr. 

WET No. 4, 1881. 

[1881 

1) 

Vastgesteld door den Gouverncur der Transvaalscho Provincie 
met advies en consent dcr "\Votgcvcndc Vorgadering. 

"Om voorzieningen to makon voor Pcnsioenen in zekere ge
vallen voor leden dcr Koloniale Vrijwilligcr Corpsen en 
aan de "\Veduwcn en Familien van zoodanige lcden." 

NADEMAAL het wcnschelijk is om voorzieningen te 
maken voor de toekcnning van pensioenen in zekere gevallen 
aan weduwen en familien van leden cler Yrijwilliger-Corpsen 
in deze Provincie, en in zekere anderc gcvallen aan indivi
dueele leden van zoodanigc magten : 

Zoo wordt hiermede vastgestelcl door den Administrateur 
der Transvaalsche Provincie met ad vies en toestemming van 
de W etgevende V ergadering daarvan, als volgt: 

Aan wie en op welke 1. Het zal en mag wettig zijn voor den ambtenaar het 
wijze pensioenen Gouvernemcnt der Transvaalsc.:he Provincie besturendc, hande· 
~~n~~~ndoX:~nbe- lende met ad vies van den Uitvoerendc Raad en onderworpen 
t~e:king tot de aan de gocdkcur.ing van de \V etgcvendc V ergadering om toe 
ditmste~ v.a~ leden te kennen aan de wcduwe, weduwe en familie, of familie, yan 
der Vnpnlhger- eenigcrlci lid van con Vrijwilliger-Corps van doze Provincie 
Corpt~en. d' d d · f 1 · cl 1 l · t' f 1e ge oo 1s o uerna ge ool mag won en 111 ac 1e o go· 

durende actieve dienst, of die gostorven is of hicrna mogt 
komen to stcrvcn aan wonden in actio ontvangcn, binnen 
zcs maanden na clat zoodanige wonden ontvangen, en aan 
eenigerlei lid van ecnigerlci zoodanig Corps, die ontvangen 
mag hcbbcn of die hierna gcdurendc zijno dicnst mogt ont
vangcn eenigerlei won cl of kwctsing die in haar gcvolg blijvcncl 
henadeclend is, en gelijkstaandc met of nagonoeg gelijk
staande is met het vcrlics van cen lid, ecn penr:;ioen of 
vergunning nict te bovcn gaande Zcventig Ponden Sterling 
per jaar. 

Commutatie van 2. Hot zal en mag wettig zijn voor den ambtenaar het 
eenigerlei pemdoen. Gouvernement der Transvaalsche Provincie besturcnde, met 

ad vies van don Uitvoercnde Hand, ecnigerlei aanzoek in con
sideratie to nemcn dat aan hem zoude "worden gemaakt zoo
danig jaarlijksch pensiocn of vergunning in eenigerlci geval 
met ce:no hep~alde hetaling to verwisselen, horekencl op cen 
zoodamg penswen voor con tijdpcrk van vjjf jaren. 

1) Zie nu Wet No. !), 1883. 
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3. Indien eenigerlei persoon hierna schuldig verklaard door Schnldigverklaring 
eenigerlei bevoegd Hof in eenigerlei gedeelte van Harer Majes- van gepe~sioneerde 

't b 'tt' · 1 · · cl d f . cl' betrekkehjk verbeu-tCI s ~~1 1ngen aan een1ger e1 m1s aa o ov~rtre .m?. waar- ring van pensioen of 
voor hlJ tot den dood veroordeeld wordt, of eemgerlm tiJd van vergunning onder 
gevangenisstraf met of zonder harden arbeid twaalf maanden deze Wet:- in.geval 
te boven gaande, zal ten tijde van zoodanigc schuldver- v~n pardon bmnen 

1 
. . d .. . l . . f . v1er maanden na be-

k armg geregtlg ZlJll voor eemgcr e1 perswen o vergunnmg wijs van schuld. 
onder de bepalingen van deze \Vet, betaalbaar nit de publieke 
fondsen van deze Provincie, zoodanig pensioen of vergunning 
zal dadelijk eindigen en ophouden betaalbaar te zijn, tenzij 
zoodanig persoon binnen vier maanden na zoodanige schuldig-
verklaring volle gratie verkrijgt. 

4. Deze Wet mag aangehaald worden voor alle doel- Korte titel. 
einden als "De Pensioenwet der Vrijwilligers, 1881."-

5. Deze Wet zal beginnen en in werking treden van afrn werking treden 
den dag harer afkondiging in de Gouvernement.<; Oourant. der Wet. 

Gegeven ten Gouvernementshuize dozen Vijfden dag van 
Februari 1881. 

Op last van Zijne Exellentic den Administrateur, 

GEORGE HUDSON, 
Koloniaal Secretaris 

(Get.) \V. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

WET No. 5, 1881. 
(Vastgesteld door den Gouverncur der Transvaalsche 

Provincie, met advies en consent der 
vV etgevencle V ergadering.) 

"\Vaardoor de Meester van het Hoog Geregtshof gemagtigd 
wordt zekere Kantoorpenningen te heffen in zake van 
insolventschap, enz." 

N ADEMAAL het noodig gevonden is om stappen te Inleiding. 
nemen tot het heffen van kosten voor zekere diensten ge-
eischt van en gedaan door den 1\Ieester van het Hoog 
Geregtshof bij insol ventschap en and ere zaken : 

Zoo is het hiermede vastgesteld door den Ambtenaar 
het Gouvernement der TransvaaJsche Provincie besturende, 
door en met advies en consent der \Vetgovende Vergadering 
der Provincie, als volgt :-
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Herroeping van alle 1. Alle Ordonnantien, \Vetten, Volksraadbeslniten en 
Wetten, enz.,strijdigR('gulatien, in zoovcr zij onbestaanbaar of strijdjg zijn met 
met deze Wet. de voorzicningen dozer \Vet, zullen wordcn herroepen en zijn 

bij deze herrocpon. 
Tarief van leges of 2. Het tarief van leges en ponningon gespccificeerd op
penningen betaal- gegevcn in de Schedule dezer \Vet en daar uitecn gezet, zal 
~::e::r~ den van en na bek.endmaking dozer \V et wottig betaalbaar zijn 

aan den l\Ieester van het Hoog Geregtshof en ontvangbaar 
zijn door hem. 

Alle l~ge~ of pen- 3. Alle kantoorpenningcn betaalbaar gemaakt door deze 
ningen betaalbaar of ecne vrocgere \V et aan den l\feester van het Hooge Hof door middel ;·an 
zegele. en door hem te .ontvangen, zullen betaald worden door op-

Vernietigen van 
zegels. 

In wetking treden 
der Wet. 

Schedule. 

plakking van kantoorzegels op de stukken, tengevolge van 
welke de kostcn moetcn worden betaald, en de pligt van 
den Meester zal zijn om alle dus opgeplakte zegels onbruik-
baar te maken en te vernietigen, door er de eerste letters 
van zijn naam en den dag der maand waarop die vernieti
gjng geschiedt, o\rerheen te schrijven. 

4. Doze vV et zal beginnen en in working komen van 
en na datum van bekendmaking er van in de Transvaalsclte 
Gouve'rnements Vmwant. 

SCHEDULE. 

INSOLVENTIE EN WETJURISDICTIE. 

£ s. d. 
Voor opwachting van den Meester in zaken ver-

wezen van het Hof of door de Regters, of 
door beiden (uitgenomen in gevallen van 
insolvcntie) voor niet meer clan 2 uren... 1 1 0 

Boven 2 uron, naar discretie van don Meester, 
onderworpen aan taxatie door het Hof of 
con Rogter er van. 

Elk rapport (uitgenomen in gevallen van insol
ventie) na.ar discrotie van den Meester, 
onderworpen a.a.n taxatie alH boven. 

Elk ander rapport niet meer dan... 1 1 0 
Elke inzage 0 2 6 
Kantoorcopic van stukken niet meer clan 1 blad-

zijde van 100 woorden 0 2 0 
Boven 100 woordcn per bladzijde... 0 0 6 
Op alle golden ontvangen, betaald en verdoeld door 

den l\Ieester ,ingevolge order van het Hof, 
1 per cont. 

Voor het boeken en 'bcwa.rcn van 1mntoorcopie 
van rclaas . . . ·· . . . . . . . . . . . . . . . 0 7 () 

Voor opmaken .van advertcnties tot bijcenrocp<m 
van crcd1teuren op vcrkoop van vastgocd 0 2 6 
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V oor het boeken van berigt van den Registrateur 
omtrcnt verbandacten en hypothckcn 

Voor oproeping van crediteuren tot bijwonen cener 
hijeenkomst, elke oproeping 

Bijwonen van bijeenkomst tot verkoop van onroe
rend goed 

V oor in orde m a ken en publiceeren van voor
waarden van verkoop ... 

Certifikaat dat proces tcruggetrokken is of deficit 
Opmaken van rekening met order van voorkeur 

en plan van yerdeeling (uitgenomen bij 
vergunning van het Hof of een Regter er 
van) niet meer dan 

Voor opmaken van de order en bijwonen van 
transport van onroerend eigendom ... 

Voor het bewaren van cenigerlei regulatie of order 
van het Hof ... 

V oor het bewaren van een order of provisioneele 
order tot sequestra tie ... 

Opmaken van advertentie voor 't houden ecner 
bijecnkomst van crediteurcn in insolventc 
boedels ... 

Voor oproeping van crediteuren om zoodanige bij
eenkomst bij te won en, elke oprocping ... 

Voor bijwoncn van bijeenkomst van crediteuren 
of bij het verkoopen van vastgoed van een 
insolvent 

Voor rcgistratie van aanstclling van boedelbezorger 
met certifikaat 

Elk affidavit 

£ 5. d. 

0 7 

0 2 

1 1 

1 1 
0 10 

1 1 

1 1 

0 2 

0 7 

0 2 

0 2 

0 10 

0 5 
0 2 

6 

0 

0 

0 
6 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

6 

0 
0 

De zegels op alle documenten door den Meester ont- Vernietiging van 
vangen zullen door hem vernietigd worden door zijne initialen zegels door Meester 

en den datum overheen te schrijven 

LIQUIDATIE-RI~Kl~NINGEN. 

£ s. d. 
'V anncer zui verc bedragen ter verdeeling onder in sol-

vente boedcls niet bedragen meer dan £100 0 1 6 
Meer dan £100 ondcr £150 0 2 6 

" " 
150 

" 
200 0 5 0 

" " 
200 

" 
300 0 7 6 

" " 
300 

" 
400 0 10 0 

" " 
400 

" 
500 0 12 6 

" " 
500 

" 
GOO 0 15 0 

" " 
GOO 

" 
800 l 0 0 

" " 
800 

" 
1,000 l 10 0 

" " 
1,000 

" 
1,250 2 0 0 

" " 
1,250 

" 
l,.SOO 2 10 0 

" " 
1,500 

" 
2,000 3 15 0 

" " 
2,000 

" 
2,500 4 10 0 
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£ s. d. 
1\Ieer da.n £2,.500 onder £3,000 6 0 0 

" " 
3,000 

" 
3,500 7 10 0 

" " 
3,.500 

" 
4,000 9 0 0 

" " 
4,000 

" 
4,500 10 10 0 

" " 
4,500 

" 
5,000 12 0 0 

" 
,, 5,000 

" 
5,.500 13 10 0 

" " 
5,500 

" 
6.000 15 0 0 

, 
" 

6,000 
" 

7,000 1G 10 0 
, 

" 
7,000 

" 
8,000 18 0 0 

" " 
8,000 

" 
10,000 20 0 0 

Voor elke verderc £100, of een deel er van, 0 5 0 
Elk verba.nd op goed ten gunste van crcditeuren 1 0 0 

Vernietiging van De zegels op alle documentcn door den Mecster uitge
zegels door Meester. geven of ontva.ngen zullen door hem vernietigd worden door 

zijne initialen en den datum overheen te schrijven. 

Gegeven ten Gouvernementhuize, dezen Vijfden dag van 
Februarij, 1881. 

Op last van Zijne Exellentie den Aclministrateur, 

GEORGE HUDSON, 
Koloniaal Secretaris. 

WET No. 6, 1881. 
(Vast.gesteld door den Gou verneur dcr Transvaalsche 

Provincie met advies en consent der 
Wetgevendc Verga.dering.) 

wrer verbetering van de Crimineelc Regtl-lpleging." 

[Deze wet is herroepen door Volksraaubesluit 7 N ovem
ber 1881, Art. 354.] 
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(Get.) W. 0\VEN LANYON, 
Administra.teur. 

WET No. 7, 1881. 
(V a.stgesteld door den Gouverneur der Tra.nsvaalsche 

Provincie met advies en consent der 
'Vetgevendc Vergadering.) 

''Tor verbctering van de \Vet op Geva.ngenneming 
voor Schuld." 

NADEMAAL hot 'venschclijk is om stappen te nemen Inleiding. 
tegen de moe~jelijkheden die worden aangedaan door civiele 
gevangenneming op een lastbrief tot dat cinde, wanneer een 
schuldenaar in gebreke blijft om te betalen: 

Zij het da.arom vastgesteld door den ambtenaar ad
ministrateerendo het Gou vernement cl or Provincie Transvaal 
met ad vies en consent der W etgevende Vergadering, als 
volgt :-

1. Geen lastbrief tot ci viele gevangenzetting wegens niet Geen lastblief tot 
botalen, of niet voldoen van een vonnis of bevel, zal worden civi~le gevangen
verleend of uitgereikt door het Hooge Hof, of eenig ander zettmg voor schuld, 

. cl p . . . l . l cl f d waar verweerder Hof 1n eze rovmCie, m za wn waarm c e verweer er o an er geene middelen bezit 
partij, togen wien zoodanig last brief voor civiele gijseling aan bet vonnis te 
gezocht wordt, uitgereikt to worden, zal aantoonen, tot tevre- voldoen. 
denheid van het Hof bij hetwelk zoodanigo applicatie is 
gedaan, dat zulk verweerder of under partij voorzegd geen 
eigendom of midclelen genoegzaam heeft om gezegd vonnis 
of bevel in geheel of gedeeltelijk te voldoen. 

2. Deze \Vet zal aanvang nemen en in working trecien van In werking treden 
en na de afkondiging or van in de Gmtvernements Oouranf. der Wet. 

Gegeven ten Gouvernementskuize, dezen Tienden dag 
van Februarij, 1881. 

Op last van Zijne Excellontie, den Administrateur, 

GEORGE HUDSON, 
Koloniale Secretaris. 
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WET No. 8, 1881. 
(Vastgesteld door den Gonverneur der Transvaalsche 

Provincie, met advies en consent der 
W etgevende V crgadering.) 

''Om te voorzien in de toelating van hehoorlijke bevoegde 
pcrsonen om in deze Provincie te practiseeren als 
Genees-, Heel- en Verloskundigen, Apothekers, Che
misten en Drogisten, en ter hetore regeling van den 
verkoop van Drogerijen en Medicijnen." 

[Deze 'Vet is gedeeltelijk gewijzigd door \Vet No. 2, 1886, 
en geheel vervangen door Wet No. 12, 1886.] 

(Get.) W. OWEN LANYON, 
Administrateur. 

WET No. 9, 1881. 
(Vastgesteld door den Gouverneur der Transvaalsche 

Provincie met advies en consent der 
\V ctgevende Vergadering.) 

"Om den Landdrost van Pretoria to ontslaan van zekere 
diensten hem door de Wet opgelegd." 

-· ·--------

Inleiding. NADEMAAL het wenschelijk is om den Landdrost van 
Pretoria te ontsla~n van de dienst om belastingen in te 
vorderen en zekere andere pligten in verband en te zamen 
1net de invordering en verantwoording van publieke inkomsten 
van het distrikt ; 

En om andere voorziening te maken voor het verrigten 
van genoemde diensten : 

Zij het daarom vastgesteld door den ambtenaar, admini
strateerende het Gouvernement der Provincie Transvaal, door 
en met advies en consent dor \Vctgevende Vorgadering clier 
Provincie, als volgt :-

Fiskale pligten van 1. Alle belastingen vorschuldigd en betaalbaar, en alle 
den Landdrost van geldsommen verschuldigcl en toebehoorende aan het Gouverne-
Pretoria aan den t d I) · · 11 d d · b 1 · Thesaurier opge- men er rovmCie, en a e an ere zoo amge e astmgen en 
dragen. geldsommen als betaalbaar zijn gemaakt door zckerc wetten, 
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Ordonnantien en Volksraadbesluiten, aan de Landdrosten der 
verschillende distrikten, zullen in het distrikt Pretoria betaal
baar zijn aan den Thesaurier ten zijnon kantore te Pretoria. 
De magt uitgooefend en de voorregten toegestaan aan Land
drosten tot invordering van belastingen en het ontvangen en 
verantwoorden van publieke inkomsten, worden bij dezen 
opgedragen aan den Thesaurier der Provincie, en zullen door 
hem worden uitgeoofend en gebruikt in betrekking tot alle 
belastingen tot dus verre hetaalbaar aan den Landdrost van 
Pretoria. 1) Mits, hoewel, dat de Landdrost van Pretoria, Exceptie met be
als hier te voren, zal uitoefenen alle pligten op hem gelegd, trekking t?t passen 
aangaande het uitreiken van passen aan klourlingen onder der kleurlmken. 

do voorzieningen van vVet No. 6 van 1880. 2) 
2. De landrost van Pretoria distrikt zal bekend zijn en J,anddrost van 

genoemd worden als "Resident Magistraat," en uitgenomen Pretoria .~al hierna 

de voorzieningen dezer wet zal do Resident Magistraat van ;:!~~!dziJ~o~~e 
ket distrikt Pretoria uitoefenen de magt, vorvullen de diensten als "Resident ( n 
en genieten de regten die nu of later door Landdrosten dezer Magistraat." 

Provincie zijn of zullen worden uitgeoefend, en waar ook in 
eene wet, lastgeving, of V olksrnadbosluit het woord Land-
drost staat, zal die naam in het geval van distrikt Pretoria 
gerekend en uitgelegd worden te bedoolen den Resident 
Magistraat aldaar. 

3. 'Vat in oen bevel, wet of Volksraadbesluit onbestaan- Herroeping van 
of strijdig mogt zijn met een der bepalingen dezer wet wordt we~.ten hiermede in 

b .. d t · t' d striJd. IJ ezo eruggeroepen en verme 1g . 
4. Deze wet zal beginnen en in working treden van en In werking treden 

na een datum te bepalen bij proclamatio door den Admini- der Wet. 

strateur van het Gouvernoment der Provincie Transvaal; 
die zal gepubliceerd worden in do Transvaalscho GO'ltvetne-
ments 001ua nf. 

Gegeven ton Gouvernementshuize, dezcn 10den dag van 
Februari 1881. 

Op last van Zijne Excellentie, den Administrateur, 

GEORGE HUDSON, 
Koloniale Secretaris. 

1) Gewijzigd· door de aanstelling van een Civiele Commissaris voor 
district Pretoria, welke aanstelling goedgekeurd werd door V. R. B.B., 
25 Sept. 1884, art. 626 en G .Tulij 1£85, art. 651. Art.1 van Wet No. 10, 
1885. bepaald ook, dat alle directc Bclastingen in het distrikt Pretoria 
betaalbaar zijn bij den Civ. Commissaris. 

2) Zie ante bl. 748. 
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WET No. 10, 1881. 
(Vastgesteld door den Gouvcrneur der Transvaalsche 

Provincie met advies en consent der 
\V etgevende Vergadering.) 

"Voor de toekenning aan Hare Majesteit zekere somma's 
geld om zekere uitgaven van het Civiele Gouvernement 
en zekere andere onkm;ten, verbonden met de openbare 
Dienst, voor het jaar Een Duizend Acht Honderd 
Een en Tachtig, to dekken." 

[Deze Wet zijnde slechts de Begrooting voor het jaar 
1881, is niet geplaatst.] 

No. 26. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

De navolgende Departementale InstructH~n, uitgevaardigd 
in verband met Regulatien Art. 1, Gouvernements Kennis
geving, No. 5, 1881, 1) warden hiermede ter algemeene in
formatie bekend gemaakt. 

Op last van Zijne Exccllentie, 

Pretoria, 4 Maart, 1881. 

C. E. STEELE, 
Commissaris van Finantien 

en Inkomsten. 

DEP ARTEMENTALE INSTRUCTIEN VOOR DE LEIDING 

V AN WOUDBEAMBTEN. 

Grondvlakten der 1. De grondvlakten der wouden mooten in afdeelingen 
wouden in afdeelin- verdeeld warden, geschikt voor toekomstige gedeolten aan 
gen te verdeelen. werkende partijcn te warden afgestaan. 
Groote der afdeeling 2. De grootte der afdeelingen moet noodzakelijk in uit
verschillend. gebreidheid verschillen, maar zij moet zoo klein als mogelijk 

gemaakt warden. In alle waarschijnlijkheid zal het gevonden 
warden, dat blokken eene grondhreedte van 500 yards of 
daaromtrent hebbende} de meest gesehikstc zijn zullen. 

1) Zie ante, Bl. 977. 
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Elke afdeeling moet genommerd en geregistreerd worden. Afdeelingen 
Zij moeten door stompen (natuurlijke of andere) afgebakendgenoi?merd en 

d I k f: d d 
O'ere<>'Irstreerd. wor en, gep aatst op orte a stan en. Het nommer der a£ ee- o o 

ling en p~jlen de rigting der grenslijnen aanwijzende, moeten 
op de stompen met verf aangemerkt of ingesneden worden. 

3. Aan elke afdeeiing moet eone bijzondere biadzijde in Eene bladzijde in 
het reaister gegeven worden te worden gehouden ais eene Register voor elke 
voimaakte aanteekening van de uitgebreidheid tot welke elke afdeeling. 
afdeeiing bewerkt is. 

4. N a gedaan aanzoek om timmerhout in de wouden 'roekenning van 
te zagen zai eene licentie toegekend worden na betaling van licentie belasting 
h t · h b d D b I t' 1 · I ·· tbetaalbaar in zegels. e voorgesc reven e rag. . e e as mg za m zoge s gem 
worden, welke op zoodanige w~jze zal worden aangehecht, 
dat indien zoodanige 1icentie van het tegenblad (souches) 
afgescheurt wordt een gedeelte van het zegel op de licentie 
aangehecht moet blijven. 

5. Het tijdperk voor weike de licentie in kracht b1ijft, ~oekin;'5 van licentie 
te zamen met het seriesgewijze nommer van zoodanige Iicentie m Register. 
moet in het in paragraaf 3 aangehaalde register gegeven 
worden. Eenige hernieuwing van licentie voor voortgezette 
werking in de afdeeling moet ook aangemerkt worden. 

Dit register is inderdaad bedoeld a1s eene aanteekening Bedoeling van 
van alle informatie die de licentie be vat, welke van tijd tot Register. 
tijd met betrekking tot elke afdeeling van het \V oud toe-
gekend wordt. 

6. Zoodra de verschillende afdeelingen van uitgegroeit ~luiten van af(~~e
hout geruimd zijn, zullen zij voor een tijdperk van jaren lmgen voo.r een tlJd-

1 
. .. d perk van Jaren. 

ges oten worden dat toereikend IS om het opgroeiJen er 
jonge boomen te bevorderen. Het tijdperk voor welke besloten 
wordt zoodanige afdeelingen te sluiten zai in het register 
aangemerkt worden. In geen gevai zullen Iicentien om hout 
te kappen in zoodanigen Reserven verieend worden. 

7. Het zai de spiciaie pligt der Woudbeambten zijn om Pligt der woudbe
voorziatigheidsmaatreaeien voor de bescherming uer Reserven arnbten, betreffende 

o . .L o · . Rescrven, plakken 
te nemen, dat 1s 11e zeggen, door het afbranden van gras 1n en aanleggen van 
hun onmiddeiijke nabijheid ( om schade door vuur voor te milietuinen. 
komen) door het ruwe omheinen van zoodanige afdeelingen 
die als toegangen tot zulke Reserven dienen kunnen, enz., enz. 

Zij zullen verder het piakken van inbooriingen of het aan
Ieggen van mieiietuinen beletten en stappen voor het schutten 
van vee nemen, dat in deze Reserven gevonden wordt. 

8. Woudambtenaren moeten zoo spoedig mogelijk den Woudambten~ren. 
C · · F' t"' I 1 t t t t zullen Comnnssans omm1ssans van . 1nan wn en n wms en me een s aa t ·t· de . . . . me gespem ICeer 
voorz1en, 1n weike het getai der afdeelmgen 1n welke de Staat voc;rzien en 
wouden onder hun bestuur verdeeid en de uitgest.rektheid Rapport betreffende 
tot weike zij bewerkt aangemerkt zijn. Zij moeten diegenen het een en ander. 
opnoemen weike kunnen opengeiaten en diegenen welke ge-
sloten moeten worden. In het laatste geval moot de t~jd 
voor welke de afdeelingen in bun opinie moeten worden 
uitgehouden door hun opgemerkt worden. 

G3 
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Een gewijzigde staat van dezen aard moet kwartaals-
wijze ingezonden worden. 

Voorkeur aan woon- 9. De belangen der in het woud woonachtige zagers 
achtige zagers te moet in het oog gehonc1cn worden, n.ls bij voorbeeld, bun 
geven. de voorkeur gevende van afdeclingen die jn de onmiddelijke 

nabijheid der gedeelten zijn waar r-ij thans werkzaam, 
of van zulke die in de nabijheid van hunne woningen ge
legen zijn. 

Registers van stand- 10. ~r oudambtenaren moeten een register der stand
plaatsen toegekend plaatsen houden die aan zagers, handela.ren en anderen, 
aan zagers enz. onder de bepalingen van Artt. 14 en 15 der Regulatien, 

toegekend zijn. Zie Gou vernements Kennisgeving, No. 5, van 
17 Januarij, 1881. 1) 

Wat in zoodanig De datum van zulke toekenningen, van de betaling der 
Register moet aan- schuldige huur, en der remise van het bedrag aan den 
gemerkt worden. Landdrost van het distrikt, moeten behoorlijk in zoodanig 

register aangemerkt worden. 
Belasting te worden 11. De belastingen te worden ge1nt op gekapte of uit de 
geint in zegels. bosschen weggevoerde timmerhout in zegels betaalbaar zijnde, 

zal het verpligtend voor de Woudambtenaren zijn, om een 
voorraad van zegels voor het gemak van het publiek ter 
verkoop te houden. 

Vergoeding van Eene vergoeding van 2~ percent zal aan Woudambte-
2! percent bij aan- naren toegestaan word en bij aankoop van zegels die door 
koop van zegels door h 1 d t G t K · · woudbeambien. en vo gens e ermen van ouvernemen s enmsgevmg, 

197, d.d., 17 September, 1880, gemaakt wordt. 2) 

Inleiding. 

(Get.) W. BELLAIRS, 
Administrateur. 

PROOLAMATIE, 3) 

Door Zijne Excellentie WILLIAM BELLAIRS, Schildknaap, 
Ridder van de Meest Eervolle Orde van het Bad, Brigadier 
Generaal bij de Staf van Hare Majesteits Leger, Admi
nistrateur van het Gouvernement der Transvaalvaalsche 
Provincie. 

N ADEMAAL zekere inwoners wonende te Nieuw Scot
land en elders, bekend. als "Roburnia Dorpsgrondgebied 
Maatschappij," de plaatsen "Melrose" en "Eldon Hills," in 
het blok Roburnia, Wijk Nieuw Scotland, Distrikt Lijdenburg, 

1) Zie a,nte bl. 977. 
2) Eene premie van 2~ per cent toestaande aan Procureurs, Trans

port Uitmakers en Bank Etablissementen op aankopingen van Hevenu
zegels op bedragen van niet ;minder dan £20. 

3) Afgekeurd door V.R.B. 8 November 1881, art, 368. Regering ge~ 
machtigd Roburnia onder den naam van Amsterdam te proclarneeren, 
Zie V.R.B. 5 Julij 1882, art. 716. 
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met het doel gekocht hebbende om aldaar een nieuw dorp 
op te rigten en te stichten, en zoodanig dorp opgerigt en 
geBticht, en aanzoek gedaan hebbende bij het Gouvernement 
van dit Grondgebied om het dorp onder het bestuur en adminis
tratie van gezegde Gouvernement te plaatsen: en nademaal 
genoemd dorp verondersteld wordt van groot voordeel te zijn 
voor de inwoners in de buurt wonende: 

Zoo is het, dat ik bij deze proclameer en bekend maak, De plaatsen Melrose 
dat van af den 9den dag van Junij 1881, de gezegde nieuwe e~ Eldo~ Hills, wijk 

d d b. d 1 d 1 t "M l , N1euw Scotland, orpsgron ge _1e , . ge egen .. op g_enoem e p aa ~en 1. e. ro~e distrikt Lijdenburg 
en "Eldon H1lls, In de WIJk Nwuw Scotland, m het D1strlld als dorp Roburnia 
van Lijdenburg, te worden genoemd het dorp verklaard. 

ROBURNIA, 

een dorpsgrondgebied zal zijn, onderworpen aan de adminis
tratie, beheer en bestuur van het Transvaalsche Gouverne
ment, en de administratie er van zal in handen worden 
gesteld van ambtenaren welke hierna door het Gou vernement 
zulllen warden aangesteld. 

GOD BEHOEDE DE KONINGIN. 

Gegeven onder mijne hand en zegel ten Gouvernements
huize, Pretoria, dezen elfden dag van .J unij, 1881. 

Op last van Zijne Excellentie, 

GEORGE HUDSON, 
Koloniaal Secretaris. 

WET No. 11, 1881. 
V astgesteld door den Administrateur der Transvaalsche Pro

vincie, met ad vies en consent der W etgevende 
V ergadering. 

"Om voorziening te maken. voor het beter Bestuur en 
betere Regtsbedeeling onder de Inboorling-bevolking 
dezer Provincie." 

[Deze wet is herroepen door Wet No. 4, 1885, Art. 15]. 
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OONVENTIE. 1
) 

Waarborg v. zelfbe- Hare Majesteits Commissarissen voor de regeling van 
stuur ond~rw_o~pe? het Transvaalsche Grondgebied, behoorlijk aangesteld als zoo
aan de Suzuelmteit danig biJ. eene Benoeming gepasseerd onder de KoninkliJ' ke 
van H. Majesteit. 

hand en zegel, en gedateerd den 5den April 1881, onder-
nemen en waarborgen hierbij uit naam vaa Hare Majesteit, 
dat van en na den 8sten Augustus 1881, geheel Zelfbestuur, 
onderworpen aan de Suzereiniteit van Hare Majesteit, Hare 
erfgenamen en opvolgers, zal toegestaan worden aan de in
woners van het Transvaalsche Grondgebied, op de volgende 
termen en conditien en onderworpen aan de volgende be
perkingen en grenzen :-

Omschrijving en ARTIKEL 1. Het gezegde grondgebied, hierin nader ge
grenzen der 'l'rans noemd de Transvaal Staat, zal omvatten het land liggende 
vaal Staat. binnen de volgende grenzen, als volgt:-
Zuidelijke grenzen Beginnende van het punt waar de noord-oostelijke grens-
tusschen .~epubliek lijn van Griqualand West de Vaalrivier snijdt; langs den 
en °· VnJstaat. loop der Vaalrivier op tot het punt waar zij zamenloopt met 

de Kli.privier; van daar den loop van de Kliprivier op tot het 
punt waar zij zamenloopt met de spruit genaamd Gansvlei; 
van daar de Gansvlei Spruit op tot haar oorsprong in den 
Drakensberg; van daar tot een baken in de grenslijn van 
Natal, regt tegenover en digt nabij de bron van den Gansvlei
stroom gelegen; van daar in eene noord-oostelijke rigting 
langs den rug van den Drakensberg, scheidende de waters 
die in den Gansvleistroom vloeijen van de waters die in de 
bronnen van de Buffelsrivier vloeijen, naar een baken op 
een punt waar deze berg ophoudt een doorgaande keten 
te zijn; van daar naar een baken op de vlakte ten noord
oosten van de laast omschreven baken ; van daar naar de 
naaste bron van een kleinen stroom, genaamd V erdeelings-

Grens tusschen stroom ("Division-Stream"); van daar langs dezen ("Ver
Republiek en Natal. deelings") stroom af; welke de zuidelijke grens uitmaakt van 

de plaats "Zandfontein," het eigendom van de heeren Meek, 
naar zijn zamenloop met de "Coldstream ;" van daar met de 
Coldstream af tot haren zamenloop met de Buffelrivier of 
Umzinjatirivier; van daar af met den loop van de Buffel-

Tusschen Republiek rivier tot aan den zamenloop daarvan met de Bloedrivier; 
en Zulu Land. van daar den loop op van de Bloedrivier tot waar zij zamen

loopt met de Lijnspruit of Dudusi; van daar de Dudusi op 
tot aan haar bron ; van daar 80 yards tot baken I, gelegen 
op een tak van de N'Qaba-Kahawana Bergen, van daar 80 
tree (yards) tot aan de N'Sontorivier; van daar met de 
N'Sontorivier tot haren zamenloop met de Witte Umvulozi-
------------------------ ·--~ ---------

1) Vervangen door de London Conventie 27 Februari 1884. 
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r1v1er; van daar met de Witte Umvulozirivier op tot aan 
een witte rots waar zij zich verheft; van daar 800 tree (yards) 
naar den Kambula Heuvel (Baken II); van daar tot aan de 
bron van Pemwanarivier, waar de weg van Kambulakamp 
naar Burgerslager doorgaat; van daar met de Pemwanarivier 
af tot aan haren zamenloop met de Bivanarivier; van daar 
de Bivanarivier af tot haren zamenloop met de Pongolorivier; 
van daar af met de Pongolori vier tot waar zij door de 
Lebombo bergketen gaat; van daar langs den top van de 
Lebombo bergketen tot het Noordelijke toppunt van den 
N'Yawosheuvel in die keten (baken XVI); van daar tot de Tusschan Republiek 
Noordelijke piek van de Inkwakweni Heuvels (baken XV); en Zwasi Land. 
van daar tot aan Sefunda, een rotsheuvel afgesneden van 
en aan het N oord-Oostelijk einde van de Witte Koppies 
en ten Zuiden van de Muzanarivier (baken XIV); van daar 
tot een punt op den afhang nabij den rand van de Man-
tanjeni, hetwelk de naam is gegeven aan ket Zuid-oostelijks 
gedeelte van de Mahamba Heuvels (baken XIII); van daar 
tot aan de N'Gwangwana, een tweepuntige heuvel (de eene punt 
is kaal, de andere boschachtig, zijnde de baken op de eerste) op 
den link er oever van de Assegaairi vier en met den loop op van 
de Dadusaspruit (baken XII); van daar tot aan de Zuidelijke 
punt van Bendita, en rotsheuvel op een vlakte tusschen de 
Kleine Hlazane en Assegaairivieren (baken XI); van daar tot 
het hoogste punt van Zulukaheuvel, om den Oostelijken afhang 
waarvan de Kleine Hlozana vloeit, ook genaamd Ludaka of 
Modderspruit (baken X); van daar tot aan de baken bekend 
als Viljoens, op N'Dukoheuvel; van daar tot aan een punt 
noordoost van Derbyhuis, bekend als Magwazidili's baken, 
van daar tot aan de Igaba, een kleinen heuvel aan de Umqwem-
pisirivier, ook genaamd Joubert'sbaken, en bekend aan de 
kaffers als Piet'sbaken (baken IX); van daar tot het hoogste 
punt van de N'Dhlovu-Dwalili (of Houtbosch), een heuvel 
op den noordelijken over van de Umqwempisirivier (baken 
VIII); van daar tot aan een baken op de eenige afgeknotte 
rots, omstreeks 10 voet hoog en omtrent 30 tree (yards) 
in omvang op haren basis, gel('gen op de Zuidzijde van de 
Lamsamaneheuvelketen, en overziende de vallei van de groote 
Usuterivier; deze rots zijnde 45 tree (yards) ten noorden van 
den weg van Cambden en het Meer Banagher naar de bos-
schen aan de Usutorivier (somtijds Sandhlanasbaken ge-
noemd) (baken VII); van daar tot aan de Gulangwana ofibu-
bulundi, vier gladde kale heuvels, de hoogste in de nabuur-
schap, gelegen ten zuiden van de Umtulirivier (baken VI); 
van daar tot aa.n een platte klip, 8 voet hoog, op den top 
van de Busuku, een lage rotsachtige keten zuid-west van de 
Impulazirivier (baken V); van daar tot aan een lagen kalen 
heuvel, op het noord-oosten van en overziende de Impulazi-
rivier, ten zuiden daarvan zijnde een tak van de Impulazi-
rivier, met een belangrijke waterval, en de weg van de rivier 
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passeerende 200 yards ten noord-westen van de baken (baken 
IV) ; van daar naar het hoogste punt van de Mapumula 
keten, de waterscheiding van de Kleine Usuturivier in het 
noorden en Umpulazirivier in het zuiden, de heuvel waarvan 
de top een kale rots is, plotseling afloopende nsar de Kleine 
Usuto (baken Ill); van daar naar het westelijke punt van 
een dubbelpuntigen rotsachtigen heuvel, steil aan alle zijden, 
genaamd Makwana, hare top zijnde een halve rots (baken II); 
van daar naar den top van een ruwen heuvel van belang
rijke hoogte, plotseli:1g afdalende naar de Komatirivier, zijnde 
deze heuvel het noordelijke uiteinde van de Isilotwani keten, 
en afgescheiden van de hoogste piek van de keten Inkomo
kazi (een scherpe kegel) nabij een diepen nek (baken I) (op 
een ber~rand in de regte lij n tusschen bakens I en II is 
een tusschen-baken.) 

Van baken I loopt de grenslijn naar een heuvelloopeade 
door de Komatiri vier en van daar langs den kruin van den 
heuvelketen bekend als de Makongna, die noord-oost en 
zuid-west loopt naar Kamhlubanapiek; van daar in een regte 
lijn naar Mananga, een punt in de Lebombobergketen, en 

Tusschen Republiek van daar naar het naaste punt in de Portugeesche grens 
en Port. bezittingen. op de Lebombobergketen; van daar langs de toppen van de 

Lebombobergketen naar het midden van de Poort waar de 
Komatiri vier er doorgaat, genaamd de onderste Komati
poort; van daar in een noord-bij-oostelijke rigting naar Poki
oen~kop, gelegen op den noordelijken kant van de Olifants
rivier, waar het door de keten gaat; van daar omtrent noord
noord-west naar de meest nabijzijnde punt van Serra di 

Tusschen Republiek Chicundo; en van daar tot aan den zamenloop van de Pafuri
en .Matabele Land. rivier met de Limpopo- of Krokodilrivier van daar den loop 
ten N oorden en ten d L' · · t t h ' d M · · Noord Westen op van e 1mpoponv1er o et punt waar e ariCOVIer 
Khama's Land. er in valt. Van daar den loop op van de Maricorivier tot 

Derdepoort, waar zij loopt door een lage keten van heuvels, 
genaamd Sikwane, een baken (No. 10) zijnde opgerigt op den 
rand van gezegde keten, nabij en westwaarts van de oevers 
van de rivier; van daar in een regte lijn, door deze baken naar 
een baken (No. 9), opgerigt op den top van dezelfde keten, 
omstreeks 1700 tree (yards) afstands van baken No. 10; van 
daar in eene regte lijn naar een baken (No. 8) opgerigt op het 

Noord Westelijke hoogste punt van een alleenstaande heuvel, genaamd Dik
grenzen tusschen gagong of Wildebeestkop, zuid-oostwaarts gelegen van en 
Republiek en 1 Secheli's Land. omstreeks 32 mijl afstands van een hooge heuvel, genaamd 

Moripe; van daar in eene regte lijn naar een baken (No. 7) 
opgerigt op den top van een alleenstaande heuvel ofkop:pie, 
vormende het oostelijke einde van de heuvelketen, genaamd 
Moshweu, gelegen noordwaarts van en omstreeks twee mijlen 
afstands van een groote alleenstaande heuvel, genaamd 
Chukudu-Chochwa; van daar in eene regte lijn naar een 
baken (No. 6) opgerjgt op den top van een heuvel, vormende 
gedeelte van dezelfde keten Moshweu ; van daar in eene regte 
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lijn naar een baken (No. 5), opgerigt op den top van een 
puntige heuvel in dezelfde keten; van daar in eene regte 
lijn naar een baken (No. 4) opgerigt op den top van het 
\Vestelijke einde van dezelfde keten; van daar in eene regte 
lijn naar een baken (No. 3) opgerigt op den top van het 
noordelijke einde van een lage.boschachtige heuvel ofkoppie 
nabij en oostwaarts van de Notwanerivier; van daar in eene 
regte lijn naar den zamenloop van den stroom genaamd Metsi-
Masewhane met de Notwanerivier (No. 2); van daar den loop Westelijkegrens 
op van de N otwanerivier naar Sengoma ziJ'nde de poort waar vroegere Keat 

' A d l" de rivier gaat door de Dwarsbergketen; van daar, als be- war lJn. 

schreven in de uitspraak gegeven door Luitenant-Gouverneur 
Keate, gedateerd den 17 den October 1871, 1) bij Pitlanganyane 
(naauwe plaats), Deboaganka of Schaapkuil, Sibatoul (kale 
plaats) en Maclase naar Ramatlabama, een kuil aan een 
spruit ten Noorden van de Moloporivier. Van Ramatlabama 
zal de grenslijn loopen naar den top van een alleenstaanden 
heuvel, genaamd Leganka; van daar in eene regte lijn, passee-
rende noord-oost van een kafferstatie nabij Buurmansdrift 
aan de Moloporivier tot aan dat punt aan den weg van Mosiega 
naar de oude drift, waar een pad uitdraait door de kafferstatie 
naar de nieuwe drift lager af; van daar tot Buurmans oude 
drift; van daar in een regte lijn naar een gemerkte en alleen-
staande partij boomen nabij en ten noord-westen van het 
woonhuis van C. Austin, een huurder op de plaats Vlei-
fontein, No. 117; van daar in een regte lijn naar de noo::d-
westelijke hoekbaken van de plaats Mooimeisjesfontein, No. 
30; van daar langs de westelijke lijn van genoemde plaats 
Mooimeisjesfontein en in verlenging daarvan zoo ver als de Zuid Westelijke 
weg loopende van Ludiksdrift aan de Moloporivier voorbij grens tusschen 

h t h · M · · · f t · t t d z 't Republlek en e. woon UIS van ooimCIS.JeS on mn o aan e ou pannen Bechuana Land en 
nabij Hartsrivier; van daar lungs den gezegden weg tot een Griqualand West. 
punt daarop, acht mijlen ten N oorden van het woonhuis van · 
Gouws aan de Zoutpan; van daar in een regte lijn tot een 
punt een mijl regt west van de meer noordelijke pan, gemeten 
van haren westelijken kant ; van daar in eene regte lij n naar 
de meest westelijke baken van de plaats Rietpan, No. 150; 
van daar lungs de lijn van de gezegde p1aats naar d3 drift 
aan de Hartsrivier, nabij de ingevallen huizen, bekend als 
Liebenbergs; van daar af met de Hartsrivier naar de drift 
omstreeks twee en een half mijl beneden Marnusa en tegen-
over het woonhuis van Theodore Doms ; van daar in een 
regte lij n naar den top van een alleenstaanuen heu vel, bekend 
als Koppie Enkel, gelegen tusschen de Vaal- en Hartsrivieren 
en omstreeks 36 mijlen van Mamusa, en omstreeks 18 mijlen 
ten N oorden van het dorp Christiana; van daar in een 
regte lijn naar dat punt op de noord-oostelijke grens van 
Griqua.land \Vest, als afgebakend door den landmeter Ford, 

1) Niet gepubliceerd, 
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waar twee plaatsen, geregistreerd onder Nos. 72 en 75, bij 
elkander komen, omstreeks halfweg tusschen de Vaal- en 
Hartsrivieren, gemeten langs de gezegde grenslijn van Griqua
land West; van daar naar het eerste punt waar de Noord-ooste
lijke grenslijn van Gripualand West de Vaalrivier snijdt. 

Regten door H. :Maj. 2. Hare Majesteit behoudt voor haarzelve~ hare Erfge-
voorbehouden. namen en Opvolgers voor :-
Benoeming van a. Het regt om van tijd tot tijd te benoemen een Britschen 
Britsche Resident. Resident in en voor genoemden Staat, met zulke plig

Doorvoer van 
troepen in tijd van 
oorlog. 

Toezigt op buiten
landsche betrekkin
gen tusschen Trans
vaal en vreemde 
mogendbeden. 

ten en bevoegdheden als hierna zijn omschreven. 
b. Het regt om in tijden van oorlog trocpen te ver

voeren door genoemden Staat of ingeval van vrees 
voor een onmiddelijken oorlog tusschen de Suzereine 
magt en eenigen Buitenlandschen Staat of naturellen 
Stam in Zuid Afrika, en 

c. Het toezigt op buitenlandsche betrekkingen van ge
noemden Staat, insluitende het aangaan van traktaten 
en het regelen van diplomatieke onderhandelingen met 
vreemde Mogendheden, moetende zulke onderhande
lingen gevoerd warden door middel van Hare Majesteits 
diplomatieke en consulaire beambten buiten 's lands. 

Alle voor en na de 3. Zoolang ze niet veranderd zijn door den Volksraad 
annexatie gepa~~ of eenige andere bevoegde autoriteit, zullen alle wetten zoo
sveaerrldk:r"a'celtlttentbel~r:~n wel die welke gepasseerd zijn v66r als na de annexatie van het 

' nZlJ G d b' d H M . . door Volksraad Transvaalsche ron ge 1e aan are aJesteit Domeinen,-
veranderd. behalve in zoover als zij onbestaanbaar of tegenstrijdig zijn 

met de voorwaarden van deze Conventie,- van kracht zijn 
en blijven in den gezegden Staat, in zoover als zij daar van 

Geene wetten op toepassing zijn zullen. Met dien verstande dat geene toe-
Inboorlingen van komstige wetsbepaling speciaal betreffende de belangen van 
kracbt zonder toe- · b 1' · k' ht f .!!!' t 1 h bb · d stemming van H. M.In oor Ingen, een1ge rac o euec za e en In en ge-

zegden Staat, zonder daarvoor de toestemming van H. Majes
teit, Hare Erfgenamen en Opvolgers vooraf verkregen te 
hebben en die ter kennis gebracht zijn aan het Gouvernement 
van den gezegden Staat door den Britschen Resident, met 

Terugtrekken van dien verstande, dat in geen geval het terugtrekken of ver
wetten geen terug- anderen van eenige wetten, gepasseerd gedurende het Britsch 
werkende krach t. gezag, een terugwerkende kracht zal hebben, om van onwaarde 

te maken eenigerlei handelingen gedaan of schulden aangegaan 
krachtens zulke wetten. 

Overname van Be- 4. Op den 8sten dag van Augustus 1881, zal het Bestuur 
stuur met alleregten over den gezegden Staat zamen met alle regten en ver-
en verpligtingen op 1. t' d t b h ' d . 
8 Aug. 1881. p 1g mgen aar oe e ooren e en alle Staatsmgendommen, 

overgenomen ten tijde der annexatie, buiten en behalve het 
oorlogsmaterieel overgegeven warden aan de Heeren 

STEFANUS .JOHANNES PAULUS KRUGER, 

l\IARTHINus WEsSEL PRETORms, en 
PE'rRus JAcoBus JouBER'r, 

of hunnen opvolger of opvolgers, die dadelijk eene verkiezing 
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voor een Volksraad zullen doen plaats hebben en bijeenroepen, Bijeenroepen van 
en de V olksraad zoo ver kozen en bij eengeroepen zal beslissen Volksraad. 
over de verdere administratie van het Bestuur van den ge-
zegden Staat. 

5. Alle vonnissen, gepasseerd of uitgesproken over per- Vonnissen voor mis· 
semen welke mogen schuldig bevonden zijn aan misdaden daden tegen be· 

"d' d 1 schaafd oorlogwezen stnJ 1g met e rege en van beschaafd oor logvoeren, begaan behoorlijk te word en 
gedurende de jongste vijandelijkheden, zullen behoorlijk uitgevoerd. 
warden uitgevoerd en geene verandering of verzachting van 
zulke uitspraken zal gemaakt of toegestaan worden door het 
Gouvernement van den Transvaalschen Staat zonder Rarer 
Majesteits toestemming medegedeeld door den Britsche Resi-
dent. Ingeval er eenige gevangenen in eenige van de gevan-
genissen van den Transvaal Staat mogen wezen~ wier respectieve 
vonnissen voor gevangenzetting gedeeltelijk verminderd mogen Verzachting van 
zijn door Rarer Majesteits Administrateur of eenig ander zoodanige vonnissen 

~ . . vereischt toestem-
ambtenaar het bestuur voerende, zal zoodamge vermmdermg ruing van Hare Ma-
erkend en in acht genom en word en door het toekomstige jesteit. 
bestuur van den genoemden Staat. 

6. Hare Majesteits Gouvernement zal behoorlijke vergoe- Vergocding voor 
ding geven voor alle verliezen of schade geleden ter oorzake verliezen en schade 

d . . 8 l veroorzaakt door de 
van zulke aden als h1erna omschreven In Art, , we ke vijandelijkheden. 
begaan mogen zijn door Rarer Majesteits troepen gedurende 
de laatste vijandelijkheden, uitgenomen voor zoodanige ver-
liezen of schade als waarvoor alreeds vergoeding mogt ge-
geven zijn, en het Gouvernement van den Transvaal Staat 
zal behoorlijk vergoeding geven voor alle verliezen of schade 
geleden ter oorzake van zoodanige dad en als omschreven zij n 
in Art. 8, welke begaan mogen zijn door het volk dat onder 
de wapenen was tegen Hare MajeRteit gedurende de laatste 
vijandelijkheden, uitgenomen voor zoodanige verliezen of 
schade als waarvoor alreeds vergoeding mogt gegeven zijn. 

7. De uitspraak van alle vorderingen voor schadever- Uitspraak van scha
goeding als in het laatst voorgaande artikel vermeld zal vergoeding verw:ez~n 

d . . b d '· d naar Sub-commiSSie. verwezen wor ~n naar eene Sub-commissie, estaan e mt e 
Edel Achtb. Heeren George Hudson, .J acobus Petrus de Wet, 
en John. Gilbert Kotze. 

In geval een of meer van zoodanige onder-commissaris- In geval Sub-com
sen niet in staat of onwillig moge zijn om te ageeren, zal ~issie niet voltallig 

de overige onder-commissaris of onder-commissarissen, na 18
' 

raadpleging met de Regering van den Transvaal Staat, aan 
de goedkeuring van Rarer Majesteits Hoogen Commissaris 
onderwerpen de namen van een of meer personen door hem 
te worden aangesteld om de plaats of plaatsen aldus open-
gelaten aan te vullen. 

De beslissing van de gezegde Sub-commissarissen of van Beslissing van Sub· 
hunne meerderheid zal finaal zijn. · commissie finaal. 

De gezegde Sub-commissarissen zullen hunne werkzaam- Werkzaamhede~ . 
heden beginnen en volbrengen met alien mogelijken spoed. van Sub-co~:0:188w 
Z. · 11 1 · 1 · · · f f l t omtrent beshssmg IJ zu. en a vorens eemger e1 getuigenis a te nemen o as 
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over vorderingen. to geven dat de getuigenis zal afgenomen worden met betrek
king tot eenigerlei vordering, beslissen of zulk eene vordering 
kan in overweging genomen worden volgens de regelen 

Sub-conrrnissie zal 
gelegenheid geven 
tot minnelijke 
schikking. 

neergelegd in het eerstvolgenJe artikel. 
Met betrekking tot vorderingen welke aldus in aan

merking kurmen komen, zullen de Sub-commissarissen in 
de eerste plaats alle mogelijke gelegenheid geven voor eene 
vriendschappelijke schikking met betrekking tot het bedrag 
op eenigerlei vordering te betalen. En alleen in gevallen waar 
geene billijke g::.-onclen bestaan om aan te nemen dat een 

Afnemen van getui- cladelijk vriendschappelijke schikking kan getroffen worden, 
genis. zullen zij er toe overgaan om getuigenis te nemen of gelar:;ten 

dat er getuigenis genomen zal worden. 
l\Iagt van Sub-corn- Voor het nemen van getuigenis en daaromtrent te rappor
missarissen om afge- teren kunnen de Sub-commissarissen afgevaardigden aanstellen, 
vaardigden aan te . ' J • h 1 d kl · 1 
8
tellen om ver:da- che zonner verzu1m unne no~u e~ van ever armgen en lUll 

ingen af te nemen. rapporten aan de Suh-comm1ssanssen zullen toezenden. 
~epaling van De Sub-commissarissen zullen hunne zittingen en de 
zittingen. zittingen van hunnen gedeputeerden op zoodanige wijze be-

Toekenning van 
getuigen-kosten. 

Geene rente op 
vorderingen. 

palen dat alle gemak worde verschaft aan de betrokkene 
partijen en hunne getuigen. In geen geval zullen andere 
kosten toegekend worden aan de eene of andere zijde clan de 
werkelijke en billijke onkosten van getuigen, wier getuigenis 
gecertificeerd is noodzakelijk te zijn door da Sub-commissaris
sen. Geen rente zal op het bedrag van eenige vorderingen 
loopen, uitgenomen als hiernader in voorzien is. De gemelde 
Su b-commissarissen zullen onmiddelijk na beslist te hebben 

Kennisgevin); van over eenigerlei vorclering van hunne uitspraak kennis geven 
uitspraak aan aan het Gouvernement waartegen zoodanige uitspraak is ge
Gouvernement. daan, alsook aan den eischer. 
Salaris van Sub- Het bedrag van sabris betaalbaar aan de Sub-commis
commissie dc~r . sarissen en hunne gedeputeerden, zal bepaald worden door 
Hoogen comrmssans _, · l_:r C · · d t 11 d · b l' t 11 bepaald, en door u.~n 10ogen . omm1ssaru;, na a a e vor enngen es IS zu en 
beide Regeeringen ZIJn. Het Bntsche Gouvernement en het Gouvernement van 
na. evenredigheid. te den Transvaal Staat zullen een geevenredigd aandeel betalen 
beta.lcn. van gezegd salaris, en van gezegde onkosten van de Sub-

commissarissen en van hunne gedeputeerden, overeenkomstig 
de bedragen tegen hen in het bijzonder uitgesproken. 

Regelen voor de lei- 8. Om te onderscheiden de vorderingen die aangenomen 
d_ing der Commissa- of verworpen zullen worden, zullen de Sub-Cowmissarissen 
nssen. geleid worden door de volgende regelen, namelijk: Schade-

vergoeding zal toegostaan worden voor verliezen of schade 
geleden ter oorzake van de volgende daden, begaan gedurende 
de laatste vijandelijkheden, namelijk: (a) kommandering, 
inbeslagneming, verbeurdverklaring of vernieling van eigen
Jom, of schade gedaan aan eigendom; (b) geweld gedaan of 
dreigementen gebezigd door gewapende personcn. 

Schad.evergoeding Met betrekking tot dad en onder (a) zal alleen schade-
alleen voor directe vergoeding toegestaan worden voor directe verliezen. 
verhezen, 

Met betrekking tot dad en die onder (b) vallen, zal schade~ 
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vergoeding toegestaan worden voor werkelijke verliezen van Schadevergo~?ing 
eigendom of werkelijke beschadiging daarvan, die bewezen v

1
.oor werk~hJkdver-

.. 1ezen van e1gen om. 
worden veroorzaakt te ZIJn door gedwongen-verlating van het 
eigendom. 

Geen eischen voor schade wegens indirecte verliezen G.een scha~ev~rgoe
zullen aangenomen worden, uitgezonderd diegene waarvoor dm~ voor mduecte 
· d"t t"k 1 · 1 · · l . verhezen. m 1 ar 1 e speCia e voorz1emng gemaa d 1s. 

Geene vorderingen die overhandigd geworden zijn aan Geene vorderingen 
den Secretaris van de Koninkl~ke Commissie na den 1 sten na 1 Jul!j 1881 in 

J 1 .. 1881 ll . 1 . k t .. d S b C aanmerkmg te wor-u 1J , zu. en 111 aanmer nng omen, enzlJ e u - om- den genomen. 
missarissen overtuigd worden van wettig verzuim. 

W anneer vorderingen voor verliezen van eigendom over- Duidelijke bewijs 
wogen worden zullen de Sub-Commissarisseu vorderen dat er van eigendom 

d "d l""k b .~ h t b t h t . d 1 d vereischt. m e IJ ew1JS van e es aan van e e1gen om ge ever 
wordt en dat het niet terug gekomen is of terug zal komen 
aan den eischer. 

9. Het Gouvernement van den Transvaal Staat zal be- Betaling van vorde· 
talen en voldoen het bedracr van iedere vordering die tegen ringen door Trans-

. k · b d b" vaalsche Gouverne-haar mtgespro en 1s gewor en, 1nnen eene maand nadat ment binnen eene 
de Onder-Commissarissen van huune beslissing hebben ken- maand na beslissin~ 
nis gegeven aan het gezegde Gouvernement en bij crebreke der Sub-commissie. 

d . b 1" l h d a' 0 b Bij gebrek rente ten van zoo an1ge eta 1ng za et genoem e ouvernement e- bedrage van zes pt·r 
talen interest ten bedrage van zes percent per jaar van den cent. 
datum van nietbetaling, maar Rarer Majesteits Gouvernement 
mag ter eeniger tijd voor zulke betaling het bedrag met den 
interest, indien al eenige, betalen aan den schuldeischer in 
voldoening van zijn eisch on mag het bedrag aldus betaald Magt van H. M. 
voegen bij eenigerlei schuld die verschuldigd mogt zijn door ~egeering tot .beta-

cl T 1 S H M . . G l lmg van vordermgen en ransvaa taat aan arer aJeSteits ouvernement, as 
hierna is voorzien. 

10. De Transvaal Staat zal verantwoordelijk zijn voor Bedrag van schuld 
de balans van de schulden waarvoor de Zuid-Afraansche waarvoor Transvaal 
Republiek verantwoordelijk was op den datum van de 81 .~kaa~sverantwoordc-• lJ l • 
annexat1e, te weten: de som van £48,000 wegens de leening 
bij de Kaapsche Randelsbank, en £85,667 wegens de Spoor
wegleening, alsook het bedrag verschuldigd op 8 Aug. 1881, 
op rekening der W eeskamerschuld, welke thans bedraagt 
£27,226 15 s., welke schulden eene eerste vordering zullen 
zijn op de inkomsten van den Staat. De Transvaal zal daar
enboven verantwoordelijk zijn voor de wettige uitgaven wettig 
gedaan voor de noodige uitga ven van de Provincie sedert 
de annexatie, te weten: de som van £265,000 welke schuld 
te zamen met zulke schulden als veroorzaakt mogen worden 
uit kracht van art. 9 een tweede vordering zal zijn op de 
inkomsten van den Staat. 

11. De schulden, hiervoren genoemd, verschuldigd door Bed.rag vanRenteop 
den Transvaal Staat aan Rarer Majesteits Gouvernement N~twnale Schuld en 

. . WlJze van terugbeta-
zullen Interest opbrengen ten bedrage van dne en een half linO'. 
percent per jaar en eenig deel van zulke schuld als onbe- l:> 

taald moge blijven op 8 Augustus 1882, zal terughetaal-
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baar zijn door eene betaling van interest en delgingsfonds 
van zes pond en negen pence per £100 per jaar, wat de 
schuld te niet zal doen in 25 jaren. De gezegde betaling 
van £6 Os. 9d. per £100 zal betaalbaar zijn halfjaarlijks 
in Britsche munt op den 8sten van Februarij en den 8sten 
van Augustus in elk jaar; altijd op voorwaarde dat de 
Transvaal Staat, in mindering van gezegde schuld betalen 
zal de som van £100,000 v66r 8 Augustus 1882, en de 

Vrijheid om geheele vrijhejd zal hebben om op het einde van eenig h~lf jaar 
of eenig gedeelte van de geheele of eenig gedeelte van de uitstaande schuld te 
schuld te betalen. betalen. 
Eigendom voor 12. Alle personen eigendom hebbende in den gezegden 
8 Aug. 1881 verkre- Staat op den 8sten dag van Augustus 1881, zullen de regten 
gen gewaarborgd. · d bl" · t lk .. t h bb van e1gen om IJVen genie en we e ZlJ geno en e en 

sedert de annexatie. Geen persoon die loijaal is gebleven 
aan Hare Majesteit gedurende de laatste vijandelijkheden 
zal eenigerlei overlast lijden wegens zijne loijaliteit, of bloot 

Geene crimineele staan aan eenigerlei kriminele vervolging of civiele actie 
ver.volging of c~:riele wegens eenigerlei aandeel door hem genomen in verband 
act1e tegen lOIJalen d' .. d l"kh d 11 lk ll ll 
die volle vrijheid en m~~ _1e VIJan e lJ e en, en .. a e z.u e personen zu en. v~ e 
burgerlijke regten vriJhmd hebben om te verbl~Jven In het land, met gemetmg 
genieten zullen. van alle burgerlijke regten en bescherming voor hunne 

personen en eigendommen. 
Inboorlingen veroor- 13. Aan inboorlingen zal veroorloofd zijn om grond te 
lo~!·d grond te ver- verkrijgen maar de schenking of transport van zulken 
knJgen onder zekere ~ · · d 
beperkin"'en. grond zal1n 1eder geval gemaakt worden aan, en gereg1streer 

o in den naam van, de Commissie voor de Kaffer-Locatie, hier-
achter gemeld, ten behoeve voor zulke inboorlingen. 1) 

Inboorlingen vrij- 14. De inboorlingen zullen zich zoo vrij mogen bewegen 
he~d 

1
vao. beweging binnen het land als bestaanbaar is met de eischen van pu

~~t:;111_evig aan pas- blieke orde, en om het te verlaten met het doel om elders 
werk te zoeken, of voor andere wettige doeleinden, altijd 
onderhevig aan de paswetten van den gezegden Staat, zooals 
gewijzigd door de wetgeving der Provincie of als hierna 
moge vastgesteld worden in verband met de voorzieningen 
yan het 3de artikel van deze Conventie. 

Geen. slavernij of i:r:: 15~ De voorzieningen van artikel 4 der Zandrivier 
bo~~nngaan slavermJ Conventie 2) worden hierbiJ' op nieuw bevestigd en geene 
gehJk zal toegelaten .. . . .. ' 
worden. slaverniJ of 1nboekmg naar slaverniJ zweemende zal door de 

Regering van den gezegden Staat worden geduld. 
Volle vrijheid van 1G. Er zal blijven bestaan volle vrijheid van Godsdienst 
godsdienst en be- b h · t' · G d a· · scherming van alle en eRe ermmg egen verstormgen voor alle o s 1enst1ge 
Kerkgenoot- Kerkgenootschappen, mits die niet onbestaanbaar zijn met de 
schappen. zedelijkheid en goede orde, 3) en niemand zal, wegens de 

godsdienl::ltige gevoelens die hij moge toegedaan zijn, belet 
worden om de regten van eigendom uit te oefenen. 

1) Z~e Veldkornet Instructie 1858, ?,. 50, ante, bl. 97. 
2) Z1e ante, bl. 13. 
8) Zie de Grondwet art. 21, ante bl. 37 en aanteekening 1, aldaar, 
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17. De Britsche Resident zal van de Regering van den Regeering verpligt 
Transvaal Staat zoodanige hulp en ondersteuning genieten Britsche Resident 

. h k d hulp en ondersteu-als volgens wet aan em an toegestaan worden voor e ning te verleenen. 
behoorlijke volbrenging zijner pligten. Hij zal tevens alle 
hulp ontvangen voor de behoorlijke verzorging en bewaring 'l'oezicht van graven 
der graven van diegenen van Rarer Majesteits troepen, die H. l\1. troepen. 
in de Transvaal overleden zijn, en indien noodig, voor de 
onteigening van grond voor dat doel. 

18. De volgende zullen zijn de pligten en werkzaam- Pligten en werk-
heden van den Britschen Resident:- za~mheden va? 

Bntschen Res1dent. 
(1) Hij zal pligten en werkzaamheden volbrengen Werkzaamheden ge-

geliJ'kstaande met die welke uitgeoefend wordenlijk die van een 
d l · d' Consul Generaal. oor een Zaakge ast1g e en Konsul-Generaal. 

(2) Met betrekking tot N aturellen binnen den Transvaal Pligten met betrek
Staat zal hij (a) rapporteren aan den Hoogen king tot Naturellen. 

(3) 

Commissaris als vertegenwoordiger van de Suzerein 
over de werking en nakoming van de voorzie-
ningen dezer Conventie; (b) aan de Transvaalsche 
autoriteiten rapporteren eenigerlei gevallen van 
mishandeling van N aturellen, of pogingen om 
N aturellen tot oproer op te stoken, welke hem 
ter kennis mogen komen; (c) zijn invloed bij de 
N aturellen gebruiken ten gunste van wet en orde; 
(d) in het algemeen zoodanige andere pligten 
volbrengen als door deze Conventie aan hem zijn 
opgedragen en zoodanige stappen nemen voor de 
bescherming der personen en gbederen van de 
Naturellen als bestaanbaar zijn met de wetten 
van dit land. 

Aangaande N aturellen niet in de Transvaal woon- Pligten betreffende 
achtig zal hij (a) aan den Hoogen Commissaris ~ aturellen die niet 

. . m Transvaal woon-
en de Transvaalsche Regenng rapporteren een1- achtig zijn. 
gerlei inbreuk die aan hem gerapporteerd moge 
worden als door ingezetenen van de Transvaal 
gemaakt op den grond van zoodanige Naturellen, 
en in geval van verschil tusschen de Trans-
vaalsche Regering en den Britschen Resident of 
er wel inbreuk gemaakt is, zal de beslissing van 
de Suzerein finaal zijn. (b) De Britsche Resident 
zal het middel van communicatie wezen met de 
N aturellen buiten de· Transvaal en, onderworpen 
aan de goedkeuring van den Hoogen Commis-
saris, als vertegenwoordigende de Suzerein, zal 
hij het toezigt houden op het sluiten van trak-
taten met hen, en (c) zal hij scheidsrechterlijke 
uitspraak doen in alle geschillen tusschen inge-
zetenen van de Transvaal en Naturellen buiten 
de Transvaal ( als aangaande dad en welke buiten 
de grenzen der Transvaal gepleegd mogen zijn) 
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die naar hem door de betrokken partijen ver
wezen mogen worden. 

( 4) Met hetrekking tot het voeren van hriefwisseling 
met Buitenlandsche Mogendheden zal de Trans
vaalsche Regering met Rarer Majesteits Regering 
corresponderen door den Britschen Resident en 
den Hoogen Commissaris. 

Hegeering verplicht 19. De Regeering van den Transvaal Staat zal zich 
:dch stipt aan de stipt houden aan de grenzen omschreven in Artikel 1 van 
~renAzetnlomt sclhoruedveenn deze Conventie en zal haar best doen om eenige van hare 
111 r . e 1 . • 1 · · b 1 inwoners te heletten om eemger e1 In reu c te maken op 
Afbakening der gronden huiten den genoemden Staat. De Koninklijke 
Westelijke grens. Commissie zal onmiddellijk iemand aanstellen die de grens

lijn afbakenen zal tusschen Ramatlabama en het punt w'aar 
die lijn 't eerst de grens van Grikwaland West, halfweg 
tusschen de Vaal- en Hartsrivier, raakt. De aldus benoemde 

Schikking met Pige- zal in last krijgen om eene schikking te treffen met de 
naren der plaatsen eigenaars der plaatsen " Grooff'md,,1:n" en "Valfe?/on tein" 
Grootfontein en d d h · -I'..J d B 1 d v ll ·rontein te aan en eenen en e opper OO!Uen er aro ongs aan en 
tr:ft!~. anderen kant, waarbij een hillijk aandeel van den toevoer 

van water dier plaatsen toegelaten zal worden ongehinderd 
te vloeijen naar de genoemde Barolongs. 

Schenkingen of 20. Alle schenkingen of grondbrieven te eenigertijd 
grondbrieven door door de Transvaalsche Regeering uitgereikt met betrekking 
'l'ransvaalsche Rege- d 1 b •t 1 d 'I' 1 
ring uitgereikt voor tot gron e~ ge eg_en m en c e grenzen van en ransvaa 
gronden buiten de Staat, als 111 Artlkel 1 omschreven, zullen van onwaarde 
grenzen onder ~ 1 en als niet van kracht beschouwd worden hehalve in zoo
nietig verklaard. ver als eenigeriei zoodanige schenking of g~ondbrief betrek-

king heeft op grond die binnen de grenzen van den Trans
vaal Staat valt; en alle person en bezittende zoodanige 
schen.king welke van onwaarde en als niet van kracht be-

Vergoeding voor schouwd worden, zullen van de Regeering van den Transvaal 
de~~lve in grond of Staat zoodanige vergoeding, hetzij in grond of in geld, 
ge · ontvangen als de Volkraad heslissen zal. In alle gevallen 
Naturellen opper- waarin eenigerlei N aturelle Opperhoofden of andere autori
hoof?en zullen ver- teiten buiten de gezegde grenzen eenigerlei geevenredigde 
gl·oedmg.dblel~l·omen vergoeding mogen ontvangen hebben van de Hegeering der 
( oo.r rm c e van Z 'd Af' 'k l R d 
Britsche Resident. vroegere m ri aansc 1e epu bliek voor grond, . oor 

Zamenstelling van 
eene Commissie 
voor Naturellen 
.Lokaties. 

artikel 1 dezer Conventie van de Transvaal afgesneden, of 
waar standhoudende verbeteringen op dien grond z~jn aan
gebragt, zal de Britsche Resident, onderworpen aan de goed
keuring van den Hoogen C0mmissaris, zijn invloed gebruiken 
om van de N aturelle-opperhoofden eene billijke vergoeding 
te bekomen voor het verlies van den aldus afgesned.en grond 
of voor de standhoudende verbeteringen daarop. 

21. Onmiddelijk na het in werking treden van d.eze 
Conventie, zal er eene Commissie voor ·Naturellen-Lokaties 
gevormd worden, bestaande uit den President (of bij diens 
afwezigheid den Vice-President) van den Staat, of iemand 
door hem afgevaardigd, den Resident of iemand door hem 
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benoemd, en een derde zooals moge worden overeengekomen 
tusschen den President (of den Vice-President, al naar het 
geval me ge zijn,) en den Resident; en zoodanige Commissie 
zal een bl\jvend ligchaam zijn voor de volbrenging der 
pligten nader hierin omschreven. 

22. De Naturellen-Lokatie Commissie zal voor de natu- Pligten van Natu
rellen-stammen van den Staat zoodanige lokaties uithouden rellen-Lokatie-Com-

1 t ·· 1 t b"ll""kh "d t" d missie betreffimde a s waar oe Z1J vo gens reg en 1 1J e1 gereg 1g mogen bepaling van Loka-
zijn, in het oog houdende de feitelijke occupatie van zoo- tien. 
danige stammen. De N aturellen-Lokatie-Commissie zal dui-
delijk de grenzen van zulke lokaties bepalen en zal in ieder 
geval zich vooraf vergewissen omtrent de wenschen dergenen 
die bij zoodanigen grond belang hebben. In gevallen waar 
grond, reeds afgestaan door individuele grondbrieven, voor 
eenigerlei lokatie vereischt moge worden, zullen de eigenaars 
zoodanige vergoeding, hetzjj in anderen grond of geld ont-
vangen als de V olksraad bepalen zal. N adat de grenzen 
van eene lokatie zijn vastgesteld, zal er geen verdere afstand Geen afstand van 
van grond binnen zoodanige lokatie geschieden no eh ook grond in N oorde-

11 d d d d d d ' . lijke districten tot 
zu en e grenzen veran er wor en zon er e toestemm1ng dat lokatien bepaald 
der Lokatie Commissie. Geen nieuwe afstand van grond zal zijn. 
gedaan word en in de distrikten W aterberg, Zoutpansberg en 
Lijdenburg zoolang de lokaties in ieder der genoemde dis-
trikten door de gezegde Commissie niet zijn bepaald. 

23. Indien niet ontslagen v66r het in werking treden Secocoeni en zijne 
van deze Conventie, zullen Secocoerj en diegenen van zjjne volgelingen op vrije 
volgelingen die met hem gevangen zijn gezet, onmiddelijk voeten gesteld. 

op vrije voeten gesteld worden en de grenzen van zijne 
lokatie zullen bepaald worden door de Naturellen-Lokatie-
Commissie op de wijze aangewezen in het laatst voorgaande 
artikel. 

24. De onafhankelijkheid der Swazies, binnen de grens- Onafhankelijkheid 
lijn van Swazieland, als aangewezen in artikel 1 dezer Con- der Swazies erkend. 

ventie, zal ten volle worden erkend. 
25. Geene andere of hoogere invoerregteen zullen Geene hoogme In

geheven worden op den invoer in den Transvaal Staat van voerregten voor 
· 1 · t"k 1 lk ·.. d b f h f: b "k t Britsche opbreng-eemger e1 ar 1 e , \Ve e ZlJn e op rengt o et a n aa sten en fabrikaten 

van de onderhoorigheden of bezittingen van Hare Majesteit, dan die van eenig 
van welke plaats ook afkomstig, dan die betaalbaar zijn of ander land. 

wezen mogen op zoodanig artikel, zijnde de opbrengst of het 
fabrikaat van welk ander land ook; noch zal er eenigerlei 
verbod van kracht blijven of gelegd worden op den invoer van 
eenigerlei artikel, zijnde de opbrengst of het fabrikaat van 
de onderhoorigheden en bezittingen van Hare Majesteit, 
hetwelk zich niet evenzeer zal uitstrekken tot den invoer 
van dergelijke artikelen, zjjnde de opbrengBt of het fabri-
kaat van welk ander land ook. 

26. Alle lieden die geene naturellen zijn, zich gedra- V?lle vrijheid van 
gende volgens de wetten van den Transvaal Staat, zullen reizen, .:vonen, han-
( ) ll ··h "d h bb h . l. del dnJven gewaar-
a vo e vr\J e1 e en om met unne gezmnen )lunen 
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borgd aan alle lied en te komen, te reizen of te won en in eenig gedeelte van den 
d.i.e geen natie zullen Transvaal Staat; (b) zij zullen geregtigd zijn om huizen, 
ziJn. fabrieken, magazijnen, winkels en pakhuizen te huren of te 

bezitten; (c) zij mogen hun handel drijven, hetzij in persoon 
of door zoodanige agenten als zij mogen goedvinden aan te 
stellen; (d) zij zullen, wat betreft hun persoon of eigendorn, 
of wat betreft hun handel of nijverheid, niet onderworpen 
zijn aan eenigerlei andere belastingen, algerneene of plaatse
lijke, dan die welke zijn of mogen worden gelegd op Trans
vaalsche burgers. 

Alle inwoners vrijen 27. Alle inwoners van de Transvaal zullen vrijen toe-
toegang tot de gang hebben tot de Geregtshoven voor de prosecutie en 
Geregtshoven. verdediging hunner regten. 
Personen gevestigd 28. Alle personen, geene naturellen zijnde, die hunne 
tusschen 12 April woonplaats in de Transvaal gevestigd hebben tusschen 12 

1
1877 en 

8 
!--hug.d

18
e
81 April 1877 en den datum waarop deze Conventie in werking 

\.unnen z1c o n . . 
registreren door den treedt, en die bmnen de twaalf maanden na zoodamg laatstge-
Britschen Resident noemden datum hunne namen zullen hebben doen registreren 
en .. zijn. vrij van do6r den Britschen Resident zullen ontslagen zijn van alle 
knJgSdlenst. d 1 .. a· h k d 1) D R "d t 1 ge wongen UIJgs 1enst oe oo genaam . e es1 en za 

zoodanige registratie ter kennis brengen van de Regeering 
van den Transvaal Staat. 

Uitlevering van 29. Voorziening zal later worden gemaakt in een afzon
misdadigers en over- derlijk dokument voor de wederzijdsche uitlevering van 
gave van deserteurs. misdadigers, 2) alsmede voor de overgave van deserteurs van 

Rarer Majesteits troepen. 
Alle schulden be- 30. Alle schulden sedert de annexatie aangegaan zullen 
taalbaar in Britsche betaalbaar zijn in dezelfde geldswaarde als waarin zij aunge-
munt. gaan zijn. 
Ongebruikte post- Alle ongebruikte postzegels en andere zegels van in-
z.egels .. ~n uitgereikte kornsten door de Regering sedert de annexatie uitgegeven, 
hcentien ~ullen van zullen van kracht blij. ven en aangenomen worden tegen 
kracht bhjven. . . 

derzel ver tegenwoord1ge waarde door de toekornsbge Rege-
ring van den Staat. Alle licentien behoorlijk sedert de 
annexatie uitgereikt, zullen van kracht blijven voor den tijd 
waarvoor zij zijn uitgereikt geworden. 

Landschenkingen, 31. Geene landschenkingen welke gemaakt mogen zijn 
transporte~. en ver- en geene transporten of verbanden die gepasseerd mogen 
~~~:;f bhJven van zijn sedert den datum der annexa tie, zullen krachteloos ge-

maakt worden alleen om reden zij na dien datum gemaakt 
of gepasseerd zij n. 

T.L·ansporten ten be- Alle transporten aan den Britschen Secretaris voor Na
hoeve van Naturel- turellenzaken ten behoeve van inboorlingen zullen van kracht 
~e:ac~~~ven van blijven, zul~ende de Na~urellen-Lokatie-Commiss~e de plaats 

van zoodamgen Secretar1s voor N aturellenzaken 1nnemen. 
Bekrachtiging van 32. Deze Conventie zal bek1achtigd worden door een 
Conventie binnen nieuw te verkiezen Volksraad binnen den tijd van drie 
3 maanden. maanden na hare onderteekening, en bij gebreke van zoo-

1) Zie art. 15 van Wet No. 2, 1883. 
2) Zie Wet No. 14, 1886. 
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danige bekrachtiging zal deze Conventie van nul en geener 
waarde zijn. 

33. Onmiddellijk na de bekrachtiging van deze Conventie, Britsche troepen 

gelijk in het laatst voorafgaande artikel omschreven zullen zullen Transvaal 
• • r _ • ' ve1Iaten en weder-

alle Br1tsche Troepen 1n het rransvaalsche Geb1ed hetzelve zijdsche uitlevering 
verlaten en zal de wederzijdsche uitlevering van oorlogs- vanoorlogsmaterieel 
materii~el geschieden. 

Onderteekend te Pretoria, op dezen 3den dag van 
A ugustus 1881. 

HERCULES ROBINSON, , 
President en Hooge Commissaris. 1

1 

<l) 

M c) 
=~·Uj 

EVELIN WOOD, ~~ .;!:l 
Majoor Generaal, Ambtenaar 

1

.s S 
waarnemende het Bestuur. § § 

~Q 

J. H. DE VILLIERS. J 

Wij de ondergeteekenden, Stefanus Johannes Paulus Goedkeuring der 
Kruger, Martin us W essel Pretorius en Petrus J acobus Oonventie door re-

J oubert, als vertegenwoordigers van de Transvaalsche Bur- ¥~~~s~~~~~~e d~~r
gers, stemmen hierbij in met de bovengenoemde voorwaarden, gers en belofte van 
voorbehoudingen en beperkingen waaronder Zelfbestuur aan bekrachtigin~ door 
de inwoners van het gebied der Transvaal is teruggegeven Volksraad bmnen; 

d d S . . . H M . t .t h ' maanden. on erworpen aan e uzere1mtmt van are aJeS e1 , are 
Erfgenamen en Opvolgers, en wij stemmen toe om het 
bestuur van het genoemde Gebied met alle regten en ver
pligtingen daaraan verbonden, te aanvaarden, op den 8sten 
dag van Augustus 1881, en wij beloven en ondernemen dat 
deze Conventie zal worden bekrachtigd door een nieuw te 
verkiezen Volksraad van den Transvaal Staat binnen drie 
maanden van af dezen datum. 

Onderteekend te Pretoria, op dezen 3den dag van 
Augustus 1881. 

S. J. P. KRUGER. 
M. W. PRETORIUS. 
P. J. JOUBERT. 

64 
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PROOLAMATIE. 

AAN DE BURGERS ! 

Op heden den 8sten Augustus 1881 is het land weder 
onder onze Regeering teruggekeerd. 

Dit is gebeurd na het teekenen eener Conventie op den 
3den Augustus 1881. tusschen de Vertegenwoordigers der 
Koninklijke Commissie en de leden van het Driemanschap, 
welke Conventie aan den V olksraad ter bekra.chtiging voor
gelegd en publiek zal gemaakt worden. 

Met de grootste dankbaarheid aan onzen God deelen wij 
dit aan alle ]ngezetenen mede. 

Nu is het voor alien den tijd om de kracht van ons 
land te toonen, en door Eendracht Macht te maken. 

Wij danken alle Burgers voor hunnen ijver en gehoor
zaamheid en vertrouwen nu ook, dat zij zonder verzuim onze 
handen sterk zullen maken. 

Wij verwachten dat alle ingezetenen hunne belastingen 
dadelijk zullen betalen, om ons land te kunnen besturen. 

Aan alle ingezetenen zonder eenig onderscheid belooven 
wij de bescherming der Wet, en al de voorrechten daaraan 
verbonden. 

Ingezetenen die geen Burgers zijn en het ook niet will en 
worden deelen wij mede, dat zij het recht hebben om zich 
bij den Resident aan te geven als Britsche onderdanen, vol
gens art. 28 der nu vastgestelde Conventie. Maar ieder wete, 
dat voor alle ingezetenen, Burger of niet, alle de gewone 
rechten van eigendom, handel en verkeer dezelfde zijn. 

Wij herhalen plechtig, onze leuze is: EENDRACHT en 
VERZOENING, onze Vrijheid is Orde en Wet. 

W. EDUARD BOK, 
Staa tssecretaris. 

S. J. P. KRUGER, 
Vice-President. 

M. vV. PRETORIUS, 

P. J. JOUBERT, 
Leden van het Driemanschap. 

Pretoria, 8 Augustus 1881. 
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PROOLAMATIE 1) 

DOOR ZI.JNE HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT 
VERTEGENWOORDIGD DOOR HET HOOG-EDELE 
DRIEMANSCHAP. 

N ADEMAAL voigens Wet door den Hoog-Edei Achtbaren Inleiding. 
Voiksraad, op den 7den Maart 1877 2) vastgesteid, een 

Hoog Gerechtshof, bestaande uit een Hoofdregter en twee 
Strafregters, en een Rondgaand Geregtshof, uit een Regter 
bestaande, in en voor de Zuid-Afrikaansche Republiek zijn 
opgerigt; en nademaai het voor de behoorlijke en kracht-
dadige administratie des regts clienstig en noodig is dadelijke 
voorziening te maken en de gezegde wet ten uitvoer te brengen, 
zoo is het dat ik bij deze proclameer en aigemeen bekend 
maak het voigende :-

1. De \Vei-Ed. heer .John Gilbert Kotze, van de Inner Benoeming van 
Temple, Lid van de Baiie, en gepromoveerde in de Regten HoofJregter. 
aan de Universiteit te Londen enz., is aangesteld tot Hoofd-
regter van het gezegde Hoog Geregtshof. 

2. Tot dat de Strafregters, bedoeid in de gezegde Wet Pligten van Hoofd· 
van 7 Maart 1877, zijn aangesteld, zal de Hoofdregter kennis regter tot dat de 

II . . I k . . I k I d . Strafregters be-nemen van a e Cl VIe e en nm1nee e za en zoo as na er In noemd zijn. 
deze Prociamatie bepaaid, en zal hij zoo dikwijis de geiegen-
heid het vereischt, ook de piigten van een Rondgaand Regter 
vervullen. 

3. De Hoofdregter van het gezegde Hooge Geregtshof zai Plaats van zitting 
zittingen houden in Pretoria, of zoodanige and ere piaats als ~a~ Hoog Geregts
Z.H.Ed. de Staatspresident bij prociamatie van tijd tot tijd 0 

• 

zai vaststellen. 
4. Het gezegde Hoog Geregtshof zai, naar de geiegenheid Zegel van Hoog 

zuiks vereischt, een zegel hebben en gebruiken, het devies Geregtshof. 
en den stempel dragende van het W a pen der Z. A. Republiek 
binnen het volgend opschrift "Hoog Gerechtshof Z. A. Repu-
bliek," en hetzel ve zal afgeleverd worden aan, en in bewaring 
gehouden worden door den Hoofdregter. 

5. Er zal een ambtenaar verbonden zijn en behooren Meester en Griffier, 
tot het gezegde Hof genaamd de Meester en Griffier van het Baljuw en andere 

d H f ' b d d B I' h ambtenaren. gezeg e o , een am tenaar genaam · e a JUW van et ge-
zegde Hof, en zoodanige andere ambtrnaren ais bevonden 
mogen worden noodzakeiijk te zijn voor het ten uitvoer 
brengen van deszelfs werkzaamheden. 

6. Het gezegde Hoog Geregtshof zai alle person en goed- To elating van Ad vo
keuren en toelaten om als Advocaten Procureurs Notarissen eaten, Procureurs, 

' ' enz. 
------------------------------------

1) Deze Proclamatie is bekrachtigd door Wet No. 3, 1883. Zie ook 
Wet No. 6, 1885. 

2) Zie ante blad 682. 
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of Transportuitmakers te practiseren die ten tijde van deaf
kondiging dezer proclamatie reeds toegelaten zijn als Advocaten 
Procureurs, N otarissen of Transportuitmakers te practiseren, 
mits zij de gewone en noodige eeden afleggen. Dezelfde be
paling zal ook op Beedigde Vertalers toepasselijk zijn. 

Schorsing of ontslag 7. Alle personen in het gezegde Hof, hetzij als Advo
van Advocaten, enz. katen, Procureurs, N otarissen Publiek, Transportuitmakers, of 

Beedigde Vertalers, goedgekeurd, ingeschreven, of geadmit
teerd, zullen desniettegenstaande door het gezegde Hof geschorst 
kunnen worden in, of ontslagen kunnen worden van, hunne 
voorregten of ambt die zij daarin hebben, mits een wettelijk 

Geene ongeadmit
teerde Advocaten 
of Procureurs toe
gelaten. 

oorzaak worde aangetoond of moge blijken aan het gezegde Ho f. 
8. Het zal geen persoon, niet aldus als als Advokaten 

of Procureurs goedgekeurd, geadmitteerd en ingeschreven, 
toegelaten worden in het gezegde Hofte verschijnen, te pleiten 
of te handelen voor en ten behoeve van een suppliant in 
het gezegde Hof. 

Jurisdictie van 9. Het Hoog Geregtshof zal kennis nemen van alle 
Hoog Geregtshof. pleidooijen en jurisdictie hebben in aJle regtszaken, hetzij 

civiel, krimineel of gemengd, ontstaande, of die ontstaan en 
nu hangende zijn binnen de Z. A. Republiek, met juris
dictie over alle personen hoeookgenaamd wonende of zijnde 
binnen den gezegden Staat. 

In appel en revisie. 10. Het gezegde Hoog Geregtshof zal bevoegdheid hebben 
de handelingen in re visie te ne men en appellen te hooren 
van alle Lagere Geregtskoven binnen het gezegde grondge
bied en in alle gevallen. 

Hollandsche taal te 11. Alle wer kzaamheden van Hoog · Geregtsof zu llen v er
word en geb:uikt, rigt en de documenten gehouden worden in de Hollandsche 
~aar reeds mge- taal· maar ten einde onnoodige ongelegenheid en onkosten 
d1ende documenten ' . 
in het Engelsch van te voorkomen, zullen alle documenten en stukken In het 
krach t. · Engelsch ge~chreven of gedrukt, en reeds geregistreerd of 

ingediend in het vorige "llooge Hof de?' TransiJaa.l" in 
eenige nog hangende zaak, van kracht zijn en beschouwd 
worden als waren zij in het Hollandsch geschreven of gedrukt. 

Pleidooijen, werk- 12. De pleidooijen en werkzaamheden van het Hoog 
zaamheden en von- Geregtshof der Z. A. Republiek zullen plaats vinden en de 
nissen in 'topenbaar. vonnissen, besluiten, regtsuitspraken en bevelen daarvan, 
Getuigen in krimi- worden uitgesproken en van kracht verldaard in het open 
neele zaken viva voce Hof. In alle krimineele zaken zullen de getuigen hun ge-
gehoord. tuigenis mondeling (viva 'Voce) en in open Hof afleggen. 
Krimineele zaken in 13. Alle krimineele zaken voor het gezegde Hof zullen 
verhoorvo?rJ:Ioofd- in verhoor genomen en uitgewezen worden door den gezeg
regter en JUrie van den Hoofdregter en een jurie van negen mannen wier uit-
negen leden. k t . . . . ' spraa eens emm1g moet ZIJn en In het open Hof door den 

Voorman van genoemde Jurie worden uitgesproken, en 
Oiviele zaken voor alle ci viele regtsgedingen of acties aanhangig in het Hoog 
Hoofdregter alleen. Geregtshof der Z. A. Republiek zullen in verhoor genom en 

en uitgewezen worden door den gezegden Hoofdregter alleen, 
zonder een .J urie. 
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14. De regulatien en regels 1) van regtspleging in alle Vroegere regulatien 
zaken, beide civiel en krimineel, die tot op heden bestaan zulle;t mutatis mu-

bb .. . d T 1 ll t t. tandis van kracht he en en aangenomen ZlJn In e ransvaa zu en mu £t ·ts blijven. 
m~dandis, en zoo ver als dienstig, voortgaan van kracht 
te zijn als de regulatien en regels van procedure van het 
gezegde Hof. 

15. Geen vonnis in eene krimineele zaak waarbij iemand Bepalingen in geval 
tot den dood zal veroordeeld zijn, za1 ten uitvoer gebragt vaB doodvonnissen. 
worden voordat een rapport van de regtshande1ing, en een 
copie van de getuigenis bij dit verhoor afge1egd, door den 
Hoofdregter aan Z.H.Ed. den Staatspresident za1 voorgelegd 
zjjn, noch totdat de uitvoering van zoodanig vonnis zal zijn 
geautoriseerd en bekrachtigd volgens wet. 2). 

16. Het za1 den Hoofdregter geoorloofd zijn kennis te Bepalingen omtrent 
nemen van een uitspraak te doen in alle zaken en hande- hangende zaken. 
lingen die v66r den 8sten dag van Augustus 1881, in het 
vorige ".Hooge Hof der Transvaal" nog hangende mogen ge-
weest zijn, en al die maatregelen te nemen welke hem noodig 
en wettig zullen voorkomen ten einde de vonnissen, orders, 
regels, of voorschriften van het gezegde vorige "Hooge Hof 
der T1'ansvaal te executeren of ten uitvoer te brengen. 

17. Het Hoog Geregtshof der Z. A. Republiek kan, onder Hoog Geregtshof 
goedkeuring van Zijn Hoog-:Edele den Staatspresident, van kan regels optrek-
t"d t t t"d 1 1 t"' t kk t t ll ken onder goedkeu~J o IJ a gemeene regu a 1en op re en, ezamens e en ring van Staatspre-
en vaststellen, veranderen of wijzigen, waarbij tijd en p1aats sident. 
voor het houden van het gezegde Hof, en de wijze en vorm 
van procedure die daarin moeten worden in acht genomen 
omschreven worden. En verder voor de behandeling van, en 
pleiten op alle acties, regtsgedingen en andere zaken, beide 
civiel en krimineel, het aanstellen van gelastigden om borg-
togt te nemen en getuigen te ondervragen, het ondervragen 
van getuigen be bene es:·;e en hetzelve te doen gelden als 
getuigenis, enz., en verder alle andere zaken en dingen, 
noodig tot de betere werking van het gezegde Hooge Ge-
regtshof. 

S .. J. P. KRUGER, 
Vice-President. 

M. W. PRETORIUS. 
P. J. JOUBERT, 

Leden van het Driemanschap vertegen· 
woordigende den Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
Saatssecretaris. 

Gouvernementskantoor, Pretoria, 
9 Augustus 1881. 

1) De Regels van het Hoog Geregtshof zijn te vinden in de Bijlage 
tot dit Wetboek. 

2) Zie de Grondwet art. 86. ante BI. 46 en Crim: Procedure 1865, 
art, 89. ante Bl. 287. 
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No. 24. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

Instructienaanamb- Aan alle ambtenaren der Zuid-Afrikaansche Republiek 
tenaren ~etreffende wordt hiermede bekend gemaakt, dat alle ad vertenties van 
~~~~~=~~~~es en hunne kantoren voor de StaatscO?~trant 1) en alle Gouverne-

ments drukwerk door hen benood1gd, besteld moeten worden 
door den Staats-Secretaris, aan wien zij ve:rzocht warden 
hunne bestellingen te rigten. 

Op last, 

\¥. EDUARD BOK, 
S taa tssecretaris. 

Gou vernemen tskan to or, 
Pretoria, 15 Augustus 1881. 

No. 50. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

Zij het bij deze kennelijk aan ieder en aan een iegelijk: 
Naturellenstammen Dat aangezien het ter kennisse van de Regering der 
van buitenlan~s ko- Zuid-Afrikaansche Bepubliek gebragt is dat naturellen stam
men.de belet zlch te men die buiten de Republiek gevallen ziJ'n thans binnen 
veshgen zonder ver- ' . ' . 
Iof van Regering. de grenzen der gezegde Repubhek aankomen met het dmde-

lijke voornemen en kenne]ijk doel zich aldaar neder te zet
ten zonder voorafgaand verlof daartoe aangevraagd of ver
kregen te hebben van genoemde Regering, zoo is het dat 
de Regering bekend maakt: 

Het plakken van Dat het duidelijk moet verstaan en begrepen warden, 
NaturE>llenstammen dat het aan geen Naturellen stammen zal toegestaan warden 
wnder verlof belet. zich binnen de grenzen der Zuid Afrikaansche Repu bliek 

neder tc zettcn zonder vooraf verlof daartoe verkregen te 
hebben van genoemde Regering. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

Pretoria, 29 September 1881. 

1) Zie Instructien vervat in Circulaire aan de Landdrosten dd, 3 N ov, 
1882~ art. 1, Staatscourant 16 Nov. 1882. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 6 OCTOBER 1881. 

Art. 72. De Raad besluit in verband met art. 11 der Regering gemagtigd 
Aanspraak van Z. H. Edle den Vice-President en naar aan- Houtbosschen te 
leiding van Uitv. Raadsbesluit, dd. 5 October ll., art. 56, verpachten. 

om in zake de aan beveling tot verpachting van Houtboschen 
de Regering te magtigen, zoodanige stappen te nemen als 
zij in het belang des lands en der ingezeten, vooral van 
dezulken als daarbij belang hebben, zal dienstig en noodig 
achten. 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 18 OCTOBER 1881. 

Art. 127. Aan de orde: 1\femorie van I. M. Fereira en 
35 anderen dd. Utrecht Sept. 1881, verzoekende vaststelling 
van eene occupatiewet en verhuring van Gouvernements 
gronden (V. R. R. 25/81). 

De Volksraad, gelet hebbende op de memorie nu aan Regering gemagtigd 
de orde dd. Utrecht Sept. 1881 onderteekend door I. M. Gouvernements-

' ' ' gronden te ver· 
Ferreira en 35 anderen in zake het vaststellen: 1o. eener pachten. 
occupatie-wet; 2o. het verpachten van Gouvernementsgronden, 
is van oordeel dat de tijd voor het vaststellen eener occupatie-
wet nog niet is aangebroken, doch vereenigt zich met den 
wensch der memorialisten tot verpachting van alle Gouver
nementsgronden. De Raad gaat er derhalve toe over, de 
Regering in verband met vroegere bepalingen daaromtrent 
op te dragen, zoodra zulks met het oog op de tegenwoordige 
omstandigheden doenlijk is, alle Gouvernements gronden te 
verpachten, 2) tenzij de Rrgering voldoende en wettige rede-
nen moge hebben om met betrekking tot sommige plaatsen 
zoodanige stappen niet te nemen. De Volksraad is van oor-
deel dat deze verpachting het voordeeligst kan geschieden 
door uitvoering bekend te stellen, welke gronden de Regering 
voor dit doel beschikbaar heeft en waar ze gelegen zijn, en 
draagt de Regering dus verder op om met betrekldng tot 
publikatie als anderzins zoodanige maatregelen in deze te 
nemen als het meest zullen strekken tot voordeel van 
's lands kas. 

1) In verband hiermede zie V. R. B. B., 9 Junij 1882, art. 323, 
24 Junij 1882, art. 570, G. K. No. 134:, dd. 6 Mei 1884, (Verand. van 
Schedule II van Wet No. 15, 1880) en V. R. B. 27 Sept. 1884. art. 
652, afd. 3. 

2) Zie voorwaarden van verpachting van Gouv. gronden G. K. No. 322, 
dd. 10 Nov. 1884, Staatscourant 20 Nov. 1884, No. 200 en V. R. B., 
22 Julij 1885

1 
art. 951. 
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WET No. 1, 1881. 
OP VAGEBONDAGE OF LANDLOOPERIJ, 

Goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluiten 
dd. 7 October 1881, Art. 78 en 79. 

AANGEZIEN het noodzakelijk is Vagebondage of Land
looperij tegen te gaan, en open bare aantasting der zeden ; 

Zoo is het dat de Edel Achtbare Volksraad heeft goed
gevonden te bepalen en vast te stellen, gelijk hij doet bij 
deze :-

Art. 1. Landlooperij is een misdrijf. 
Art. 2. Landloopers of geboefte zijn diegenen, die noch 

vaste woonplaats, noch middelen van bestaan hebben en 
geenerlei ambacht of beroep gewoon zijn uit te oefenen. 

Art. 3. Landloopers of geboefte, die wettelijk voor zoo
danig verklaard zijn, zullen gestraft worden tot zes maanden 
gevangenisstraf, en naar omstandigheden met harden arbeid. 

Landloopers over de Art. 4. De personen die bij vonnis voor Landloopers 
grenzen gebragt. verklaard worden, zullen, in geval zij vreemdelingen zijn, 

op last der Regering over de grenzen gebracht mogen worden. 
Strafbepaling voor Art. 5. Al wie eene openbare schennis van de eerbaar
opeu bare schennis he id of beleediging daartegen zal begaan, zal gestraft word en 
der eerbaarheid. · d f tot met zes maanden gevangenisstraf, met harden arbei o 

eene geldboete. 
Crimineele Proce- Art. 6. De voorschriften der crimineele procedure be
dure van toepassing treffende de prosecutie der misdrijven blijven in volle kracht 
onder deze wet. d 1 · d · d t b d ld · d · · voor e vervo gmg van e 1n eze we e oe e m1s rlJ ven. 
In werking treding Art. 7. Deze wet wordt, overeenkomstig art. 12 der 
der wet. Grondwet, dadelijk in werking gesteld. 

De Staatspresident vertegenwoordigd door het 
Hoog-Ed. Driemanschap. 

Op last, 

N amens deze, 
(Get.) S. J. P. KRUGER, 

Vice-President. 

(Get.) Vv. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 22 October 1881. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 22 OCTOBER 1881. 

Art. 176. De Raad gelet hebbende op de Memorie uit Regering gemagtigd 
Waterberg geteekend H. P. Prinsloo L. S. du Preez en 56 onder om~tandighe-

. . ' . . den een meuw dorp 
anderen, In zake den aanleg van een n1euw dorp In dat aan· te leggen op de 
district, en op de aanbeveling vervat in Uitv. Raadsbesluit, Badplaats, district 
dd. 22 Oct. 1881, art. 81, besluit de Regeering op te dragen Waterberg. 
om, als door haar gerecommandeerd, het Gouvernements-
eigendom Badplaats als een dorp te doen aanleggen en pro-
clameren, tenzij na een in te stellen onderzoek gemelde 
plaats om de een of andere reden ongeschikt moge blijken 
te zijn, en in zoodanig geval zulke stappen te nemen voor 
den aankoop van een and ere plaats of andersints . als de 
Regering in het belang der ingezetenen van W aterberg in 
het bijzonder en die van het land in het algemeen zal dienstig 
achten. 1) 

VOLKSRAADSBESL UIT, 25 OCTOBER 1881. 

ART. 186. "De Volksraad, in zijne zitting van den 25sten Goedkeuring van 
October gaat er toe over alle verdere discussies over de Pretoria-Conventie, 

'· ' 881 ll.J.. 3 August us 1881 Convent1e 2) den 3den Augustus 1< tusschen de leden 
der Koninklijke Commissie als vertegenwoordigers van Hare 
Majesteit de Koningin van Engeland en de leden van het 
Driemanschap, als vertegenwoordigende de Regering van het 
Volk der Zuid Afrikaansche Republiek, geteekend, te sluiten. 
Wel te regt mogt ZHEd. de Vice-President bij de opening 
van den V olksraad verklaren :-

" 'Wij kunnen ons niet vleijen met de hoop dat de 
Conventie in hare verschillende bepalingen u zal bevredigen
zij heeft het ons ook niet gedaan-maar deze verzekering 
durven wij u geven, dat wij haar geteekend hebben in de 
overtuiging dat, onder de omstandigb.eden, opregte liefde 
voor het vaderland en belangstelling voor de welvaart van 
Zuid Afrika ons geboden hebben onze onderteekening niet 
te onthouden aan deze Conventie. vVij publiceren in onze 
St((afscourard zooveel mogelijk woordelijk alles hetgeen er 
geproken en voorgevallen is tusschen de leden der Konink
lijke Commissie en het HEd. Driemanschap en de W elEd. 
heeren van de Transvaalsche Commissie, waaruit het u blij
ken zal, dat wij van onzen kant niets onbeproefd hebben 
gelaten om die veranderingen in de Conventie te verkrijgen 
die ons gewenscht toeschenen. 

1) Zie V. R. B., 7 Junij 1882, art. 303, en Proclamatie nieuwe dorp 
"Hartingsburg", Staatscourant 14 Dec. 1882, No. 94. Zie verder V.R.B.ll 
Nov. 1884, art. 1295, en Gouv. Kennisgevingen No. 256, 15 Dec. 1885 en 
No. 106, 11 Mei 1886. 

2) Zie ante bl. 996. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

Beweegredenen. 

1018 [1881 

"' 'Vij hebben echter de overtuiging dat vele, zoo niet 
alle, van onze gemaakte aanmerkingen later zullen blijken 
gegrond te zijn geweest en dat de Britsche Regering zelve 
voorstellen tot wijzigingen en veranderingen in de Conventie 
zal moeten indienen.' 

" De Volksraad is niet tevreden met deze Con ventie en 
acht dat de leden van het Driemanschap een ernstige daad 
van vaderlandsliefde gedaan hebben toen zij op hunne ver
antwoordelijkheid zulk een onbvredigend Staatsstuk hebben 
geteekend. De V olklilraad ziet zich door dezelfde beweeg
redenen welke het Driemanschap geleid hebben tot de tee
kening, gedwongen die te ratifH~ren. Deze beweegredenen 
durft hij voor de geheele wereld zonder de minste terug
houding uitspreken; ze zijn in twee woorden te noemen :-

" Vrees voor nieuw bloedvergieten tusschen volken die 
geroepen zijn elkander te verdragen en hoog te achten; 
vrees voor nieu we tweedragt tusschen de beide hoofd ver
tegenwoordigers van het blanke ras in Zuid Afrika, hetwelk 
de welvaart van alle Staten en Kolonien in Zuid Afrika 
gelijkelijk ondermijnt. 

" De V olksraad wil nog eens en nog eens het voorbeeld 
geven van lijdzaamheid en geduld. Sedert 1834 hebben 
de voortrekkers der Emigranten Boeren altoos geduld 
geoefend en wat er ook al in Natal of te Boomplaats ge
beuren mogt, zij hebben aan vredelievende schikking boven 
hloedvergieten den voorkeur gegeven. Dertig jarem geleden 
is de groote zegen van zulk een vredelievende houding ge
bleken, hebbende de vertegenwoordigers van de Engelsche 
Regering met de vertegenwoordigers van onze Emigranten 
Boeren in 1852 aan de Zand Rivier eene Conventie getee
kend, die toen een einde maakte aan de verwikkelingen, 
en de grondslag is geworden van onze vrijheid en onaf
hankelijkheid. 

"In April 1877 toen de heillooze annexatie deze Con
ventie verscheurde, hebben zij denzelfden weg ingeslagen; 
zij hebben niet van hun regt gebruik gemaakt om zich daar
tegen met de wapenen te verzetten en eerst in 1880 naar de 
wapenen gegrepen toen alle andere middelen waren uitgeput. 

"Ook toen nog is de oorlog door ons vededigender wijze 
gevoerd. 

"Bij de vredesonderhandelingen werd het regt van het 
volk op volkomen onafhankelijk eigenbestuur erkend, terwijl 
aan de Suzerein alleen het toezigt op de betrekkingen met 
het buitenland werd toegestaan; over de schulden werd niets 
afgesproken; de compensatie voor verliezen gedurende den 
oorlog werd bepaald tot verliezen geleden in zaken die niet 
geregtvaardigd waren door de noodzakelijkheid van den oorlog. 

"In de Conventie is dit bijna alles over het hoofd ge
zien en zijn de vertegenwoordigers van het volk gedwongen 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1881] 1019 

geworden, aan te nemen voorwaarden die een zwaren last 
op het volk leggen. 

"De Volksraad heeft in zijne beraadslagingen de hoofd
punten, waartegen de leden der Transvaalsche Commissie bij 
de Koninklijke Commissarissen zich hadden verzet, op nieuw 
aangeroerd. 

"Het is onwedersprekelijk, bij de vredesonderhandelingen 
heeft het volk door zijne vertegen woordigers tot iets geheel 
anders zijne toestemming gegeven. Het volk had regt om 
te verwachten dat het niet minder zou ontvangen dan daar 
met de vertegenwoordigers was overeengekomen. 

" Aan de Regering is daarom door den Volksraad op
gedragen, de Engelsche Regering in kennis te stellen met 
zij ne bezwaren. De V olksraad verlangde deze veranderingen :

" ' a. In plaats van leiding der Buitenlandsche aange
legenheden, toezigt daarop ; 

" ' b. Geene bemoeijing met de W etgeving des lands; 
" ' c. De Resident vertegenwoordiger van de Suzerein, 

zonder meer; 
" ' d. De afneming der gronden in het oosten en westen 

moet door Engeland vergoed worden, welk land voor zich 
die gronden neemt om er naar welgevallen over te beschikken; 

"'e. De schulden van het land alleen dan door ons te 
betalen als zij wel en wettiglijk bewezen zijn te bestaan en 
voor wettige en noodzakelijke uitgaven des lands; 

" ',t: De vergoeding voor schade in den oorlog alleen 
voor verliezen niet geregtvaardigd door de noodzakelijkheid 
varr den om·log.' 

" V an de Engelsche Regering is een antwoord daarop 
gekomen dat in hoofdzaak bewijst dat de Volk~raad gelijk 
heeft, luidende als volgt :-

" 'De Conventie geteekend zijnde door de leiders die 
de vredesovereenkomst hebben aangegaan en zij ondernomen 
hebbende dat de Conventie geratifieerd zal worden binnen 
drie maanden, kan Rarer Majesteits Gouvernement geenerlei 
voorstellen tot wijzigingen der Conventie in overweging 
nemen voor dezelve geratifieerd is en derzelver praktische 
werking behoorlijk is getoetst.' 

" De Engelsche Regering erkent indirect door dit ant
woord dat de bezwaren van den V olksraad geen opgeraapte 
noch denkbeeldige zijn; immers zij verlangt van ons eene 
Concessie dat wij, de V olksraad, ze aan een praktische toets 
zullen onderwerpen. 

'' To en de V olksraad hierop wed er te kennen gaf dat 
hij niet tevreden was met dit antwoord, omdat het in alien 
gevalle nooit op het geldelijke deel der bezwaren kon toe
gepast worden, aangezien die nooit een onderwerp van 
praktische toetsing konden zijn, was het laatste antwoord 
der Engelsche Regering, dat zij tot geen verdere Concessie 
meer genegen was. 
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" Dit an two ord was het volgende :-
" 'Het Volksraadsbesluit van den 15den aan den Graaf 

van Kimberley toegezonden hebbende, heb ik instructie ont
vangen u in antwoord daarop te gelasten, aan het Drieman
schap te herhalen dat Rarer Majesteits Gouvernement geener
lei voorstellen voor een wijziging der Conventie in beraad 
kan nemen voor nadat dezelve geratifieerd is en de nood
zakelijkheid voor verdere Concessie door ondervinding is 
bewezen.' 

"Dit antwoord is duidelijk en laat geen oorzaak van 
twijfel. Het is daarom dat de Volksraad besluit, gelijk hij 
besluit bij dezen: Niet verder meer over de Conventie te 
discussieren en alle bezwaren handhavende tegen de Con
ventie, zooals die in de zittingen der Koninklijke Commissie 
zijn aangegeven of in den V olksraad zijn opgesomd, en ten 
einde voor alien en een ieder te toonen dat liefde voor vrede 
en eendragt hem bezielt ; 

'' Vooralsnog en voorloopig de artikelen der Conventie 
aan een practische toets onderwerpende, hiermede voldoende 
aan het verzoek van de Engelsche Regering in het telegram 
van 13 October 1881, er toe overgaat de Conventie, den 
3den Augustus 1881, (als bovenvermeld geteekend) te rati
fieeren. 

" Ter uitvoering waarvan de led en van den V olksraad 
dit besluit onderteekenen, alien hocfd voor hoofd, en den 
V oorzitter en den Secretaris opdraagt, in naam van den 
V olksraad, van die ratificatie kennis te geven en eindelijk 
de Regering te verzoeken van die ratificatie en van dit 
Volksraadsbesluit in zijn geheel alle bevriende Regeringen 
kennis te geven." 

Geteekend: 
C. J. BODENSTEIN, 

Voorzitter. 
F. G. JOUBERT, 
H. P. N. PRETORIUS, 
P. G. ROOS, 
H. R. LEMMER, 
P. A. CRONJE, 
J. H. FOUCHE, 
J. M. VAN ROOIJEN, 
J. M. MALAN, 
G. J. STROH, 
C. J. COETfEE, 
G. S. MARE, 
.J. S. LOMBAARD, 
J. BIRKENSTOCK, 
.T. J. SPIES, 
T. G. N. STEENKAMP, 
A. A. STOOP, 
C. F. LABUSCHAGNE, 

G. J. VISAGE, 
c. c. VAN HEERDEN, 
H. J. SMIT, 
A. F. KOCK, 
J. P. MINNAAR, 
J. S. NIEMAN, 
S. P. BOTHA, 
G. D. V AN DEN HJ1JEVER, 
J. D. WEILBACH, 
C. L. NEETHLING, 
D. P. TALJAARD, 
J. P. OTTO, 
P. T. VAN STADEN, 
C. B. OTTO, 
N. C. GEY, 
P. SMIT, 
N. J. SMIT, 
J. P. JOUBERT. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 25 OCTOBER 1881. 

Art, 192. De Raad, in overweging genomen hebbende Regering gemagtigd 
den inhoud van Uitv. Raadsbes1uit, art. 84, dd. 25 Oct. 1881, nieuw ~orp. aa? te 

b 1 't d R . t t' . h t d' t . t Z t leggen m distriCt es u1 e egt.lermg e mag 1gen om 1n e 18 ne ou - zoutpansberg. 
pan8bery een zoodanige geschikte plaats a1s een dorp, indien 
noodig door aankoop, te doen aanleggen, waardoor de be-
langen van de inwoners van het district Zoutpansberg in 
het bijzonder en die van het land in het algemeen worden 
bevorderd. 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 25 OC'rOBER 1881. 

Art. 193. Aan de orde Uitv. Raadbes1uit, art. 86, in Diensttijd van Corn· 
zake wijziging van art. 101 van de Grondwet 2) V. R. R. 62/81). mandant-Generaal, 

"l lk d b 1 · · h · t U't R d Commandanten en De lo sraa es mt z1c te vereen1gen me 1 v. aa s- Veldcornetten. · 
bes1uit van 2.5 October 1881, artike186, met verandering van 
Commandant-Generaa110 jaren, Commandanten 5 jaren 3) en 
Veldcornetten 3 jaren. 4). 

WET No. 2, 1881. 5
) 

IN ZAKE HET BELASTINGSTELSEL. 

Vastgesteld bij Vo1ksraadsbes1uiten, dd. 21 en 22 Oct. 1881, 
Artikelen 166 en 172. 

AANGEZIEN het noodzakelijk is den druk der belas· Inleiding. 
tingen meer evenredig over alle burgers te verdeelen, en 
verder wensche1ijk de inkomsten des lands te vermeerderen, 
zoo is het dat de volgende bepalingen, bevattende verande-
ringen of w~jzigingen in de bestaande Ordonnantien en 
Volksraadsbes1uiteu, alsook nieuwe voorschriften van be1as-
ting warden vastgesteld. 

ART. 1. Het vijfde artikel van de Ordonnantie No. 2, Verandering van 
1871 6) worde veranderd als vo1gt :- 7) Ordonnantie No. 2, 

D b . t d t'k 1 t 't d . N t' 1871 art. 5. e es aan e ar 1 e en me u1 zon enng van ego 1e- ' 
winke1 en met deze bijvoegingen :-

l) In verband hiermede zie G. K. No. 35, dd. 7 Febr.1884, Staats
cour<J,nt, 7 Febr. 1884, No. 156. en V. R. B. 6 Junij 1885, art. 306 en 307, 
G. K. No. 111, dd. 6 JuniJ 1885 en V. R. B. 21 Julij 1886, art. 1086. 

2) Zie ante bl. 48. 
3) Zie Instr. voor de Commandanten v. 1858, art. 6, ante bl. 101. 
4) Zie Instr. v. d. Veldcornetten, Wet No. 2. 1885, art. 2. 
5) Zie Wet No. 6, 1882, en No. 9, 1886. 
6) Zie ante bl. 428. 
7) Zie verdere verandering in dit artikel door Wet No. 6, 1882, 
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1. Hotelhouders in dorpen 
2. Houders van logies- en 

kosthuizen ... 
3. Generaal agent, make-

laar of boekhouder 
4. Executeurskamers of 

Maatschappijen van der
gelijken aard 

5. Banklicentien voor iede-

[1881 

Jaar. Halfjaar. 3 maanden. 
£20.0.0 £15.0.0 £8.15.0 

7.10 5.12.6 3. 5.0 

7.10 5.12.6 3. 5.0 

50.0 37.10.0 21.17.6 

ren tak 150.0 112.10.0 67.10.0 
6. Advocaten 1) of procureurs werkzaam onder dezelfde 

firma op verschillende plaatsen, voor ieder zoodanig 
eene extra licentie. 

ART. 2. Als een nieuw artikel 6 van dezelfde Ordon-
v~or h~ndelaren, nantie :-2) 
WI~kehers, handels- 1. Handelaren of houders van een negotiewinkel, han-
hmzen of maat- d . f h .. d' h d 1 b d · ·f · schappijen. elshmzen o maatsc appiJen, 1e een an e s e riJ mt-

oefenen binnen dezen Staat, zijn voor elke bezigheid of tak
bezikheid onderworpen aan een vast tarief, opklimmende in 
evenredigheid van hun verkoop, volgens dezen schaal :-

£ s. 
Voor verkoop van £2,500 of minder 7 10 

, , , 2,500 tot 5,000 10 0 
" " " 5,000 " 7,500 12 10 
" " " 7,500 " 10,000 15 0 
" " " 10,000 " k 5,000 20 0 
" " " 15,000 " 20,000 25 0 
" " " 20,000 " 25,000 30 0 
g " " 25,000 " 30,000 35 0 
" " " 30,000 " 40,000 45 0 

en zoo verder, voor iedere £10,000 of gedeelte er van £10 meer. 
Jaarlijksche toezen- 2. Jaarlijks in de maand Januarij zal aan elken belas
ding van aanslag- tingschuldige voor deze licentie een Aanslagbillet gezonden 
billet. worden, dat hij binnen veertien dagen na ontvangst behoorlijk 

ingevuld en geteekend terugbezorgt aan het kantoor van den 
ambtenaar, daartoe door de Regeering aangesteld ·en waarin 
hij onder zijn eed verklaart in welke klasse hij zich aangeeft. 

Wijze van bereke- 3. Bij de berekening daarvan zal hij het gemiddeld be
ning voor oude in- drag van zijn verkoop gedurende de drie laatste jaren mogen 
wooers nemen. 
Wijze van bereke- 4. Ieder die zoodanige handelsbezigheid vestigt, na de in 
ning voor nieuw werking treding dezer wet, zal aanvangan met de betaling der 
ingekomene. licentie voer de laagste klasse, maar verpligt wezen v66r den 

15den December van het loopende dienstjaar deze naar boven
staande schaal aan te vullen tot de klasse waarin hij behoort, 
en het meerdere dat hij verschuldigd is bijbetalen. 

1) Zie Bijvoeging door Wet No. 6, 1882, verder V. R. B., 10 Junij 1873, 
art. 133, en 27 Junij 1882, art. 595. 

2) Zie verdere wijziging door Wet No. 6, 1882. 
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5. De ambtenaar belast met de invordering dezer licentie Bevoegdheid van 
zal bevoegd zijn, de naauwkeurigheid der gedane eigen aan- belastinggaarder. 
gifte te onderzoeken door den belastingschuldige op te roepen 
om voor hem zijne boeken open te leggen, en de naauwkeurig-
heid van zijne opgave te bewijzen. 

Indien het echter bewezen wordt, dat zijn eigen aangifte Geene terugbetaling 

het bedrag
1 

vban ziljdn v~rktobophte boven gaat, zbal d
1 
e regeering ~~~n~~e~eel betaalde 

het te vee etaa e n1e e oeven terug te eta en. 1 ). 
ART. 3. Als een nieuw artikel 7 dezelfde ordonnantie:-2) 
1. Alle goederen van buiten af ingevoerd zijn, behoudens Invoerregt van 5 

de nadere bepalingen in deze wet, onderworpen aan een regt percent op alle goe-
. "f t d d deren. van VIJ percen er waar e. 

2. Bij de berekening der waarde van goederen regtstreeks Berekening van 
van Europesche markten of door Europesche kooplieden regt- Europesche goe
streeks ingevoerd, zal vooraf drie-en-dertig en een derde deren. 
percent gezet worden op de factuursprijs. 

3. De volgende artikelen zijn boven en behalve het Goederen onderwor
algemeen invoerregt ad 5 percent nocr onderworpen aan eene pen aan eene spe-

. · b 1 · 1 ' h '"' h · l ciale invoerbelasting speCiale m voer e astmg, a s omsc rev en ac ter elk art1ke . 
De navolgende artikelen zijn onderhevig aan 10 percent: 

Goud-, Zilver- en Juwelier$waren· 
IJzer. 
Vleesch, visch en melk in blikjes. 

Geweren en pistolen ingevoerd per loop ... 
Kruid I . 
Lood I~ 
Kaarsen ~~ 
Tabak (Ruwe staat) I ~ <l.l 

do. ( Gemannfact ureerd) j ;::l... 

Boter I 
Kaas I 
Chigorie I 
Koffij I 
M eel I . 
Mielies en Kafferkoorn ,~ 
V ar kensvet (Lard) 18. 
Ham ~0 
Varkensvleesch ,~ 
Spek I ~ <l.l 

Worst I P; 

Rijst I 
Zout I 
Zuiker I 
Lekkers en Jams (nitgezonderd die uitj 

1) Zie art. 5, laatste gedeelte, van Wet No. 6, 1882. 

s. d. 
10 0 Tarief. 

4 
2 
2 
9 

1 6 
10 6 
12 6 
1.5 0 
15 0 
15 0 

5 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
5 0 
2 6 
5 0 

2) Zie art. 3, afd. 6, van Wet No. 6, 1882, en art. 3 van Wet No. 9, 1886. 
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1'"0 
G . ~ 

Ingelegde Vruchten en roenten (mt- I a 
gezonderd die van Zuid-Afrika) ~ 

0 
Zeep (Geparfumeerd) 1 ;:: 

Zuid-Afrika) 

[1881 

12 6 

12 6 
10 0 

do. (Niet geparfumeerd en niet min- I 
dan in eene hoeveelheid van 50 lbs.)j ~ 5 0 

Bier I ,......; 1 0 
Wijn (uitgezonderd die van Z.-Afrika) }-~ 5 0 
Gedistilleerde dranken ) ~ 6 0 
Azijn (uitgezonderd die van Z.-Afrika) ~ 1 0 
Sigaren per honderd . . . 2 6 
Kafferpikken per stuk. . . 0 6 
Kafferkralen per lb. 0 3 
Kleederen per stuk. 1 0 

Bevoegdheid van 4. De ambtenaar der Regering met de invordering dezer 
belastinggaarder om belasting belast, is geregtigd om de goederen, door wien ook 
goederen te taxeren. ingevoerd, en waarvan geen factuur of bewijs van waarde 

kan warden overgelegd, te taxeren en te belasten volgens 
wet, en die terug t.e houden totdat de invoerregten betaald 
zijn, o± securiteit voor de betaling gegeven is. 

Pligten van impor- 5. leder persoon die goederen van elders invoert, zal 
teur. den vrachtbrief en de facturen overleggen en als waar be

zweren, en bij gebreke daarvan de quitantie der door hem 
gekochte en ingevoerde goederen. 

Regering zal 6. De Regering zal op de daarvoor door haar geschikt 
belastinggaarders geachte punten belastinggaarders plaatsen voor deze invoer
plaatsen. regten, en de instructies vaststellen voor den ambtenaar met 

Boete voor over
tredingen. 

de invordering belast. 
ART. 4. Als een nieuw Artikel 7 dierzelfde Ordonnantie, 

waardoor Artikel 6 vervalt. 
1. led er handelaar, 1) en handelsbezigheid of maat

schappij, een handelsbedrijf uitoefenende, zal voor elke over
treding beboet worden van £3-£30, of bij wanbetaling 
gevangenisstraf ondergaan. De aanbrenger kan naar om
st<indigheden worden beloond. 

2. Overtreding van Art. 6 dezer Ordonnantie zal gestraft 
worden als volgt :-

a. V oor het niet behoorlijk of het geheel niet houden 
der boeken, een boete van £7 lOs.-£30. 

b. V oor het niet doen van de eigen aangifte binnen 
den bepaalden tijd, eene boete van £3-£1.5. 

c. Voor de bewezen onwaarheid der eigen aangifte, 
tot vijf maal het bedrag der verschuldigde licentie. 

3. Overtreding van Art. 7 zal gestraft worden als volgt :-
a. Eene boete gelijkstaande met v~jfmaal het bedrag 

der verschuldigde regten. 
En bij herhaling der overtreding, bovendien met 
verbeurdverklaring der goederen. 

1) Zie art. 4, afd. 1, van Wet No. 6, 1882, 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1881] 1025 

b. De aanbrenger zal ontvangen eene belooning, welke 
nlil.ar gelang van omstandigheden tot de helft der 
boete kan beloopen. 

4. Niets in deze bepalingen van boete zal den overtreder Geene vrijwaring 
vrijwaren voor eene criminele vervolging, wegens het door vo~r criminee~e 
h · d 1 d b d f · l . h 'd fact1e na betalmg em In ezen gep eeg e rog o verzmm, na at1g e1 o van boete. 
on willigheid. 

ART. 5. Alle W etten en Volksraadsbesluiten in strijd Herroepingsclausule 
met de wijzigingen, veranderingen en bepalingen in dozen 
Wet vervat word en bij dezen herroepen. 

ART. 6. De wijzigingen, veranderingen en bepalingen in In werking treden 
dezen Wet vervat treden dadelijk in werking overeenkomstig der wet. 
Art. 12 van de Grondwet. 

De Staatspresident vertegenwoordigd door het 
Hoog-Ed. Driemanschap, 

Namens deze, 

(Get.) S. J. P. KRUGER, 
Vice-President. 

BIJL~~ET v~2' D~' G~~~~WET.~4 ~,~j/a 
Goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluiten, JG~d -~ f. 

dd. 17 en 23 Oct. 1881, Artikelen 116 en 121. 

Art. 1. De uitvoerende magt berust bij den Staatspresi- Magt e~. ver~nt
dent, die aan den Volksraad verantwoordelijk is. Hij wordt woordehJk_heid van 
b .. d d h 'd d d · d B k Staatspres1dent. IJ e meer er e1 oor e stemgeregtig e urgers ge ozen 
voor den tijd van vijf jaar. Hij is bij aftreding weder her-Kiezingenambtstijd 
kiesbaar. 1) 

2. De Staatspresident oefent zijne magt uit met den :Magtuitoefening. 
Uitvoerenden Raad. 

Den President zal een Uitvoerende Raad toegevoegd Zamenstelling van 
worden, bestaande uit den Commandant-Generaal, twee stem- Uitv. Raad. 
geregtigde Burgers en een Secretaris, 2) welke gelijk stem 
zullen hebben en den titel voeren van Leden van den Uit-
voerenden Raad. De Prer:Jident en leden van den Uitvoe- Regt van zitting in 
renden Raad zullen wel zitting, doch geen stem in den Volksraad. 
Volksraad hebben. Het zal den President van den Uitvoe-
renden Raad vrijstaan bij voorkomende belangrijke zaken, 
die hoofdambtenaren uit te noodigen in den Uitvoerende 

1) Zie de Grondwet, art. 61, ante bl. 43. 
2) Zie de Grondwet art. 85, ante bl. 45 en art. 89, ante blz. 46. 

Ingevolge V. R. B., 22 Oct, 1884, art. 981, is de Sup. v. Naturellen .zaken 
ex officio lid v. d. Uitv. Raad. 

65 
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Stem en verant- Raad tegenwoordig te zijn, wiens departement het te be
woordelijkheid va~ handelen ouderwerp meer direct aangaat. Gezegde hoofd
hokofdambtaenllaern<iln1.nm ambtenaar zal alsdan een stem in den Uitvoerende Raad 
ze ere gev d d l' ·1 · · d Uitv. Raad. hebben, me e verantwo01 e ~l \: Z1Jl1 voor e genomen be-

sluiten, en die mede onderteekenen. 
Aangaande voor- 3. De Staatspresident doet de voorstellen van wet aan 
stellen en verdedi- den Volksraad en belast met hunne toelichting en verdediging 
ging van wet ten. allereerst den ambtenaar tot wiens departement zij behooren. 1) 
Aanstelling van 4. De Staatspresident stelt alle ambtenaren aan, Of zelf, 
B:~bt~"?aren en qua- 6f bij opdragt door de hoofdam btena.ron, met inachtneming 
llticatlen derzelve. van de qualificatien en de vereischten bij de Gror.dwet vast-

gesteld, 2) met die verandering dat alle ambtenaren moeten 
zijn stemgeregtigde burgers of produceren moeten goede ge
tuigschriften tot satisfactie der Regering; dat zij daa.rbij 
moeten zijn bezitters van vast eigendom of voldoende securi
teit moeten stellen naar goedvinden der Regering. 3) Het wordt 

Aanstelling van verder vastgesteld dat met betrekking tot de aanstelling van 
Landdrosten. II nddrosten die eveneens aan de bovengemelde vereischten 

zullen moeten beantwoorden, de Uitv. Raad telkens bij het 
ontstaan eener vacaturc twee perso.nen aan het volk zal 
voordragen, zooals bepaald in art. 128 der Grondwet, om 
den stemgeregtigden burgers van het betrokken distrikt de 
gelegenheid te geven uiterlijk binnen den tijd van twee 
maanden hunne keuze uit zoodanige twee candidaten hij 
vrije stemming en door meerderheid te bepalen en den Uit
voerende Raad schriftelijk van den uitslag van zoodanige 
stemming kennis te geven. 4) 

Aangestelde ambte- De lijst van de alzoo aangestelde ambtenaren zal jaar
naren aan Volks·Jijks door den President ter goed- of afkeuring aan den 
raad onderworpen. HEd. Achtb. Volksraad worden aangeboden .. 5) 
Staatspresident mag 5. De Staatspresident kan ;r,ich als zoodanig niet zonder 
zich ni.et zonder toe- toestemming van den V olksraad buitenlands begeven. Het 
svtemlkmmgd vba~tden zal den Uitv. Raad echter vriJ'staan, ZHEd. in dringende 

o sraa UJ en- . 
lands begeven. gevallen verlof te geven om buitenslands te gaan voor pnvate 

aangelegenheden. 6) 
Optreden van Vice- 6. Ingeval van ontzetting uit zijn post, onbekwaamheid 
President in geval door ligchaams- of verstandsgebreken of dood van den Staats-
van vacature. · d d h d d d l' d pres1 ent, tree t et oor -en VolkRraad benoern 1 van 

den Uitv. Raad als Vice-President op, die in overleg met den 
Uitv. Raad en desvereischt onmiddelijk den V olksraad zal 
oproepen om voorziening te ma.ken voor de Electie van een 
anderen Staatspresident en daarop in functie zal blijven tot
dat de nieuw verkozen Staatspresident zijn ambt als zoodanig 
heeft aanvaard. 7) 

1) Zie de Grondwet, art. 67, ante bl. 44. 
2) , , , , 79-80, ante bl. 45. 
3) Zie Wet No. 7, 1885. 
4) Zie de Grondwet, art. 128, ante, bl. 53. 
5) , , 46, litt. (h.), ante bl. 41. 
6) , , 63, ante, bl. 43. 
7) , , 64, ante, bl. 43, 
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7. Volgens de bedoeling van Art. 2 van deze Wet zullen Hoofdambtenaren 
als Hoofdambtenaren beschouwd worden: De Staatsprucureur, onder ?. 2. 

Thesaurier, Auditeur, Superintendent van Naturellen, Super-
intendent van Onderwijs, \Veesheer, Registrateur van Acten. 
Landmeter Generaal en Postmeester Generaal. 

8. Geregeld eens in de maand vergadert de Uitvoerende Uitv. Raadszittingen 
Raad. 1) 

9. De Staatspresident met twee leden maken een Quorum. 
quorum uit. 2) 

10. Veranderingen in de afdeeling van districten, ofDistrictsverande
wijken geschieden volgens art. 98 van de oude Grondwet. 3) ringen volgens 

. . . Grondwet. 
11. DistriCtsraden en stads- of dorpsbesturen kunnen 

opgerigt worden waar de bevolking zulks verlangt. Aan het Districtsraden en 
hoofd van ieder district staat een Landdrost, die e,,~ <1fic1:u stads- of dorpsbe
Voorzitter is van den Districts-raad, te kiezen door de bur- sturen. 
gers van het district, uit zooveel leden bestaande als er 
veldcornetschappen zijn: 

12. Aan de Districtsraden is de zorg der openbare Openbare wegen 
wegen of andere openbare werken In het District toever- onder zorg van 

d ll ..J k l d d districtsraden. trou w , benevens van a e an .~ere za en we ke oor e wet 
bun worden opgelegd. 4) 

13. Met uitzondering van de bij de Wet vastgestelde Kosten van ?estuur, 
sa.brissen worden alle kosten van het district's bestuur door v~rantwoordmg aan 
} d . . t lf d J l"k dt cl t lhtv. Raad. wt · 1stnc ze ge ragen. aar IJ s. wor aar oe eene 
hegrooting van inkomsten en ·uitgaven gemaakt, door den 
'listrictsraad vastgesteld en aan den Uitvoel'enden Raad ter 
~~oedkeuring opgezonden. 'l'elken jare wordt op gelijke wijze 
;·ekening gedaan van het verloopen dienstjaar, die door den 
I Hstrictsraad wordt gesloten en voor finale goedkeuring aan 
den Uitvoerenden Raad wordt opgezonden. 

De Districtsraad zal v66r het heffen van eenige belasting Belast. vereischen 
de goedkeuring van den Volkraad vooraf ontvangen. goedk. v. Volksraad. 

14. Aan het hoofd van ieder stads- of dorpsbestuur, bij Burgemeester hoofd 
de Wet als zoodanig erkend staat een burgemeester en een van stads- of dorps-
raad van 5 of 7 leden, naar' de bevolking. 5) bestuur. 

Alle kosten tot goedmaking van deze plaatselijke admi- Belastingen ver
nistratie worden door iedere plaats gedragen. Voor het heffen e~schen goedkeu-

. · rmg van Volksraad. 
van een1ge belastmg door een stads- of dorpcbestuur wordt 
de goedkeuring der \Vet vereischt. 

Voor de plaatselijke begrooting en rekening gelden Verantwoording. 
dezelfde regelen als in het vorig artikel voor die van een 
district zijn vastgesteld. 

15. Behal ve de gewapende Burgermagt, in tijden van Verdediging des 

1) Zie de Grondwet, art. 87, xnte bl. 46. 
2) " " 86, " " 46. 
3) " " " " 98, " " 48, 
4) Zie nu Wet .No. 6, 1883. 
5) " " 10, 1886. 
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lands door burger- onlusten of oorlog op te roepen, bestaat er een algemeene 
magt, lands politie Landspolitie en een corps Artillerie, te zamen minstens een 
en artillerie. honderd vijf en twintig manschappen sterk, waarvoor te1ken 

Zamenstelling van 
Hoog Geregtshof en 
Rondgaand Hof. 

Landdrosten. 
Tijd van uitspraken. 

Qualificatie van 
Hoofdregter. 

jare een vaste som op de begrooting staat uitgetrokken. 1) 

REGTERLIJKE MAGT. 

1. Het volk vertrouwt de regtspraak toe aan :-
a. Een Hoog Geregtshof uit twee of drie Regters be

staande met een jurie in civiele zaken, indien 
door een der partijen vereischt. 2) 

b. Een Hondgaand Geregtshof uit een Regter be
staande. 3) 

c. De Landdrosten in hunne qualiteit. 
d. De uitspraken van beide Hoven geschieden binnen 

eene maand na het sluiten der pleidooijen. 4) 
2. De Hoofdregter moet het Diploma van Doctor in de 

Regten hebben. 5) 
Resort van den 3. Het Openbaar Ministerie der Publieke Vervolging 
Staatsprocureur. berust bij den Staatsprocureur, en onder zijn toezigt bij de 

Publieke Aanklagers der verschillende distrikten. 6) 
Ambtstijd van 4. De leden der beide eerste Hoven (zie art. 1) worden 
Regters. voor hun leven aangesteld. 7) 
Betreffende ontslag. 5. De wet regelt voor hen de wijze waarop hij wange-

drag of onbekwaamheid hun ontslag, eervol of niet eervol, 
zal worden verleend.· 8) 

Herroepingsclausule Alle wetten en bepalingen, in strijd met deze wet, wor-

In werking treden 
der Wet. 

den dadelijk herroepen. 
6. Deze bijlage van de Grondwet zal volgens art. 12 en 

69 van de Grondwet in werking treden. 

De Staatspresident vertegenwoordigd door het 
Hoog-Ed. Driemanscha p, 

N amens deze, 

(Get.) S. J. P. KRUGER, 
Vice-President. 

Op last, 

(Get.) "\¥. EDUARD BOK, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 27 October 1881. 

1) Zie nu Wet No. 4, 1886. 
2) Zie Wet No. 3. 1883, art. 2, litt. a. 
3) " " 3, 1883, -~ 7. 
4) " " 3, 1883, " 2, " b. 
5) " " " 3, 1883, " 2, " c. 

Staa tssecretariR. 

6) , ante, bl. 682 en aanteekening 4) aldaar. 
7) " " 683, ~ 4. 
8) " " 683, § 5. 
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REGULATIE EN WET No. 4, 1881. 1
) 

VOOR HET ARTILLERIE-CORPS DER ZUID-AFRIKAAN
SCHE REPUBLIEK, VOLGENS VOLKSRAADBE
SLUITEN dd. 17 EN 18 OCTOBER 1881, ARTT. 117, 
118, 119 en 122. 

N ADEMAAL het noodig bevonden wordt om de Regulatien Inleiding. 
te vervaardigen voor het beheer van het Artillerie-

Corps van de Zuid-Afrikaansche Republiek, zoo wordt mits 
deze bepaald en vastgesteld : 

ARTIKEL 1. Het Artillerie-Corps van de Zuid-Afrikaan- Van het Corps. 
sche Republiek bestaat nit die burgers welke reeds als Artil-
leristen ingezworen en geoefend zijn, of nog oefening in dat 
wapen ondergaan, zijnde eerstgemelden verpligt om ook als 
Artilleristen dienst te doen in gevallen van oorlog of kom-
mando, of wanneer daartoe opgeroepen namens het Gouver-
nement. 

2. Die als Artilleristen in dienst willen treden moeten Wie toegelaten kun
zijn burgers boven 1() jaren oud, ongehuwd, gezond van nen worden. 
ligchaam volgens certificaat van Gouvernements-geneesheer, 
moeten toestemming hebben van hunne ouders of voogden 
waar dezulken bestaan, en moeten v66r hunne toelating den 
eed van getrouwheid aan den Staat en deszelfs wetten en 
gehoorzaamheid aan hunLe officieren, en bijzonderlijk aan 
de bepalingen dezer Regulatien afleggen. 

3. Artilleristen worden gehouden om de stipste gehoor- Gehoorzaamheid 
zaarnheid in acht te nemen ten opzigte van alle wettige be- verschuldigd. 

velen en orders hunner officieren, betreffende hunne diensten, 
gedrag en levenswijze, en rnoeten hunne officieren tevens de 
aan hunne betrekking verschuldigde eer bewijzen. 

4. De Artilleristen houden verblijf en hebben logernent Verblijf en dag 
op het Fort of zoodanige andere plaats als hun van tijd tot verlof. 
tijd mogt worden voorgeschreven en kunnen zich niet daar-
van verwijderen dan na bekomen verlof van den Kapitein 
of zijn plaatsvervanger, welk verlof altoos beschouwd zal 
worden te z~jn vervallen zoodra taptoe geblazen wordt. 

5. De Artilleristen moeten verlof tot afwezigheid uit de Verlof tot afwezig• 
Hoofdstad bekornen van den W elEd. Gestr. Heer Comman- heid. 
dant-Generaal, 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 plichtsbetrach-
tiging van het Corps, en zoodanig verlof zal niet voor langer~n 
tijd worden verleend dan zes weken in tijd van vrede. In 
tijd van oorlog of kommando, zal zoodanig verzoek om verlof 

1) Zie Wet No. 8, 1882, waarbij deze Wet en Wet No. 5, 1881, zijn 
vereenigd. Verder V.R.B. 12 Julij 1883, art. 713; verbeterde Regulatien 
gepasseerd in October 1884, en V.R,B. 7 Julij 1885, art. 715. 
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onder het vereischte certificaat van den Kapitein gerigt 
moeten worden aan den Krijgsraad, die alsdan daarop zal 
beslissen. 

Moeten steeds 6. De Artilleristen mogen niet in de kleeding van private 
Uniform dragen. personen omwandelen gedurende hunnen diensttijd, maar 

moeten steeds in het uniform, hun van Gouvernementswege 
verschaft, verschijnen. 

Reinheid. 7. De A rtilleristen word en gehouden om te zorgen voor 
de reinheid en orde in hunne slaapvertrekken, in hunne 
kleeding en van hunne personen. 

Kleeding inspectie. 8. Er zal maandelijks eene inspectie van de kleeding 
door den Kapitein worden gehouden, wanneer de Artilleristen 
de hun verschafte kleedingstukken moeten toonen, en waar 
eenig kleedingstuk niet geproduceerd kan worden en de tijd 
voor deszelfs gebruik nog niet verstrek~n is, zal het hersteld 
moeten warden op kosten van den nalatigen Artillerist. 

Verantwoordelijk- 9. Elk Artillerist zal verantwoordelijk zijn voor de vei-
heid. lige bewaring v:;~,n de wapenen en zadel en toom hem van 

Regeringswege verschaft, en mag de:1.elve niet ter leen geven 
aan iemand hoe ook genaamd, zonder voorkennis en verlof 
van den Kapitein. 

Bezorging van 10. \Vanneer een Artillerist zich op verlof begeeft, zal 
goederen. hij verpligt zijn om vooraf zijne kleedingstukken, wapenen, 

enz., onder behoorlijke inventaris aan den Luitenant te over
handigen ter bewaring tot z~jne terugkomst, en voor het ge
val van afwezigheid in dienst wordt hij gehouden zij ne goe
Jeren v66r zijn vertrek behoorlijk te verzorgen tegen schade, 
door dezelve weg te pakken, of te stellen onder bewaring 
van zijn kameraad, of van den Luitenant. 

Gereedheid tot 11. De Artilleristen moeten op de bepaalde dagen en 
dienst. uren gereed zijn tot alle dienstrn, als oefening in hunne 

wapenen, verpleging hunner paarden, rijden van expressen, 
verzorging van wapenen en tuigen, en tot ontvangst van 
onderwijs in de school en muziek. 

Gedrag. 12. De Artilleristen worden gehouden te waken tegen 
slecht gedrag of daden van eenigen aard waardoor hun 
karakter en dat van het Corps in het algemeen kan warden 
benadeeld, en moeten zich vooral wachten voor slecht ge· 
zelschap en onmatigheid. 

Rapport van 13. De Artilleristen, zoowel Onder-officieren als man· 
verrigtingen. schappen na eenig bevel ontvangen te hebben ter uitvoering, 

hetzij 's daags of's nachts zullen van hunne verrigtingen rapport 
moeten doen onmiddelijk na de voldoening, en bij de terug
komst van verlof onverwijld zich in persoon bij den Bevel
voerenden Officier aanmelden. 

Godsdienstoefening. 14. De Artilleristen moeten geregeld elken Zondag de 
Godtdienstoefening bij won en. 

Huwelijk. 15. De Artilleristen, zoolang zij in actieve dienst zijn, 
mogen niet huwen dan na bewezen te hebben, ten genoege 
van ZHEd. den Staatspresident of den \VelEd. Gestr. Heer 
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Commandant-Generaal, dat zij in staat zijn om buiten bun 
sold~j, te voorzien in de kosten voor onderhoud van een 
huisgezin en ZHEd. verlof daartoe te hebben bekomen. 

16. Diegenen die toegelaten worden tot de dienst moeten Diensttijd. 
zich daaraan verbinden voor den tijd van 3 jaren, waarna 
bun diensttijd als actieve Artilleristen verstreken zal z~jn; 
maar zij zijn desniettemin verpligt om actieve dienst te doen 
bij het Corps in tijden van oorlog of kommando, of wanneer 
daartoe namens de Hegeering gerequireerd. 

17. Afgetreden Artilleristen word en gehouden, onder Verwisseling van 
verbeurte bij nalatigheid van eene boete van £1 sterling woonplaats. 
wanneer zij eene verwisseling van woning maken, daarvan 
onmiddelijk kennis te geven aan den Kapitein, die van zoo-
danige kennisgeving aanteekening zal moeten doen op de 
rol van het Corps. 

18. Afgetredene Artilleristen zullen, wanneer opgeroepen Hoe afgetreden bij 
tot actieve dienst, beschou wd worden te staan onder bun actieve dienst. 
eed als Artillerist, en onderworpen zijn aan de bepalingen 
dezer regulatien voor zooverre toepassel~jk, tot aan bun der-
tigste levenjaar, tenzij daarin yerhinderd door ziekte of ten 
gevolge het verlaten van het Land. 

19. Het Artilleriecorps wordt beheerd door de hiermt te Van de officieren. 
meldene Officieren, die hunne instructien ontvangen van den 
W elEd. Gestr. Heer Commandant-Generaal of van den be-
velvoerenden Kommandant van eenige legerafdeeling, waarbij 
het corps of eenig gedeelte daarvan ten dienste zal worden 
gesteld. 

20. De officiere11 van het corps zullen zijn de kapitein. Bepalingen van 
luitenant; de onder-officieren, sergeant, korporaal en bom- officieren. 
hardier. 

21. De \VelEd. Gestr. Heer Commandant-Generaal zal Verdere tijdelijke 
het regt hebben om in tijden van oorlog of kommando henoemingen. 

verdere benoemingen van Officieren te doen, die echter alleen 
van kracht zullen zijn, zoolang de afgetredene Artillerie 
velddienst doet, overeenkomstig bepalingen van artikel 18. 

22. De Officieren zijn geregtigd tot uniformen van betere Onderscheiding van 
kwaliteit, tot onderscheiding van bun rang, en Onder-officieren rang. 
worden bevmderd door den \VelEd. Gestr. Heer Comman-
uant-Generaal op voordragt van den Kapitein, gestaafd met 
hewijzen van goed gedrag en verdienstelijkheid, en tot onder-
scheiding van h un rang zij n geregtigd tot een of meer streepen 
op den regtermouw van een geelen kleur. De uniform of 
eenige verandering daarin van tij d tot tij d, wordt door den 
\VelEd. Gestr. Heer Commant-Generaal bepaald. 

23. De Offi.cieren van het Corps houden bun verblijf, Verblijf van o~cie
de Kapitein in zijn kwartier, en de Luitenant op het fort, ren en hunne phgten 

in de barakken of elders, en hebbcn toezigt op de man-
schappen, wapenen, paarden en tuigen, de reinheid en orde 
van kazerne, magazijnen en oefeningsgronden, zorgen voor 
de behoorlijke nakoming der pligten door de manschappen, 
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regelen onder bekrachtiging van den W elEd. Gestr. Heer 
Commandant-Generaal de uren voor eten en oefeni.ng in 
wapenen, school en muziek, en voor de wachten; hebben acht 
op de rtinhouding der stallen en verpleging der paarden 
door de manschappen, eu de schoonheid en instandhouding 
der wapenen, en geven een goed voorbeeld aan de man
schappen in de getrouwe en ij verige nakoming van alle op 
hen rustende pligtcn. 

Kennis tot bevel- 24. Elk Officier en Onder-Officier zal verpligt zijn zich met 
voering. het geschut, de instructien daarover, en de manier van exer

ceeren bekend te maken, ten einde, indien vereischt, het 
bevel te kunnen voeren. 

Regeling van 25. De Kapitein regelt de wachten zoowel 's nachts als 
wachten. bij dag, bij het fort en de magazijnen, en wordt bevolen 

naauwkeuriglijk toezigt te houden op de behoorlijke aflossing 
derzelve. 

InRpectie van grof 26. De Officieren doen maandelijks eene specia1e inspectie 
geschut. van het grof geschut, en rapporte( ren aan den WelEd. Gestr. 

Heer Commandant-Generaal over deszelfs toestand. ZEd. zal 
het regt hebben, om, wanneer vereischt de noodige reparatien 
te doen plaats hebben. 

Rol van Artillerie. 27. De Kapitein zal een boek houden onder den naam 
van "Rol van de Artillerie," waarin hij de namen, ouder
dom, aftreding en een beschr~jving van elken Artillerist zal 
aanteekenen; alsook elke verwisseling van woning en eenige 
nadere bijzonderheid betreffende den persoon die hem op
merkelijk mogt voorkomen. 

Orderboek. 28. De Kapitein zal verder een Dag- of Orderboek hou-
den, waarin dagelijhs aanteekeningen door hem gehouden 
zullen worden van de pligtsuitoefeningen van het Corps, en 
zal dit boek ten eenigen tijcle tcr inspectie van ZEd. den 
Commandant-Generaal moeten onderwerpen. 

Kleedingboek. 29. De Kapitein zal verder een boek aauleggen en hou-
den als "Het Kleeding-boek," waarin aanteekening gedaan 
moet worden van alle kleedingstukken aan de Artilleristen 
verstrekt, de datum van uitreiking en aard van kleeding, 
en tevens de handteekening van elk Artillerist voor ontvangst 
van zijne kleederen. 

Oefeningsboek. 30. De Kapitein zal verder een "Oefenings-Boek" hou-
den, waarin aanteekening gedaan moet worden van het 
resultaat vrm elke oefening met het grof geschut en karabijn, 
en zal er naauwkeuriglijk worden vermeld de wijze waarop 
elk Artillerist zich daarin heeft gedragen, met het oog op 
eene latere bevordering. 

Verdere be:palinge'!. · 31. De Commandant-Generaal zal zelf, of door eene 
Kwartaals mspectle Commissie, inspectie moeten doen geregeld bii het einde van 
door den Comman- l d ' .. ~ 
dant-Generaal. elk kwartaa , van e kazernen, magazlJnen, wapenen, paarden, 

manschappen, kleeding, oefening, enz., ten einde zich te 
kunnen verzekeren dat geregelde orde gehandhaafd wordt, 
behoorlijk toezicht uitgeoefend wordt op de instandhouding 
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van Gouvernements eigendommen, en om verder voorzorg te 
kunnen nemen tot voorziening in wapenen en paarden. 

32. De Kapitein zal b~j die gelegenheid steeds een Rapport van Kapi
schriftelijk rapport aan den Commandant-Generaal of diem; ~ein bij. kwartaals 

C . . t . a· d d mspectie ommlSSle moe en m wnen over en toestan van het Corps, · 
het gedrag en de vorderingen der manschappen, de strafuit
oefeningen die pla2tts gehad mogen hebben en al hetgeen 
wenschelij:.-. mogt voorkomen onder de aandacht van Z.W.-Ed. 
te brengen. 

33. Tenders voor leverantie van benoodigdheden van Leverantie van 
allerlei soorten word en bij het einde van elk jaar aangevraagd benoodigdheden. 
door den Betaalmeester, en beslist door den Commandant-
Generaal, waarna behoorlijke contracten zullen worden aan-
gegaan onder handteekening van den Leverancier en Borgen, 
ter eener, en van den Betaalmeester namens den Comman-
dant-Generaal ter anderer zijde, van welke contracten het 
duplicaat origineel zoo veilig mogelijk ter referte bewaard 
zal moeten worden. 

34. De Luitenant wordt belast meer b~jzonderlijk met Beheer van 
het toezigt o'p en zal aanteekenen en rapporteeren over alle leverantie. 
ongeregeldheden in de leverantie van de goederen volgens 
de verschillende contracten, zoowel voor de manschappen 
als voor de paarrl.en, en de Betaalmeester zal geer:.e uitbeta-
liug van e..:ne rekening mogen doen dan na bekomen cerh-
fikaat van de behoorlijke levering door den Kapitein, Luite-
nant en Betaalmeester, en na authorisatie van Z.W.-Ed. den 
Commandant-Generaal. 

35. Ingeval eenig Artillerist ziek wordt aan eene aan- Hospitaal bepa
stekel\jke ziekte, zal hij onmiddel\jk uit de kazerne verwijderd lingen. 
moeten worden ter verpleging. 

36. De Betaalmeester le vert b~j het einde van elk dienst- Rapport van 
jaar aan Z.W.-ECI. den Commandant-Generaal, een generalen Betaalmeester. 
staat van zijEe uitgaven en gehoudene administratie, welk 
rapport door Z.Ed. aan den H.Ed. Uitv. Raad zal worden 
voorgelegd. 

37. De onderwijzer houdt zich stiptelijk aan de uren Pligten van 
voor onderwijs die bepaald worden voor de Artilleristen door onderwijzer. 
de Officieren, onder bekrachtiging Yan den \VEd. Gestr. Heer 
den Commt.-Generaal, en doet rapport aan den Kapitein 
maandelijks over het FchoolhezoC'k der Artilleristen, hun 
gedrag in de school en hunne vorderingen, en zal overigens 
zich moeten beschou wen te staan onder oppertoezigt van 
den Inspecteur van het Onderwijs en zijne instructien over 
de vakken en manier van onderwijs moeten opvolgen. 

38. De kapelmeester is gehouden aan de instructies die Pligten van den 
hem van tijd tot tijd mogen worden gegeven door den kapelmeester. 
Kapitein, onder voorkennis van ZEd. Gestr. den Comman
dant-Generaal, ten opzigte van de uren en oefening van het 
Corps in muziek, of deszelfs optreding bij publieke en private 
feestgelegenheden en is gehouden te waken over behoorlijke 
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bewaring en instandhouding der instrumenten, die ten diensie 
van het muziekkorps warden gesteld. 

39. De Regeering stelt jaarlijks een zeker aantal bommen, 
kogels en schroot voor elk grof geschut beschikbaar aan den 
Kapitein, opdat de veldoefening der kanounen behoorlijk 
kan warden onderwezen aan de artilleristen, alsook een zeker 
hedrag van ammunitie voor oefening met de karabijnen, 
opdat de artilleristen bekwaam 'vorden om zichzel ven ook 
te kunnen verdedigen in geval van nood. 

40. De uitdeeling van kleedingstukken nan de manschap
pen zal moeten plaats hehben jaarl~jks, op 1 April en 1 Octo
ber, en zal warden bewerkstelligd door den Betaalmeester en 
den Kapitein, tegen kwitantie van den artillerist, overeenkom
stig art. 29, en de voorschriften van Stant 1, hier aangehecht. 

41. De naamteekeningen der artilleristen voor ontvangst 
Yan eenig artikel of. op eenig officieel document moeten 
eigenhandig plaats hebben. 

42. De voedings-materialen worden aan de manschappen 
yerdeeld door den Luitenant, overeenkomstig toelagen ver
meld in Staat 2, hier aangehecht. 

Betaling van so1dij. 43. De soldij voor de officieren en manschappen wordtdoor 

Huishoudelijke 
bepalingen. 

Strafbepalingen. 

Strafbepalingen. 

Slot bepalingen. 

den Betaalmeester tegen kwitantie uitbetaald maandelijks, over
eenkomstig Staat 3, behoudens de latere bepalingen hieromtrent. 

44. Alle huishoudelijke bepalingen, zooals bijvoorbeeld 
omtrent het uitdooven van lichten, vallen onder de termen 
van artikel 23, en de verschillende signalen zullen ! uur 
vooraf geblazen moeten worden. · 

45. In dienstpligt en tucht zullen de officieren door 
bijzondere Reglementen voorzien, onder goedkeuring van den 
\VEd. Gestr. heer Commandant-Generaal, hanJelen met dien 
verstande nogthans dat misdaden, door ofHcieren, onder
officieren of manschappen begaan wordende, volgens de alge
meene wetten des lands behandeld zullen worden. 

46. Afgetredene artilleristen die zonder wettige verRchoo
ning weigerachtig of nalatig zullen zijn om clienst te doen 
wanneer daartoe door de Regeering opgeroepen, zullen naar 
den aard der zaak gestraft worden. 

4 7. Elk artillerist word t bij zij ne inzwering voorzien 
met een copy van deze Regulatien. 

Herroepingclansule. 48. Alle wetsbepalingen over de artillerie in strijd met 

Tn werkingtreden 
der wet. 

Kleeding. 

deze Regulatien worden mits deze herroepen. 
49. Deze Regulatien hebben kracht van wet van af den 

datum van publicatie. 

STAAT 1. 

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 kam en borstel, 2 schoenborstels en schoen
smeer tegen een half blikje per week, en op 1 October van 
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elk jaar 1 broek, 1 paar stevels, 1 hemd, 1 paar sokken, 
1 handdoek. De onder-officieren en manschappen ontvangen 
elk op 1 April van elk jaar 2 pak kleederen, 2 paar stevels, 
3 hemden, 2 onderhemden, 2 paar sokken, 1 overjas, 2 hand
doeken, 1 kam en horstel, 2 schoenenborstels en schoen
smeer tegen een half blikje per week; en op 1 October van 
elk jaar 1 broek, 1 paar stevels, 1 hemd, 1 paar sokken en 
1 handdoek, en verder, zeep naar vereischten van het was
schen, niet boven 1 lb. per week; alsook voor elk officier 
op 1 April 2 kombaarsen, en elk Artillerist 2 kombaarsen 
met 2 lakens en sloopen voor ieder. Uniform bij in dienst
treding voor den geheelen dienstt~jd. 

STAAT 2. 

Elk officier, onderofficier en artillerist zal ontvangen : Voeding. 

1 i lb. vleesch, 1 lb. brood dagelijks; en per week, ~ lh. koffij, 
1 lb. suiker, 1 lb. r~jst, -k bottel azijn en~ lb. gort, wordende 
zout, peper, bout en groenten voor officieren en manschappen 
overigens gezamenlijk aangekocht, zullende de aangekochte 
groenten en andere voedingsmaterialen hierin niet gespecifi-
ceerd gelijkelijk worden verdE'eld en niet meer kunnen be-
dragell dan £2 pond per week voor het geheele Corps. 

STAAT 3. 

De Soldij wordt betaald als volgt: 1) Soldij. 

Kapitein, tegen 12 shillings en 6 pence per dag. 
Luitenant, , 9 , , , 
Sergeant, , 4 , , , 
Korporaal, , 2 , , , 
Bombardier, , 1 , 6 , , , 
Artillerist, , 1 , , , 

Terwijl de Onderwijzer een jaarlijksch salaris van £200, 
de Kapelmeester van £200 en de Betaalmeester van £25 
zal ontvangen. 

Aldus vastgesteld door den Hl£d. Achtb. V olksraad, op 
heden den 17 den dag van October 1881. 

De President, vertegenwoordigd door 
het HED. Driemanschap, 

N amens deze, 

S. J. P. KHUf.a~R. 

Op last, 
\V. EDUARD BOK, 

Staatssecretaris. 
Gou vernemPn tska.ntnor, 

Pretoria, 81 October 1881. 

Vice-PresidEn:.t. 

1) Gewijzigd door Wet No. 8, 1882 en Wijzigingen in Oct. 1381 f>n 
Julij 1886, zie ook in verband met de uitbetaling van Soldij,Wet No. 4, 188G. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1036 [1881 

VOLKSRAADSBESLUIT, 1 NOVEMBER 1881. 

Terugroeping van Art. 266. De Raad gelet hebbende op de aanbeveling 
Pro~lamatie, d.d. 12 der Begrootings-Commissie vervat in art. 263 dezer besluiten 
Apnl l~n, be~ref- om den post "Terugbetaling van Oorloqsbelu.s:tinq" volgens 
fende mt werkmg . . . . <> • 

stelliug van V.R.B. opgave Bntsch Gouvernement nog schuld1g £13,966" van 
22 September 1876, de Begroting te schrappen, kan zich na rijp beraad niet met 
art. 37, bepa~ende die recommandatie vereenjgen, aangezien hij beschouwt dat 
oorlogsbelastmg. lk · t "d .. t d b · 1 zu een stap 1n s riJ zou ZIJ n me e egmse en van regt-

vaardigheid en den geest der Conventie, en gaat er derhalve 
toe over den post op de Begrooting te doen blijven en de 
Regering op te dragen stappen te nemen, om bij het Britsche 
Gouvernement aanzoek om terugvordering van alle oorlogs
belasting door hetzelve kwijtgescholden te doen, en verder aan 
al zoodanige personen die hunne oorlogsbelasting nog niet 
met de betaling van andere belastingen verrekend hebben, 
hunne oorlogsbelasting op dezelfde wijze terug te doen ge
worden. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 1 NOVEMBER 1881. 

Beta.ling van belas- Art. 282. De Raad besluit dat een ieder burger het regt 
ting in district waar zal hebben zijne bijdragen en plaatsbelasting te betalen in 
gronden niet gelegen · h · · 
zijn. het district waar hij woonac tig IS voor en op gronden in een 

ander district gelegen, en dat alle bepalingen en Volksraads
hesluiten of wetten hiermede in strijd, bij deze zijn vervallen. 
De Raad draagt verder aan de Regeering op de bovenstaande 
bepaling op zoodanige wijze uit te voeren en te regelen en 
zoodanige verdere maatregelen in dezen te nemen als kunnen 
strekken . ·om de betaling van belasting door de burgers te 
vergemakkelijken en tevens de behoorlijke administratie cler 
ambtenaren in deze zullen verzekeren. 1.) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 2 NOVEMBER 1881. 

HerroepingvanWet Art. 288. De Volksraacl besluit, de Wet No,8,1880 ~), 
No. ~· 1880, .en in rld. 27 Mei 1880 te herroepen · de Ordonnantie 3) ter op-
werkmg stellmg van · · k' ' • • 
Ord. No. 3 1856. ngtmg van een antoor voor het Reg1streren van Aeten In 

' de Z. A. Republiek, vastgesteld bij Volksraadbesluit, October 
1866, met al de daarin gebragte wijzigingen en veranderin
gen 4), op nieuw dadelijk in werking te stellen de Regering 

1) Zie Gen. InstrucWin Januarij 1882, art. 8, Volbraadsb~sluit 8 Junij 
1882, art. 317, en verdere aanhalingen onder 1) ante bl. 454. 

2) Ante bl. 755. 
3) No. 3, 1866, ante bl. 253. 
4) peze zijn vervat in Volksraadsbesluiten 21 Junij 1870, art. 199; 

22 Me1 1875, art. 114; 2 Junij 1875, art. 183; en 5 Junij 1876, artt. 
111, 112 en 113, 
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oij te dragen, in laatstgenoemde Wet al zoodanige wijzigin
gen, veranderingen en bijvoegingen te maken als zij nood
zakelijk mogen achten, en de aldus gewijzigde wet in de 
eer8tvolgende zitting ter approbatie van den Volksraad voor 
te leggen 1 ), 

VOLKSRAADSBESLUIT, 5 NOVEMBER 1881. 

Art. 34 7. Z. H. Edle de Vice President dient ter be- Bijvoeging van Wet 
handeling in Uitv. Raads besluit art. 99 dd, 4 November, No. 2, 1873. 

in zake de aanstelling eener Delgingfonds-Commissie, "die 
zich tevens zal belasten met werkzaamheden op andere Del-
gingfondsen betrekking hebbende, indien door de Regeering 
aan haar opgedragen." 

Dit Besluit wordt in zijn geheel voorgelezen, als ook 
Wet No. 2, 1873, 2) onder anderen vaststellende, dat drie bur
gers der Z. A. Republiek, door den Volksraad zullen worden 
gekozen om met den Thesaurier-Generaal eene honoraire 
commissie van opzicht en bestuur over genoemd Delgings
fonds te hebben. 

Nadat de Raad zich eenparig had vereenigd met de aan
beveling om zoodanige Commissie te vormen, ging hij tot 
kiezing der drie leden over. 

No. 76. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

Ter algemeene kennisgeving wordt onderstaand Uitvoe- Verandering van 
rend Raadsbesluit, gedateerd 15 Sept. 1881 hiermede ge- den naam van Gou-

' vernements Land-
publiceerd. . meter in Landrueter. 

Art. 31. Aan de orde de wenschelijkhmd om den naam 
''Gouve'rnements Landmeter" te verancleren. 

Besloten, dat die in het vervolg zal wezen "Landmeter." 

Gou vernementskantoor, 
5 November 1881. 

1) Zie nu Wet No. 5, 1882. 
2) Zie ante bl. 4 78. 

vV .. EDUARD BOK, 
Staa tssecretaris. 
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REGULATIE EN WET No. 5, 1881. 1
) 

VOOR HET CORPS TRANSVAAL RIJDENDE POLITIE. 

[Vastgestel(l en goedgekeurd door Volksraadsbesluit, dd. 2 
en 3 November 1881, artt, 286, 290, 292 tot en met 
297 en 299.] 

NADEMAAL het noodig bevonden wordt om Regulation 
te vervaardigen voor het beheer van het Corps Transvaal 
Rijdende Politie, zoo wordt mits deze bepaald en vastge
steld:-

1. Het Hoofdkwartier van het Corps zal zijn te Pretoria. 
2. Die als Trooper in dienst wil treden moet zijn, ge

zond van ligchaam volgens certificaat van Gouvernements
Geneesheer, en moet v66r zijn toelating den eed van ge
trouwheid aan den Staat en deszelfs wetten en gehoorzaam
heid aan zijne officieren, en b~jzonO.erlijk aan de bepalingen 
clezer Regulation afleggen. 

3. De Troepers worden gehouden om de stipste gehoor
zaa~heid in acht te nemen ten opzichte van alle wettige 
bevelen en orders bunner Ofiicieren, tevens de aan hunne 
betrC)kking verschuldigde e.er bewijzen. 

4. De Troepers houden verblij f in de daartoe bepaalde 
kwartieren en zullen zich niet mogen verwijderen zonder 
bepaalde permissie van den Kapitein of diens plaatsvervan
va.nger van de Troep waartoe zij behooren, en inclien het 
verlof zich uitstrekt tot een langere tijd als vier-en-twintig 
uur, zoo zal het door de Bevelvoe!'ende Officier geteekend 
moeten zij n en ter goedkeuring voorgelegd aan den \V elEd. 
Gestr. beer Commandant Generaal. Indien echter gedure:ride 
den verloftijd er een oorlog uit mogt breken, zoo zal het 
verlof als vervallen beschouwd worden en den verlofganger 
onmiddelijk naar zijn of het naast bijgelegen kwartier van 
het Corps terugkeeren. 

5. De Commandeerende Officier en de Officier een Troep 
commandeerende zal e.~ o.fficio Vrederegter zijn, zonder bij
zondere betaling. 

6. De Troopers en inferieur in rang zullen niet anders 
dan in de kleeding mogen zijn hen door het Gouvernement 
verschaft. 

7. De Troopers worden gehouden om te zorgen voor de 
reinheid en orde in hunne slaapvertrekken, als ook kleeding 
en persoon. 

1) Zie Wet No. 8, 1882, waarbij deze Wet en Wet No. 4, 1881 zijn 
vereenigd. Verder V.R.B.B. 12 Julij 1883, art. 713 en 7 Julij 1885, art. 715. 
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8. Er zal eene maandelijks een inspectie van de kleeding K~eeding inspectie. 

door den Kapitein worden gehouden, .als wanneer de Troeper 
de kleedingstukken zal moeten vertoonen en ontbreekende 
of verwaarloosde weder aan moeten schaffen. 

9. De Commandant-Generaal zal zelf, of door eene Corn- Kwartaal-Inspectie 
missie vaE Officieren inspectie moeten doen aeregeld biJ' het door den Cornman-

. ' 0 . . dan t- Generaal. 
emde van elk kwartaal, van de ka.zernen, magazlJnen, wa-
pens, paarden, manschappen, kleeding, oefening, enz., ten 
einde zich te kunnen verzekeren dat geregeld orde gehand-
haafd wordt, en behoorlijk overzicht uitoefenen op de in
standhouding van Gouvernements eigendommen, en om 
verder voorzorg te kunnen nemen tot voorziening in wapens 
en paarden. 

10. De Kapitein zal bij die gelegenheid steeds een Happort van den 
schriftelijk rapport aan den Commandant-Generaal of diens Kapitein bi~ Kwar-

c · · t · d' d t t d h t C taal-Inspect1e. omm1Ss1e moe en 1n 1enen over en oes an van e orps, 
het gedrag en de vorderingen der manschappen, de straf-
oefeningen die plaats gehad hebben mogen en al hetgeen 
wenschelijk mogt voorkomen onder de aandacht van ZHEd. 
te brengen. 

11. Elk Troeper zal verantwoordelijk zijn voor de vei- Verantwoordelijk
lige bewaring van de wapenen, zadel en toom hem van He- heid. 
geringswege verschaft, en mag dezelve niet terleen geven 
aan iemand hoe ook genaamd, zonder voorkennis en verlof 
van den Kapitein. 

12. Wanneer een Troeper zich op verlof begeeft, zal hij Bezorging van goe
verpligt zijn om vooraf zijn kleedingstukken, wapens, enz., deren. 
onder behoorlijk inventaris aan den Kwartiermeester te 
overhandigen ter bewaring tot zijn terugkomst en voor het 
geval van afwezigheid in dienst, wordt hij gehouden zij ne 
goederen v66r zij n vertrek behoorlijk te verzorgen tegen 
schade, door dezel ve weg te pakken of te stellen onder be-
waring van zijn kameraad of van den Kwartiermeester. 

13. De Troepers moeten op de bepaalde dagen en uren Gereedheid tot 
gereed zijn tot alle diensten, als oefening in wapenen, ver- dienst. 
pleging hunner paarden, rijden van expressen, verzorging 
van wapenen en tuigen. 

14. De Troeper wordt gehouden te waken tegen slecht Gedrag. 
gedrag of daden van eenige aard waardoor zijn ki:trakter en 
dat van het Corps in het algemeen kan worden benadeeld 
en moet zich vooral wachten voor slecht gezelschap en on
matigheid. 

15. Officieren en manschappen, na eenig bevel ont- Rar,port van ver
vangen te hebben ter uitvoering, hetzij 's daags of 's nachts, rigtingen. 

zullen van hunne Vl'rrigtingen rapport moeten doen onmid-
delijk na de voldoening en bij terugkomst van verlof onver-
wijld zich in persoon bij den Bevelvoerende Officier aan-
melden. 

16. De Troepers moeten geregeld elken Zondag de Gods- Godsdiemtoefening 
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dienstoefening bijwonen of naar die kerk gaan waartoe zij 
behooren. 

Diensttijd. 17. Diegenen die toegelaten word en tot de dienst moeten 
zich daaraan verbinden voor den tijd van drie jaren. 

Bepaling van offi- 18. Indien het Corps honderd man sterk is of meer, 1) 
cieren. behooren tot den staf : 

Een Kapitein, 
Een Adjiidant, hetwelk een van de Officieren van het 

Corps zal zijn; 
Een K wartier en Betaalmeester; 
Een K wartie.L'meester-Sergeant; 
Een Sergeant-Hoefsmid; 
Een Zadelmaker-Sergeant. 

STAF: Voor elke Troep van vijftig man:
Een Eerste Luitenant; 
Een Tweede Luitenant; 2) 
Een Sergeant-Majoor; 
Een Sergeant; 
Twee Corporaals. 

Verdere tijdelijke 19. De WelEd. Gestr. beer Commandant Generaal zal 
benoemingen. het regt hebben om in tijden van om·log of commando ver

dere benoemingen van Officieren te doen, die echter alleen 
van kracht zullen zijn zoolang de oorlog of commando duurt. 

Onderscheiding van 20. De Officieren zij n geregtigd tot uniformen van beter 
rang. kwaliteit, tot onderscheiding van bun rang. De rangen be

neden dien van Officier zullen bepaald worden door den 
Commandeerende Officier, op voordracht van de Eerste 
Luitenant commandeerende zijn Troep. De onderscheidings
teekens zullen zij n met streepen op de link er mou w. 

Monsterrol. 21. Er zal een monsterrol gehouden worden door een 
der officieren daartoe benoemd, waarin de namen en signa
lementen der manschappen opgeteekend zullen staan. 

Orderboek. 22. Waarin dage1ijksche aanteekeningen gehouden zullen 
worden van pligtsoefeningen van het Corps en zal dit boek 
ten alien tijde ter inzage klaar moeten zijn voor de daartoe 
bevoegde Regeringspersoon. 

Kleedingboek. 23. De Kwartiermeester zal een boek aanleggen en 
houden als ''Het Kleedingboek." waarin aanteekening ge
daan moet worden van alle kleedingstukken, den datum van 
ontvangst en soort van kleeding en tevens een handteeke
ning voor ontvangst. 

I .. everantie van 24. Tenders voor leverantie van benoodigdheden van 
benoodigdheden. allerlei soort worden bij het einde van elk jaar aangevraagd 

door den Betaalmeester en beslist door den den Kapitein 
van het Corps, waarna behoorlijke contracten zullen warden 
aangegaan onder handteekening van leverancier en borgen 

1) Omtrent getal van Corps zie V. R. B. 20 Julij 188fi, art. 1063. 
2) Tweede Luitenant afgeschaft in .J ulij 1886. 
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ter eener, en van den Betaalmeester, namens den Kapitein, 
ter ::mdere zijd e, van welke contracten het duplicaat origin eel 
zoo veilig mogelijk ter referte bewaard zal moeten worden. 

25. De Kwartiermeester wordt belast meer bijzonderlijk Beheerv.leveranties 
met het toezigt op, en zal aanteekenen en rapporteeren over 
alle ongeregeldheden in de leverantie van de goederen, vol-
gens de verschillende contracten, zoowel voor de manschap-
pen als voor de paarden, en de Betaalmeester zal geene uit-
betaling van eene rekening mogen doen dan na het beko-
men certificaat van de behoorlijke levering van den Kapitein-
K wartiermeester en Betaalmeester, en na a,nthorisatie van 
ZHEd. Gestr. de Commandant-Generaal. 

26. Indien een der manschappen door eene aanstekelijke Hospitaalbepaling. 
ziekte mogt worden aangetast, zoo zal hij onmiddelijk uit 
het kwartier verw~jderd worden naar de daartoe aangewezen 
hospitaalplaats. 

27. De Betaalmeester le vert bij het einde van het dienst- Staat door Betaal
jaar aan den Kapitein van het Corps een Staat, welke staat meester. 
voorgelegd zal worden aan den Commandant-Generaal en 
verder ter appobatie aan den V olksraad. 

28. De Regeering stelt jaarl~jks een zeker aantal patronen Ammunitie tot 
beschikbaar om de manschappen in het schieten te oefenen. oefening. 

29. De uitdeeling van kl:~eding aan de manschappen zal Uitdeeling van 
moeten plaats hebben jaarlijks op 1 April en 1 October, kleeding. 
en zal worden bewerkstelligd door den Betaa1meester en den 
Kapitein, tegen kwitantie van ontvangst, overeenkomstig 
vroegere bepalingen. 

30. De handteekening van eenig persoon moet door den Handtrekening. 
persoon zelve geschieden. 

31. De uitdeeling van eetwaren zal geschieden onder UitdePling van eet
toezicht van den Kwartiermeester, overeenkomstig nader te waren. 
bepalen regels. 

32. De soldij voor Officieren en manschappen wordt Betaling van soldij. 
maandelijks door den Betaalmeester uitbetaald, tegen handtee-
kening op de betaallijst, overeenkomstig nader te bepalen regels. 

33. Alle signalen zullen een kwart uur v66r de uit- Signalen blazen. 
oefening geblazen worden. 

34. Eenige veronachtzaming van plicht of misdaad in Strafoefening. 
betrekking met dit Corps, zal de overtreder gebracht worden 
voor een raad van Officieren, bestaande uit drie Officieren. 
Eenige misdaad tegen de Civiele wetten zullen door de Civiele 
magt gestraft worden. 

35. Elke man zal bij zijn inzwering voorzien worden Regulaties. 
met eene copie dezer regulaties. 

36. Officieren ontvangen elk op 1 April van elk jaar een Staat van kleeding. 
pak kleeding, bestaande uit baatje, broek, hoed en sluijer, 
een paar stevels, drie hemden, twee onderhemden, twee paar 
sokken, een overjas, twee handdoeken, een kam en borstel, 
twee schoenborstels en schoensmeer, tegen een half blikje 
per week; en op 1 October van elk jaar: een broek, een 

66 
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paar stevels, een hemd, een paar sokken, een handdoek. De 
onder-officieren en manschappen ontvangen elk op 1 April 
van elk jaar : twee pakken kleeren, twee paar stevels, drie 
hemden, twee overhemden, twee paar sokken, een overjas, 
twee handdoeken, een kam en horstel, twee schoenborstels 
en schoensmeer, tegen een half blikje per week; en op 1 Oct. 
van elk jaar een hroek, een paar stevels, een hemd, een paar 
sokken, een handdoek en vier pond zeep per man in do 
maand; op 1 April: twee comha.arzen, twee lakenR en twee 
sloopen. Uniform bij indiensttrcding. 

Voeding. 37. Elk Officier of man zal ontvangen Lt lb. vleesch, 
1 lb. brood dagel~jks en per week ~ lb. koffie, 1 lb. rijst, 
1 lb. suiker, k bottel azijn, ~ lb. gort; wordende zout, peper 
bout en groenten door de K wartiermeester aangekocht, niet 
£2 de vijf-en-twintig man te boven gaande. 

Betaling. 38. Tot bestrijding van aJle onkosten in de regulatie 
vervat, zal door de Regering aan Kapitein Ferreira of zijnen 
plaatsvervanger worden toegestaan, tot instandhouding van 
deze politiemagt, te weten : 
Aan Kapt. Ferreira of zijnen plaatsvervanger £300 'sjaars 

, den eersten Officier , , 150 , 
, , tweeden Officier , , 125 , 
, , Betaalmeester , , 134 1 Os. ,, 

terwijl voor iedere manschap aan Kapitein Ferreira of zijnen 
plaatsvervanger zal worden uitbetaald £109 1 Os. 's jaars. 

Hospitaaldeparte- 39. Een Doctor rnoet voor het Corps vastgesteld worden 
ment. en za.l hij en de Commandant Generaal nadere bepalingen 

kunnen treffen. Het Doctors loon zal door het Gouvernement 
warden betaald. 

Transport. 40. Indien het Corps of een onderdeel te velde trekt zal het 
Gouvernement voor de noodige wagens en ten ten moeten zorgen. 

Terugbetaling van 41. Van elke soldij zal maandelijksch tot £6 afgehou-
voorschotten. den kunnen worden tot terugbetaling aan het Gouvernernent. 
Buitmaking. 42. Indien het Corps in actieve dienst is en er eenige 

buit gernaakt wordt zoo zal het Corps daarin een deel hebhen, 
onderworpen aan nader te bepalen voorwaarden. 

Oppertoezigt. 43. De Kapitein van het Corps ontvangt zijne orders 
en instructien van den Commandant Generaa.l. 

In werking treden 44. Deze Regulatie en Wet zal da.delijk in werking 
der Wet. treden, volgens Art. 12 der Grondwet. 

De Staatspresident vertegenwordigd door het 
Hoog-Ed. Driernanschap, 

N amens deze, 
(Get.) S. J. P. KRUGER, 

Op last, Vice-President. 
(Get.) W. EDUARD BOK, 

S taatssecretaris. 
Gouvernementskantoor, Pretoria, 

7 November 1881. 
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LKSRAADSBESL!JI'r, .ZA~VEMBEI,L 1881. _ L -

f!l/v; ~ ~ f7( 16 ~~ y~ ._ftyff. '#/;. 'D0, ~· /!Z.) 
t/ Arf ~ 352. De Raad, gele~ bende op d~~oti~an Bepalingen omtrent 
den hcer Stoop, gesecondeerd door den heer Labuschagne, groote van plaatsen. 

alsook op het groote misbruik dat er heerscht door plaatsen 
in kaart te brengen tot eene grootte van een aantal morgen 
ver boven de werkelijke bepalingen der Wet, gaat er toe 
over den inhoud van art. 14, van de Ordonnantie No. 3, 
1864, 1) en andere besluiten betrekkelijk en in verband met 
de oprigting van bakens en grenspalen, waarop hrt gepleegde 
misbruik blijkt gegrond te zij n, zoodanig te verklaren, dat 
daaruit geen beteekenis zal getrokken worden die in strijd 
is met_de In~ecteurs-Instructie No. _3~18§9, vastgesteld bij 
Volksraaasbesluit, art. 240, dd. Junij 1869, 2) de Instrl1gtie 
voor de La~Q,_commissie, 3) en art. 7 van de Grondwet, 4) 
en· dat -derhalve een kaarten als wetti zullen worden erkend 
van plaatsen die meer gron )eva ten an m1 nu en ang 
en breed elk. Deze bepaling zal van kracht zijn tot aan de 
eerstvolgende zitting van den V olksraad, wanneer de Rege-
ring verzocht wordt zoodanige wijzigingen in alle wetten in 
verband met de questie voor te leggen als aan het doel zal 
beantwoorden. 5) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 7 NOVEMBER 1881. 

Artikel 353. De Raad, gelct hebbende op de Concessie Goedkeuring van 
aan D. Benjamin, voor het uitsluitend regt op alle goud- Con?esR~e aan 

'12!' d .. · 1 t · f d d BenJamm en terug-rluen en an ere IDIJnen, m1nera e er sen 111 o on er e trekking van Procla-
plaatsen of gronden genaamd Ponieskrantz, Lodovina, Water- matie, 14 Mei 1873. 
houtboom, Grootfontein, Belvidere en Driekop gelegen in het 
district Lijdenburg in de Zuid-Afrikaa.nsche Republiek, of 
zoodanig gedeelte daarva.n als thans in zijn bezit is, door de 
Regering voorgelegd met de begeerde veranderingen door den 
Volksraad keurt dezelve goed en herroept bij deze de Pro-
clamatie der Regering waarbij de gezegde gronden of eenig 
gedeelte daa.rvan tot een goudveld zijn verklaard." 6) 

VOLKSRAADSBESLUI'f, 7 NOVEMBER 1881. 

Artikel 354. De behandeling van Uitv. Raadsbesluit, 
art. 100, d.d. 4 Nov. 1881, in zake herroeping van Wet 
No. 6, 1881, (VRR 79/81). 

-------- -··---- .. 

1) Zie ante, bl. 174, 243 en 245. 
2) " " 326. 
3) " " 369. 
4) " " " 81. 
5) , V. R B., 7 Julij 1882, art. 744 en 755. 
6) Zie Staatscourant 20 Mei 1873, No. 474, Gouv. Kennisgeving No. 83, 

dd. 11 November 1881. 
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Deze wet voorgelezen zijnde, nam de Volksraad na eene 
korte discussie met eenparige stem men het volgende besluit: 

Herroepiug van Wet De Volksraad, gelet hebbende op Uitv. Raadsbesluit, 
No. 6! 1881, tot v_er- art. 100, d. d. 4 dezer, in zake de herroeping van Wet No. 6, 
bete~1!1~ van Cnm. 1881, 1) gaat er toe over de gezegde \V et te herroepen en 
Just1t1e. d . d · 1 d d · .. · e Regermg op te ragen m p aats aarvan zoo amge WlJZl-

gingen te brengen in oude wetsbepalingen aangaande zaken 
waarover de genoemde wet handelt, als de Regering noodig 
moge achten, en die ter approbatie van den Volksraad te 
leggen in de eerstvolgende zitting. En de Volksraad besluit 
verder, dat tot tijd en wijle genoemde wijzigingen door de 
Regering zijn gemaakt alle wetten en besluiten die tot op 
de uivaardiging derzelfde Wet No. 6, 1881, van kracht waren 
en die door die wet zijn herroepen, op nieuw kracht van 
wet zullen hebben." 

h?JOLKSRAADSBESLUI'f, 7 NOVEMBER 1881. 
o/!r~~~Mh ~4!?/~/f!A-~/ 

,/ Art. 355. Aan de orde is nu de oehandeling van Uitv. 
Raadsbesluit, art. 105, d.d. 7 November 1881, over de her
roeping van tarief voor reis- en andere onkosten vervat in 
Gouvernements Kennisgeving No. 141/1880 (v R R 82/81). 

Het besluit en de gemelde Gouvernements Kennisgeving 
warden voorgelezen. 

Z.H.Ed. de Vice President maakte eenige opmerkingen 
over het onevenredige, het hooge van het tarief in sommige 
gevallen, en verstrekte op verzoek eenige inlichtingen, waarop 
de Raad het volgende besluit bij meerderheid van stemmen 
nam:-

Herroeping Tarief De Volksraad, den inhoud van Uitv. Raadsbesluit, art. 
voor Toelagcn aan 10.5 d.d. 7 Nov. 1881 in ovenvegiwr genomen hebbende 
reizendeambtenaren b I' . d G ' . . b ' 
bepaald bij G. K. es mt e · ouvernements Kenmsgevmg No. 141, l 880, 2) 
No. 141, dd 7 Junij te herroepen, zooals hij ze herroept bij dezen, en besluit 
1880. verder alle tarieven in gebruik onder de Zuid-Afrikaansche 

Republiek, die door genoemde Gouvernements Kennisgeving 
vervallen mogen zijn, op nieuw van kracht te verklaren. 
De Volksraad draagt verder aan de Regering op, een nieu'v 
tarief voor reis-, verblijf- en andere onkosten voor ambte
naren op te trekken en dat ter goedkeuring van den Volks
raad in zijne eerstvolgenrle zitting voor te leggen. 3) 

1) Zie ante. bl. 988. 
2) Zie Staatscot~rant 15 Junij 1H80, No. 1U5. 
3) ~ie Wet No. 3, 1882, No. 8, 1883, Concept 'l'arief, gepubl. Staats. 

co1want, 7 AugnRtus 1884, No. 182 en V. R. B. 9 Julij 18851 art. 757, en 
Wet No. 7, 188fi. 
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VOLKSRAADSBESLUI'f, ~ NOVEMBER 1881. 

Art. 363. Aan de orde wordt gesteld Uitv. Raadsbesluit, 
art. 101, dd. 4 Nov. 1881, in zake het "verkoopen, verhuren, 
enz. van het regt op mineralen op vaste eigendommen" 
(V RR 80/81). 

Dit besluit met de daarbij behoorende stukken en de 
opinie van den Staatsprocureur wo:::den voorgelezen, en na 
het wisselen van eenige denkbeelden daaromtrent werd de 
Raad verdaagd tot heden middag 2 uur. 

"De Volksraad besluit, dat, aangezien het noodig is het 
regt van den Staat te verzekeren ingevallen van mineralen, 

"Art. 1. Dat geen verkoop van regt op mineralen ofBepaling van 
verpachting of afstand van vruchtgebruik van zulk een regt Heerenre.gten bij 

· 1 d t ld · t ·~ f k 1 .. 1 verpachtmg of af-op mmera en, veron ers e aanwez1g e ZlJn o wer e lJ c stand van regten op 
aanwezg op eenige plaatsen zal wettig wezen, zonder dat de mineralen. 
acte over den verkoop, de verpachting of het vruchtgebruik 
opgemaakt, behoorlijk geregistreerd is ten kantore van den 
Registrateur van Acten, de betaling voor welke Registratie 
tevens zal onderworpen zijn aan eene betaling van dezelfde 
Heerenregten als bij verkoop van vast eigendom 1). 

VOLKSRAADSBESLUIT, 8 NOVEMBER 1881. 

Art. 368. Z.H.Ed. de Vice-President, legt voor Uitv. 
Raadsbesluit, art. 108, dd. heden, wijzende op het feit da.t 
l~oburnirt tot een dorp is geproclameerd door den Adminis
trateur \V. Bellairs op 11 Jun\j 1881, lang na het sluiten 
van den vrede. 

Het Besluit en Proclamatie, vervat in de Staatscourant 
van 14 Junij 1881, worden voorgelezen. 

N a eenige discussie, waaronder de led en te kennen geven 
hoe deze handeling der Britsche Regering niet rjjmt met de 
bepalingen van het vredesverdrag, nam de V olksraad een
parig het volgende besluit :-

"De Raad, gelet hobhende op den inhoud van Uitv. Afkeuring. van 
Raadsbesluit art. 108 d(l. heden in zake het proclameren Pro~!amatJe dd. 11 

h ' ' . ' . . JmllJ 1881, omtrent 
van et dorp Flob?J,rnw door den gewezen Adm1mstrateur nieuwe dorp 
W. Bellairs, op den 11den Jun\j 18~1 2), lang na het sluiten Roburnia. 
van den vrede, kan zij ne goedkeuring niet aan die Procla-
matie hechten en keurt dezel ve af, zooals hij do et bij deze, 
en draagt de Regering op, om bij eventueele aanzoeken voor 
den aanleg van een dorp of dorpen in de gronden in zake 
den Boedel McCorkindale zoodanige aanzoeken van de hand 

--------- --------------------

1) Zie Wet No. 7,1883, en V.R.B. 30 Julij 1885, Art. 1074 en Wet 
No. 8, 1885, art. 82. 

2) Zie ante bl. 994. 
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te wijzen tot tijd en w~il de opdragt aan de Regering vervat 
in art. 343, dd. 4 Nov. 1881, in termen van dat besluit is 
uitgevoerd" 1). 

VOLKSRAADSBESLUIT, 8 NOVEMBER 1881. 

Commissie benoemd Art. 372. "De Volksraad, gelet hebbende op den inhoud 
voor beheer van van Uitv. Raadsbesluit, dd. 9 Nov. 1881, art. 110, met 
Pensioenfonds. d · · h d de stukken daarmede in verban , vereemgt z1c aarmede 

en komt tot het besluit eene Commssie te benoemen voor 
het verdere beheer en de verzorging van gewonden, weduwen 
en wezen, en draagt aan de Regering op, daarvoor een in
structie op te trekken die zal voldoen aan de vereischten. 2). 
De Commissie zal bestaan uit den \Veesheer en twee leden 
door den Volksraad te kiezen. De Commissie zal jaarl\jks 
verslag doen aan de Regering die hetzel ve voor den V olks
raad zal leggen." 

No. 83. 
GOUVERNEMEN~rs KENNISGEVING. 

Herroeping van ZIJ het hierbij kennelijk, dat de Regering der Zuid
Pr~cla~atie dd. 14 Afrikaansche Republiek, in gevolg van de Concessie gesloten 
Me1 18t3, omtrent t d h D B · · 1 bl' d · G Goudvelden. me en eer . enJam1n en gep u ICeer In ou verne-

ments Kennisgeving No. 81, besloten heeft de Proclamatie 
No. 1155, verschenen in Staatscmuant No. 476, dd. 3 Junij 
1873, waarbij in termen van Wet No. 2, 1872, de wijk 
Ohrigstadsrivier of gedeelten er van, als goudvelden gepro
clameerd zijn, te herroepen, zooals bij deze herroepen wordt 
en is 3). 

(Get.) S. J. P. KRUGER, 
Vice-President, 

Op last, 

Vertegenwoordigende het 
Driemanscha p. 

\V. EDUARD BOK, 

Gouvernementskantoor, Pretoria, 
11 November 1881. 

l) Zie V.R.B. 5 Juli 18£2, Art. 716. 

Staa tssecretaris. 

2) Zie G.K. No. 162 geplubliceerd in Staxtscourant dd. 2 Maart 1882 
No. 52. Zie verder V.R.B.B. 25 Mei 1882, Art. 228 en 23 Julij 1883, Art. 
877-1>79; Wet No. D, 1883, en V.R.B.B. 26 Aug. 1884, Art. 271 en 
3 Sept. 1884, Art. 373. 

3) Zie· Proclamatie 27 Jan. 1883, Staatsconrant lli'ebr. 1883, No. 102, 
en V.R.B~ 11 Junij 1883, Art. ~68, 
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1882. 
No. 131. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

TER algemeene informatie wordt hiermede bekend ge
maakt dat de navolgende Generale Instructie, regelende de 
wijze waarop de Landsrekeningen van Inkomsten en Uitgaven 
in deze Republiek moeten gehouden en ingediend warden, 
hiermede voorloopig in werking wordt gesteld 

Op last, 

W. EDUARD BOK. 
Staa tssecretaris. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 27 .Januar\j 1882. 

GENERALE INSTRUCTIE, REGELENDE DE 'VIJZE VAN 
HET HOUDEN EN INDIENEN DER REKENINGEN 
V AN 'S LANDS INKOMS'rEN EN UI'l~_GA VE~ D;ER 7-fl3 dot 
~~-AFRlKAANSCHE J)EPUBLI$_1\:. )( u Jfld/ f;~.Z ~/) . , . t%74L ~Ct/vk+trv~CL~~ f~~~· r 
1. Het hoofd van elk departement moet op of voor den Hoofden van Depar-

15den Januarij van ieder jaar aan den Thesaurier Generaal te,~lenten moet~.n 
een jaarlijksche Begrootino- van de vermoedelij'ke Inkomsten ~·oor._I 5 JanuanJ. · . · .. ,...., JaarhJks Begrootmg 
en U1tgaven van ZlJll departement voor het eerstvolgende aan Thesaurier Gen. 
dienstjaar inzenden in een door de Regering goed te keuren inzenden. 
vorm. 

De noodige vormen zullen aan de hoofden der Departe- Vormen te worden 
menten in t\jds geleverd warden door of van wege dengeleverd. 
Thesaurier Generaal. 

2. De begrooting van de inkomsten en uitgaven van het Begrooting door 
land moet door den Thefftturier Generaal opgemaakt worden, Thes. Gen op te 
na ontvangst der begrootingen van de respectieve departe- maken. 
menten, in zulk een vorm als door de Regering, op voordragt 
van den Thesaurier en Auditeur Generaal, zal warden vast-
gesteld, en zal deze begrooting alle, zoowel gewone als buiten-
wone inkomsten en uitgaven bevatten. 

3. De jaarlijks door den Volksraad goedgekeurde be- Begrooting moet 
grooting zal met betrekldng tot de inkomsten en uitgaven stiptgevolgd worden 
voor het dienstjaar, waarop de begrooting betrekking heeft 
stipt gevolgd moeten warden, onaangezien de regeling van 
voorafgaande jaren. 

De begrootingswet voor elk dienstjaar zal gepubliceerd Begrooting te wor
worden in de Str.f(tf,.,r·o'l~,rant en zal ieder ambtenaar zich daa.r- den gepublioeerd, 
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geen ambtenaar mag naar stipt moeten gedragen, en de uitgaven voor zijn depar
uitg. overschrijden. tement toegestaan onder geen voorwense1 moge overschrij

den, en zal de Thesaurier dadelijk na de vaststelling der 
begrooting aan het hoofd van elk departement een extract 
van die hegrooting toezenden voor zoover zulk departement 
betreft. 

Bepalingen omtrent 4. De hoofden van dienst in de rekeningen moeten 
hoofden van dienst dezelfde zijn a1s in de begrootingswet; elke post van uitgave 
e~ posten v. 0 J?v1oor- moet daarom zorgvuldig onder zijn gepast hoofd gerangschikt 
z1ene en spec1a e . . . J' • l"k 
nitgaven. warden. Eemge onvoorzwne u1tgaven, <J.le n1et gevoege lJ 

onder een bestaand hoofd van dienst kan gebracht warden, 
moet als eene speciale uitgave opgebragt worden. 

Bepalingen omtrent 5. Ingeval het noodig mogt blijken om voorzieni::g to 
onvoorziene Uitgav. maken voor eenige uitgaven, die geen uitstel kunnen hjden, 
en opma~en van sup. of die niet in de begrooting van dat jaar opgenomen zijn, 
BegroG~tmg. · S 1 t · 1 t' 1 · zal de Thesauner eene upp em en aue )egroo 1ng opma {en 

en bij den Uitvoerende Raad indienen, die daarop bij speciale 
authorisatie verdere instructies zal geven en deze1ve alsdan 
bij de eerstvolgende zitting van rlm1 Volkraad, ter hekrach
tiging za1 voorleggen. 

De Auditeur en andere hoofden der departementen moe
ten, wanneer zulks door den Thesaurier vereischt wordt, hem 
dadelijk voorzien van de noodige inlichtingen, ten einde hem 
in staat te stellen die Supplementaire Begrooting op te 
maken. 

De bekrachtiging der Supplementaire Begrooting moet 
door den Staatssecretaris zonder verzuim aan Thesaurier en 
den Auditeur bekend gemaakt warden. 

Boekhoud~n van 6. Alle ambtenaren, belast met de invordering van's lands 
amb~enaren ?elast inkomsten moeten kasboeken houden overeenkomstig voor-
met mvordermg van ' 11 d · · '" 
Inkomsten en stor- schreven vorm, en zu en aarm dadehjk na ontvangst van 
ting van geld en eenige landsregten het bedrag en de omschrij ving er van 

(zonder rangschikking) met eene korte opgave van bijzon
derheden van elke afzonderlijke post aanteekenen; op het 
hlad van Uitgaven, moeten datum en bedrag van alle be
talingen of stortingen bij den Thesaurier gedaan, geboekt 
warden; bij elke starting of verzending van geld en moeten 
zij die vergezeld doen gaan van eene memorandum aanwij
zende het bedrag onder elk bijzonder hoofd van Inkomsten 
ontvangei1 en in die betaling of starting begrepen, en do 
inkomsten van het loopend dienstjaar, Oll<1<'rscheiden van 
die welke achterstallig zijn. 

Ambtenaren zullen Geen ambtenaar zal het gcoorloofd zijn eonige geschre
ge~ne g~~chr~vene vene kwatitantie uittereiken voor eonige betaling aan hem ten 
qmtantwn mtgeven, b h , 1 d l . · . . ' 
gedrukte quitantien. e oeve va!; s an s se l~tlnst g~rlaan; aUe kwttant1es zullen 
door vormuitdeeler 1n hehoorl~Jken vorm, 1n boekjes gedrukt, gebonden door 
uit te reiken. den vormuitdeeler geteld en afgemerkt en bij hem ve~krijg-

baar z~jn. En zal ieder ambtenaar, met de ontvangst van 
landsgelrlen belast, zulke kwitftntie in volgorde moeten ge-
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bruiken, en van eenig ontbrekend nummer aan den Aditeur 
behoorlijk en bevredigende verantwoording doen. 

Ieder Ambtenaar zai eike kwitantie, die door hem afge- Bepa1ingen omtrent 

geven wordt, behoorlijk en duidelijk Ieesbaar invullen en de kwitm;tie ?oeken 
· h d d · II h bi d ' h en kw1tantien. korte In ou aarvan Invu en op et contra a van et 

kwitantieboek; zoodra eenig kwitantieboek verbruikt is, zai 
de ambtenaar het terugzenden naar den Auditeur, die door 
het te vergelijken met de door dien ambtenaar ingezonden 
staten, de correctheid daarvan zai onderzoeken. 

Geene kwitantie voor ontvangen Iandsgeiden zai geidig Wanneer kwitantie 
zijn wanneer die niet door den daartoe bevoegden ambtenaar geldig. 
geteekend is, en gecontrasigneerd door den ambtenaar op 
hem in rang voigende. 

Na de maandeiijksche afsiuiting van het kasboek moeten Maandelijksche 
de verschillende bedragen der ontvangsten ieder onder zijn afsluiting van kas-

. fi d d h I boeken en specifi-hoofd van Inkomst gespeCI ceer wor en en et totaa van catie v. ontvangsten 
deze bedragen zai moeten overeenkomen met het totaai der onder verschillende 
ontvangsten van het kasboek. hoofden. 

7. De Landdrosten der respectieve districten zullen ver- Landdrosten ver
antwoordeiijk gehouden warden voor de behoorlijke en antwoordelijk voor 

naauwkeurige invordering van 's lands inkomsten voigens de ~~:t~~~!~~ hunner 
begrooting hunner districten. 

De Regering zai naar geiang van omstandigheden, van Regeering mag 
tijd tot tijd beambten kunnen aanstellen om in eenig distrikt assisten in districten 

d L dd t b h I t .. b I t' . t d aanstellen. e an ros en e u pzaam e ZlJ n e as Ingen In e vor e-
r en; van zuike speciale aanstelingen zai in de Staa.t.'icouTant 
kennis warden gegeven. 

8. Betaling van bijdragen en belastingen voor gronden Betaling van belas
in een ander distrikt geiegen kan direkt aan den Landdrost tingen voor gronden 

h t d . t 'kt d b I t' h Id' ht' · in andere districten van e IS n w~ar e e as 1ngsc u 1ge woon.ac ~g IS waar belastingscbul-
gedaan warden, m1ts overieggende de laatste kwitantie of dige woouacbtig is. 
certificaat, aantoonende het bedrag der beiastingen waar en 
wanneer het Iaatst betaaid, alsmede hoeveel door den belas-
tingschuidigde jaarlijks en op het oogenbiik der betaling 
aan den Iandkas verschuldigd is. Heerenregten voor het 
district Pretoria verschuldigd moetrn, en die, voor gronden 
gelegen in andere districten, kunnen op vertoon van beeedigde 
verkiaringen van kooper en verkooper, bij den Thesaurier 
Generaai te Pretoria warden betaald. 

Ieder Landdrost die voor andere distrikten eenige bij- Heereuregten bij 
dragen, heerenregten of belastingen ontvangt, en de rrhesaurier Tbesaurier te 
met betrekking tot door hem ontvangen heerenregten zullen betalen. 

daarvan dadelijk in bun kashoek aanteekening maken met 
roode 1:nkt rn verder een afzonderJijk boek houden, waarvan Omtrent boeken van 
zij iedere maand een duplikaat nan den Auditeur Generaal belastin~en .voor 
· d t "l d I dd t d' d · b t 1' t andere d1stncten 1nzen en, erWIJ e 1an ros 18 zoo an1ge e a 1ng on -door Thesaurier en 
vangt onmiddelijk aan den betrokken Landdrost kennis geven Landdrosten ont
zal van het betaalde bedrag, ten einde hem in staat te vangen. 
Rtellen die in zijn bijboeken maar niet in zijn kasboek op 
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te brengen, en zulke opgaven van ontvang~ten moeten met 
rooden inkt in zijn staten opgebragt worden. 

Bepalingen betref- 9. Behalve de kasboeken moeten er hijhoeken gehouden 
fen de Boekhouden word en van elk hoofd van Inkomsten, waaronder de belastingen 

ingevorderd warden. Dagelijks moeten in deze bijboeken de 
volle bijzonderheden van elke ontvangst opgebragt warden. 

Landdrost zal regis- Deze bijboeken moeten, met uitzondering van het boek der 
ter van plaatsen en plaats- en erfbelastingen, op dezelfdc w~jze warden ingerigt 
~:;:~d~~~~~~e~~ren als de kwitanties die er het.rekking op hehhen, en nit deze 
door Reg. v. Acten boeken moeten de h~jzonderheden ·van elke ontvangst van 
ontvangen aan- '~ lands inkomsten geboekt warden in den vorm of het be-
teekenen. w~jsstuk dat op die ontvangst betrekking heeft. 

Behalve bovengenoemde boeken moet ieder Landdrost 
een register houden van alle plaatsen en erven, of gedeelten 
daarvan in zijn distrikt gelegen, in zulk cen vorm ais later 
zal worden voorgeschreven, en zal bij ontvangst van kennis
geving door den Registrateur van Acten van eenige verande
ring van eigenaar of verdeeling van eigendom dadelijk de 
benoodigde verandering of aanteekening in zijn register maken. 

Inzending van copy 10. Op of v66r den vijfden dag van elke maand zal een 
kasboek voor 5 van ieder, belast met de invorderiug van 's lands inkomsten, aan 
elke maand aan d Th . · d t"fi d ·· Thesaurier met be- en esauner 1nzen en een gecer 1. ceer e copy van ZlJn 
wijsstukken en kasboek van de afgeloopen maand, vergezeld met gespecifi-
kwitanties. ceerde bewijsstukken en een staat aantoonende het tota.le 

bedrag dat onder elk hoofd van inkomst in de afgeloopen 
maand is ontvangen, en de datums van starting aan den 
Thesaurier, gestaafd door kwitanties van de door hem gestorte 
sommen. 

Rekening voor 
V rederegter te 
bezweren. 

Z~jn er geene gelden gedurende die maand ontvangen 
onder een der hoofden van ontvangsten, clan moet het woord 
"nil" geschreven warden in de eerste geldkolom in de reke
ning, tegenover het hoofd van ontvangstrn waarop het be-
trekking heeft. 

V oor de inlevering der rekeningen zal ieder ambtenaar 
zoodanige verantwoording doende zijne rekening voor eenen 
Vrederegter bezweren. 

Thesaurier zal De Thesaurier zal d.eze staten, na. ze met zijne boeken 
~taten aan Auditeur vergeleken te hehhen, zonder verzuim bij de Auditeur in-
mleveren. leveren. 
Cont.ro!e door 11. De Auditeur zal alle rekeningen van ontvangsten 
Auditeur uit te en uitgaven vergelijken met de boeken, opgaven, en andere 
oefenen. 

documenten, welke kunnen dienen om te bewijzen dat de 
aangeduide sommen al die zUri welke ingevorderd of uitbe
taald hadden moeten worden, en zoo niet, dat de oorzaak 
van het tekort in elk geval wordt opgcgcven, zoowel aJs de 
maatregelen die genomen zijn voor het invorderen van het 
ach terstallige. 

Stappen door Audi- Mogt eenige opgave of andere documenten ter bevesti
teurte nemen inditn tiging van de opgave in de rekeningen welke vereischt 
staten onvoldoende d f h b d h · · 
zijn. wor en o om et e rag van ac terstalhge betalmgen aan 
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te toonen ontbreken of onvoldoende zijn, dan is het de pligt 
van den Auditeur om de vereischte documenten te vragen, 
en mogt er in de levering daarvan moeijelijkheid ontstaan, 
dan moet hij daarvan dadelijk bij den Uitvoerenden Raad 
kennis geven en eene copie van die kennisgeving, te zamen 
met de instructie daarop gegeven, voegen bij de rekeningen, 
waarop zij betrekking hebben. 

12. Zegeluitdeelers moeten, evenals alle andere ambte- Zegel uitdeelers 
tenaren, belaRt met de invordering van lands inkomsten, een zullen ook kasboek 
kasboek houden, en daarin dagelijks hunne ontvangsten voor hb~uden 

1
en getldent 

h l b k ] l"k b'. d Z l lJ zege mees er e verkoc te zege s oe en, en we {e lJ s lJ en ege meester Pretoria storten. 
te Pretoria het bedrag van hunne ontvangsten storten; de 
balans der ontvangsten, der maand moet op den laatsten 
dag der maand na afloop der bezigheden van den dag wor-
den gestort of opgezonden. 

De Landdrost moet naauwkeurig de boeken van den Controle door Land
Zegeluitdeeler van zijn district onderzoeken aangaande de drost uit te .oefenen 
ontvangst en verkoop der Zegels gedurende de maand, de over zegel mtdeeler, 

balans van den voorraad zegels op den laatsten dag der 
maand tellen, en de omschrevene opgave van den Zegel-
uitdeeler certi:ficeren. Deze opgave in duplicaat, geteekend 
door den Zegeluitdeeler, en gecerti:ficeerd door den Land-
drost, zullen bewij1:1stukken z~jn ter waarmaking van dn 
posten in de boeken van den Zegelmeester der verantwoorde 
gelden van de verkochte zegels. 

De Landdrost moet dadelijk van alle onnaauwkeurig- Kennisgevingen van 
heden in het beheer van den Zegeluitdeeler aan den Zegel- oPnauwkeurigheden 

t 1 · d. d d d 1'.1 t kt aan zegelmeester. mees er {enms geven, 1e aarvan a e ~l c rappor maa -
aan de Regering. 

13. Alle arnbtenaren belast met de iuvordering van Storting van gelden 
landsinkomsten en woonachtig op de zetelplaats, moeten door ambtenar~n op 

k 1 .. 1 1··k d 1'.1 h t t zetelplaats en m we e IJ cs, en zoo moge IJ age IJ cs, unne on vangs en districten. 
storten bij den Thesaurier of bij den ambtenaar die gereg-
tigd is ze te ontvangen, terwijl de laatste betaling voor de 
maand op den laatsten daarvan moet geschieden. Elke stor · 
ting bij den Thesaurier of zoodanigen ambtenaar gedaan 
moet van een memorandum vergezeld gaan, aantoonende 
het bedrag dat onder elk Hoofd van Inkornsten ontvangen 
is en in die betaling begrepen. 

Alle andere ambtenaren niet op de zetelplaats woonach- Opdezetelplaatsniet 
tig, moeten hunne ontvangsten bij den Thesaurier storten aanwezige ambtena-

lk · · 1 d d. b dt ren moeten geld en op zu eene WlJZe as oor 1en am tenaar wor voorge- bij Thesaurier vol-
schreven. En alle zoodanige ambtenaren moeten den Thesaurier gens zijn instructii:in 
wekelijks berigt zenden van het hedrag van 'R lands inkom- storten. 
sten in hunne handen. 

14. Geene schuldbewijzen mogen ontvangen worden in Geene schuldbe
hetaling van eenige som, verschuldigd op rekening van wijzen mogen ont-
' 1 d · k t t ·· t · d 1 k l"k th · t' vangen worden zon-S an s 1n oms en, enziJ me tnt ru { e IJ e au onsa Ie der authorisatie der 
van de Regering en dusdanige schuldbewijzen moeten on- Regeering. 
middelijk aan den TheFJaurier overhandigd worden, die het 
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Boeking van schuld- bedrag als eene starting in zijn ka:;;boek moet opbrengen op 
bewijzen. den dag van ontvangst. 
ontvangen schuld- Alle ambtenaren, die aldus geauthoriseerde schuldbe-
bewijzen worden ge- wijzen ontvangen, moeten het hedrag in hun kasboek op
~oe;t f~~;J hetref- brengen als belasting ingevorderd onder het hoofd van on t-
en e 

1 
· vangst waarop het betrekking heeft, zich crediterende voor 

het bedrag zoodra de wi5sel aan den Thesaurier gezonden of 
overhandigd is. 

Wijzevan betalingen 15. Geene rupees, cheques, of wissels mogen in betaling 
van publieke inkomsten ontvangen worden. 

Bepalingen omtrent 16. Alle sommen ontvangen door den Griffier of Meester 
geldstortingen van van het Hooge Geregtshof, of den Weesheer, behoorende tot 
griffier of Meester eenigen boedel, van welken aard ook, of ten gevolge van 
van Hoog Ger. of 
weesheer. eenigen order van het Hooge Geregtshof, moeten voor zoo-

ver de wet of de regelen van het Hooge Hof daaromtrent 
geene andere voorschriften geven, onmiddelijk bij den 
Thesaurier als een deposita gestort worden. Behoorlijke kas
boeken, aantoonende de dagelijksche ontvangsten en den 
datum van zulke depositas moeten door elk der bovenge
noemde ambtenaren gehouden worden. 

Omtrent gedepo- W anneer er gedeponeerd is door den Griffier of door 
neerde gelden. den Meester van het Hooge Geregtshof, of door den vV ees

heer, dan moet zoodanig depositum van een memorandum 
vergezeld gaan. 

Hoe Thesaurier Gen. De Thesaurier zal deze deposita onder dat hoofd in zijne 
met depositas zal algemeene kasrekening opnemen en zal, nog kapitaal noch 
handelen. interest daarop verschuldigd terug betalen, dan alleen op 

eene speciale authorisatie of order van het Hooge Hof voor 
zoover het Hofzaken betreft, en ingeval van terugbetaling 
van Weesboedels zal de \Veesheer op aanvrage van den be
langhebbende, hetzij persoonlijk of bjj procuratie zoodanige 
gelden van den Thesaurier verkrijgen, op rekeningen uitge
maakt volgens zijne hoeken, met aanhechting van de noo
dige bewijsstukken en behoorlijk beeedigde extracten uit 
zijne boeken. 

Uitbetalingen door Al zoodanige uitbetalingen zullen geschieden op reke
Auditeur gecerti- ningen bekoorlijk door den Auditeur voor correct gecertifi-
ficeerd ceerd en gepasseerd voor uitbetaling. 
Omtrent depositas Alle depositas hij den Thesaurier gedaan door andere 
van andere ambte- Gouvernements-ambtenaren dan hier boven genoemde, moe
naren als genoemd. ten vergezeld gaan van een memorandum aantoonende de 

bijzonderheden van elk depositum. 
Abstract omschrij- Een abstract omschr~jving van de deposito-rekoning 
ving van deposito moet hij cle jaarlijksche rekening van den Thesaurier gevoegd 
reken1ng. worden naar den vorm voorgeschreven in de inRtructie voor 

den 'fhesaurier. 
Hoofdambtenaren 17. Daar het Hoofd van ieder Departement of iedor 
persoon~~jk verant- ambtenaar belast met de invordering van 's lands inkomsten 
woordehJk voor ver- t d l""k · d 11· d · ·· veran woor e lJ 1s voor e vervu 1ng er phgten van ZlJ n 

ambt, of voor de hehoorlijke invordering en hewaring van 
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's lands geld en die door zijne hand en gaan, zoo houdt het vulling zijner pligten 
Gouvernement zulk een ambtenaar persoonlijk verantwoor- en bel~oorlijke in-

. 'k · d' h · · · · d h'kt d 11' d vordermg van dehJ , m 1en IJ aan ZIJne on ergesc 1 en e vervu mg er's lands gelden. 
pligten opdraagt die hij zelf te vervullen had. Het zal zijn 
pligt zijn orn alle onbekwaamheid ofherhaaldd zorgeloosheid, 
of ongehoorzaamheid aan de orders door een zijner onderge-
schikten begaan, zonder verzuim onder de aandacht van de 
Regering te brengen. 

Alle administratieve correspondentien van ondergeschikte Correspondentie 
ambtenaren aan de Regering zullen gozonden worden door van ondergeschikte 

· ' h h "-'d 'h 1 .. ambtenaren aan Ee-middel van et 001, van et )epartement waaronder ZlJ gering door Hoofd 
geplaatst zijn, en zal het hoofd van het Departement bij van Departement. 
toezending daarvan dadelijk zijn advies of opinie omtrent 
den inhoud daarvan ter informatie aan de Regering mede-
deelen. 

18. In elk geval waarin Hoofden van Departementen en Bepalingen omtrent 
Belastinggaarders in gebreke blijven te zorgen voor de be- betalingen van ont-
h l"k k · b t 1' b d d' · · brekende geld en oor IJ e en naauw eunge e a mg van e ragen 1e z~J · 
moeten ontvangen, zullen de verschuldigde bedragen dade-
lijk tegen zulk een ambtenaar in rekening worden gebragt, 
tenzij hij op voldoende wijze kan aantoonen dat de niet-
betaling binnen den bij de bepaalden tijd veroorzaakt is door 
omstandigheden die hij noch verhinderen noch voorkomen 
kon, en ingeval het ontbrekende bedrag niet te bepalen is uit 
de bewijsstukken, en nit de copie voor het door hem overge-
legde kasboek, zal het salaris van dien ambtenaar niet uit-
betaald warden voordat hij aan den Thesaurier eene bevredi-
gende opgave van het verschuldigde bedrag ingeleverd heeft. 

19. Ingeval van verlies van 's lands inkomsten, veroor- Door nalatigheid, 
zaakt doordien een publiek ambtenaar uitstel geeft voor de zorgeloosheid en ge-
b t 1. b 1 · f h t l brek aan omzichtige a mg eener o ast1ng o voor e aannemen van onvo - heid veroorzaakt 
doende waarborg voor eene aan het Gouvernement te betalen verlies van lands 
schuld, of wanneer hij nalaat of verzuimt om bij tijds be- gelden zal tegen be
hoorlijke stappen te nemen om de schuld op <le borgen te trokk~nen an:bte-

h l d . . t d h ld t k .. naar m rekemng ver a en, wanneer 1e me van en se u enaar ever riJgen gebracht worden. 
is, of wanneer hij, ingeval een van hen insolvent wordt, ver-
zuimt om de aanspraken van het Gouvernement in tijds in 
te zenden, ten einde het in staat te stellen in de dividenden 
van den boedel te deelen; of doordien hij verzuimt en nalaat 
alle noodige en wettige maatregelen to nomen om die lands-
gelden te verkrijgen, in een woord, ingeval er door nalatig-
heid, zorgeloosheid, gebrek aan omzigtigheid, of door de 
schuld van een publiek ambtenaar eenig verlies van de in-
komsten plaats vindt, zal het ontbrekende bedrag door den 
Auditeur tegen hem in rekening gebragt worden, en zijn 
gedrag aan de Regering dadelijk worden gempporteerd. 

20. Op of v66r den 15den Januarij van elkjaar moeten Landdrosten moeten 
de Landdrosten volledige registers opmaken van de bewoond~ y66r 15 Ja~. van e.Ik 
e~ ?nbewoonde erven. in elke stad gelegen binnen hunnel~~~ ~~~ed~;;e~e~~: 
d1str1kten, met verrneldmg van de namen der eigenaren, aan-
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maken,volgensvoor- merkende die welke binnen en die welke buiten de Transvaal 
schreven vorm. wonen. 

Deze registers te worden opgemaakt in voor te schrijven 
vorm, rnoeten elke zes rnaanden herzien worden en van eenige 
verandering daarin kennis geven aan den Auditeur-Generaal. 

Landdrol'lten moeten 21. Landdrosten of andere ambtenaren belast met de 
y66r 15 Ja~. van e.lk invordering van Plaatsbelastingen (met uitsluiting van de 
~aar v~}=~~~es~e;~~: Erfbelasting, waarin in het vorige artikel rnelding gemaakt 
:;/·Hoofd ;n Weg- is) en verder van de Spoorweg-, Hoofd- en Wegbelastingen 
belas~ingen betaal- verschuldigd door de blanke inwoners binnen hun distrikt, 
b~ar .m hunne moeten elk J·aar op of v66r den 15den Januarij een volledig d1stncten opmaken. . · ' . 

register oprnaken van alle bovengenoemde belastmgen be-
taalbaar in hun district, vermeldende de namen der grond
eigenaren, en speciaa.l die buiten de Republiek wonen~ en in 
't algemeen alle andere bewoners die onderhevig zijn aan de 
betaling van eenige der hier vermelde belastingen. 

Sup. van Natmellen De Superintendent van Naturellenzaken, belast met het 
zal .v66r 1~ Jan. van toezigt op de naauwkeurige invordering der Kafferbelastingen 
elk Jaar registers van d d f / " d 15d J .. ' Kafferlocatii:in aan zal zorg ragen at op o voor en en anuanJ van elk 
Auditeur inzenden.jaar bij den Auditeur-Generaal worden ingezonden, volledige 

Registers van alle Kaffer locatien met vermelding der distrik
ten waarin zij respectievelijk zijn gelegen, de namen der 
hoofden van iedere kraal, en het aantal hutten die aan 
betaling van belasting onderworpen zijn; hij zal toezien dat 
die Registers door de ambtenaren onder hem gesteld worden 
herzien. 

Copien en Registers 22. Copien en Registers waarvan in de twee vorige artike
moeten ~66r 31 Jan.len melding gemaakt is moeten door de Hoofden van ieder 
van elk Jaar aan . ' . 
Auditeur ingezon- Departement gecerhficeerd, en 1net later dan op den 31sten 
den worden. Januarij van elk jaar aan den Auditeur ingezonden worden. 
Thesaurier of AD:di- 23. Wanneer het aan den Thesaurier of Auditeur blijkt 
teur ~ullen ltegermg dat eenige landsgelden niet door eenigen ambtenaar ingevor
kenms geven van d d f . t d d 1. 'k d h d .. .. niet verantwoorde er o n1e a e lJ oor em verantwoor ZIJn, moeten ZlJ 
landsgelden. onmiddelijk daarvan aan de Regering kennis geven. 
Omtrent het boeken 24. Alle instructien, die van tijd tot tijd op last van de 
van inkomsten. Regering door den .Thesaurier of Auditeur-Generaal, aan 

ambtenaren gezonden worden, met betrekking tot het in vor
deren van eenige bij zondere tak van inkomsten, moeten be
schouwd worden als een deel uit te maken van deze algemeene 
instructien. 

Am~tenaren.~oeten 25. Het totaal bedrag van eenige ingevorderde belasting 
aan mst_ruchen v~n of andere inkomsten moet in alle gevallen in het kasboek 
Thesauner of Audit. d Th . . .. h l . gevolg geven. van en esaur1er 111 ZIJn ge ee geboekt worden, en eemge 

onkosten of belooning die het vroeger de gewoonte was van 
zoodanig bedrag af te trekken, zullen voortaan ophouden als 
zoodanige behandeld te worden, maar zal voor zulke toelage 
of onkosten eene behoorlijke rekening uitgemaakt worden, 
voorzien van behoorlijke bewijsstukken en na uitbetaling 
onder de gepaste hoofden moeten g~boekt worden. 
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26. De la.ndsuitgaven zullen op de volgende wij ze ge- Regeling van Lands-
re geld worden :· uitgaven. 

a. Alle betalingen van landsgelden moeten door deu Betalingen door 
Thosaurier alleen gedaan worden. Thesaurier alleen. 

b. Ieder Ambtona,ar die landsgelden van den Thesau- Ambtenaren v-erant
rier ontvangt zal verantwoordelijk gehouden woordelijk voor be-

d h' t b h l"k b t d d hoorlijk besteden v. wor en voor e e oor lJ es e en aarvan, en 'fhesaurier ontvan-
voor de terugzending aan den 'Thesaurier van de gene landsgelden. 
noodige bowijsstukken, behoorlijk voldaan getee-
kend door degenen aan wien die gelden ver-
schuldigd en betaald waren. Geene landsgelden 
ter uitbetaling aan eenig ambtenaar door den 
Thesaurier gezonden, zullen door zoodanig ambte-
naar langer onder hem gehouden worden dan 
uiterlijk eene maand na ontvangst, en wanneer 
het binnen dien tijd niet door hem aan den 
regthebbenden is uitbetaald, zal hij zulke gelden 
weder als een depositum aan den 'Thesaurier 
terugzenden. 

c. Ieclere rekening moet 'in duplo opgemaakt worden Rekeningen in duplo 
onder zijn speciaal hoofd van dienst en mag niet onder een special 
insluiten of verward word en met eenig ander hoofd. 
hoofd van rekening of uitgaven daartoe niet 
behoorende. 

d. Alle rekeningen met hunne bewijsstukken in d'Uplo Rangschikking van 
opgemaakt, moeten gerangschikt en geclassificeerd Rekeningen onder 
worclen in abstracten onder hunne respectieve koofden. 

hoofden. 
t'. Ingeval er twijfel mogt ontstaan aangaande het In twijfelachtige ge

hoofd waaronder eenige ontvangst of uitgave vall~n zal Regering 
moet gebragt worden, zullen de 'Thesaurier en beshssen. 

Auditeur beiden rapport uitbrengen ter infor-
matie en beslissing van de Regering. 

f. De 'l'hesaurier en Auditeur zullen beslissen welken Vorm v, Rekeningen 
vorm de rekeningen moeten hebben en zullen door 'fhesaurier en 

.._ .. d t t t"d d d · d'' .. d' Audit. te beslissen. van ~lJ o lJ e veran enngen 1e ZlJ noo 1g 
achten ter goedkeuring inzenden bij de Regering. 
Alle gedrukte vormen van salarissen rekeningen- Vormuitdeeler zal 
en abstracten, met gerangschikte hoofden van v?rmen bewaren en 
uitgaven en bewijsstukken van inkomsten, zullen mtdeelen. 

door uen Vormuitdeeler bewaard worden, bij wien 
in tij ds aanzoek voor zulke vormen moet gedaan 
worden. 

g. Op of v66r den 2.5ste van elke maand moct elk Salaris R6lkeningen 
hoofd van elk Departement aan den Auditeur de moeten maandelij~s 

salaris-rekeningen van zijn Departement voor ~66I 2r ~~~o:d~~lt. 
diezelfde maand in duplo inzenden, en zal de ;or~1~ 
Auditeur, wanneer hij die correct bevindt, ter 
uitbetaling aan den 'fhesaurier toezenden. 
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h. Indien een salaris of toelage betaalbaar in eene 
zekere som jaarlijks betaald moet worden voor 
een gedeelte van een maand, dan moet de bere
kening gemaakt worden voor het aantal dagen 
volgens het salaris, enz., per jaar. 

i. Op of v66r den 10den van iedere maand moet elk 
hoofd van een Departement aan den Auditeur 
alle andere rekeningen der uitgaven van de vorige 
maand in hehoorlijke abstracten en in (1uplo in
zenden, vergezeld, van de noodige authorisatien 
om de daarin vermelde uitgaven te doen, met dien 
verstande, dat wanneer eenige uitgaven voor de 
eerste maal gedaan worden, daarbij gevoegd 
moeten worden de hegrootingen voor eenige 
werken of de contracten, of de overeenkomsten 
in tenders, zonder die te doen kwiteren; door de 
betrokken partijen, dour die kwitantien moeten 
verkregen worden wanneer de betaling geschiedt. 

1· Alle rekeningen of bewij sstukken moeten geteekend 
en gecertificeerd zij n door het hoofd van het 
Departement waartoe zij behooren, en alle authori
satien daarbij gehecht; alle zulke rekeningen, 
zooals hierboven beschreven, moeten in volledigen, 
correcten en behoorlijken vorm aan den Auditeur 
door het hoofd van het Departement worden 
gezonden die, zoodra geauditeerd, zoodanige 
rekeningen aan den Thesaurier ter uitbetaling 
zal toezenden, en indien na de betaling eenige 
font door den Auditeur ontdekt wordt en het 
blijkt dat er meer betaald is dan schuldig was, 
dan zal het hoofd van het Departement, die zoo
danige rekening heeft gecertificeerd, met het 
overschot of te veel betaalde worden belast, en 
voor de terugbetaling daarvan worden verant
woordelijk gehouden. 

k. De Thesaurier, na zich verzekerd te hebben dat de 
rekeningen met juistheid gerangschikt zijn onder 
hunne behoorlijke hoofden van dienst, en voor
zien van de noodige authorisatien, zal die betalen 
en eene tijdelijke kwitantie nemen van het hoofd 
van het Departement, en nadat hij elke uitgave 
in zijn kasboek zal hebben geboekt, zal hij de 
documenten aan het hoofd van het Departement 
terugzenden om behoorlijk te worden gekwiteerd 
en zal het hoofd van elke Departement voor de 
dadelijke en volledige uitvoering daarvan verant
woordelijk zijn en aansprakelijk blijven voor 
eenige fouten die later mogen ontdekt worden. 

l. Op den eersten dag van iedere maand, of zoo 
spoedig als mogelijk is, zal de Thesaurier aan de 
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perRonen die in of nabij de zetelplaats wonen, personen op zetel
hunne wettige salarissen of toelagen uitbeta1en plaats of. nabijheid 

. · woonach t1gcn 
met cheques, ten name van wder perRoon of het cheques mtbetalen. 
hoofd van het Departement, of op zoodanige wijze 
als het voor den Thesaurier het gemakkelijkst 
zal zijn. 

De cheques voor betaling aan per8onen die niet op de De cheques voor 
zetdplaats wonen, moeten door den Thesaurier personen in dis-

1 d d L ld tricten woonachtig 
gezon( en wor en aan . en anc rost van hot warden aan Land-
distrikt of Commissarissen van cenig gedeclte drosten ot Commis
van een distrikt waarin zoodanige personen woon- sarissPn gezonden. 

achtig zijn, te zamen met de documenten waarop 
ze betrekldng hebben, ten einde die behoorlijk te 
cloen kwiteeren en door getuigen te doen teeke-
nen, waarna zulke documenten, wanneer ze in 
orde zijn, met het minst mogelijke verzuim, aan 
den Thesaurier moeten worclen teruggezonden. 

De Landdrost of Commist:laris is aansprakelij k voor Landdrost of Com. 
de terugzending dezer rekeningen aa.n den The- missaris aansprake-

. b' d t''d d h t t ld lijk voor terugzen-sauner mnen en ·lJ oor em vas ges e ; ding van rekeningen. 
komt hij daarin tekort, dan wordt het tota1e 
bedrag dier rekening tegen hem in rekening 
gebragt. 

m. Geene rekeningen mogen v66r de uitbetaling ge- Geene rekeningen 
kwiteerd worden. gekwit. v. betaling. 

n. Al1e kwitantien van betalingen m::-eten minstens Kwitantien moPten 
een persoon tot getuige hebben. getuigen hcbben. 

n. \Vanneer eene betaling gedaan wordt aan eenen Twee getuiy,en ver-

persoon die niet schrij ven kan dan moct het eischt in?icn on~: 
. ' . van<>'er met schnJ· 

teekenen van d1e persoon en de betahng aan hem ven b kan. 
gedaan gecertificeerd worden door twee getuigen 
als in hunne tegen woordigheid geschiedt. 

p. Alle uitgaven die moeten gemaakt worden voor Uitgaven voor pu
gebouwen of andere werken hetzij bij kontract, blieke werken m?e-

. ' · ten aan .Thesaur1er 
aankoop van matenalen of voor arbe1d, moeten door Jnspecteur van 
uitsluitend gedaan 011 verantwoord worden aan Publieke Werken 
den rrhesaurier door den Ambtenaar die het gedaan en verant
opzigt heeft van zoodanige werken en gebouwen, woord warden. 

en is er geen zoodanig ambtenaar, dan rust die 
verpligting op den am btenaar die tot y,oodanige 
uitgave geauthoriseerd is. 

q. \Vanneer de betaling van salaris aan eenig persoon Bepalingen hij uit
verschuldigcl of eene andere betaling ten zijnen hetali.ngen °P pro-

b h d d dt curatle. 
e oeve oor eenen an eren persoon wor ge-

vraagd, dan zal eene voldoende overmaking of 
magtgeving in geschrift tot bew~js daarvan bij 
den Auditeur worden ingediend, die zich zal 
verzekeren of die overmaking of magtiging in 
goeden vorm en wettig uitgevoercl is, de volmagt 
volgens welke znlk eene handeHng worclt ge(laan 

67 
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ven vereischen spe- de 
ciale authorisatie. 
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zal op de rekening op de volgende wijze geschre
ven en door den A uditeur geteekend word en:-

Ik A. B., certificeer, dat eene voldoende procu
ratie in goeden vorm, behoorlijk ger-egeld 
en wettig uitgevoerd, van wege C. D. aan 
mij vertoond is, ten einde het salaris (of 
andere vordering) ann E. F. verschuldigd te 
ontvangen. 

............... 188 

Geteekend A. B., 
Auditeur Generaal. 

r. De Auditeur zal een register doen houden van alle 
pFocuratien bij hem ingeleverd. 

s. De uitgaven voor alle goederen die voor 's lands 
dienst noodig zijn, voor het onderhoud van aan
bouw of aanleg van alle publieke gebouwen, 
wegen, enz. 

Voor het vervoer van alle posten, Gouvernements
goederen, als anderzins voor den verkoop van 
Gouvernements losse of vaste eigendommen, zul
len geschieden bij kontract, na vooraf tenders 
te hebben aangevraagd door het hoofd van het 
betrokken Departement. Elke aanvraag voor 
tenders r-al v66r de publicatie in de StaafscuU'I'llllf 
worden toegewnden aan den Auditeur Generaal, 
om hem in staat te stollen daarop zijne opmer
ldngen te geven. 

Alle zoodanige tenders moeten binnen den in don 
aanvrage vastgestelden tijd, verzegeld en bohoorlijk 
geaddresseerd, aan den A uditeur word en inger-on
den, die de7-elve ongeopend aan do Tender-Com
missie 1) zal moeten overl1a.ndigen. 

De Tender-Commissie 2) zal overecnkomstig hare in
structien in tijds zoodanigc tenders in overweging 
nemen en den uitslag daarvan met hare aanbe
velingen of aanmerki.ngen wndcr verzuim aan 
de Regering mededeelen, die daarover nador wl 
beslissen. 

Voor uitgaven van geringeren aard in bovengenoemde 
gevallen zal eene speciale authorisatie van den 
Staatssecretari~, op last van den Uitvoerende Raad, 
voldoende zijn. 

27. Voor alle uitgaven voor welke geene voorziening op 
Begrooting gemaakt is, wordt de speciale authoriRatie 

1) en 2) omtrent 'fender-Commissie, zie Voorstel van Wet, 10 Aug. 
1875, gepubliceerd i::l. C. 25 Aug. 1875, No, 592. 
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vereischt, welke wordt verkregen op de wijze als beschreven 
in Artikel 34. 1) 

28 .. Jaarlijks, uiterlijk een maand voor de opening der Begrooting van In
zitting van den Volksraad, zal de 'fhesa urier een volledige komsten ~,n Uitg~
staat van de inkomsten en uitgaven, gecertificeerd door den ven do~r Ihe~auru:'r 

· G · ·; . en A ud1teur Jaar-
Auditeur eneraal, 1nzenden biJ de Regenng, die dezelve zallijks bij Regering 
voorleggen voor den V olksraad, en zal diens goedkeuring inzenden. 
eene uiteindelijke decharge zijn. 

29. Alle speciale magtigingen voor uitbetalingen van Magtiging tot spe
landsgelden door de Regering gedaan moeten schriftelijk wor- ciale. uit~aven 
den gegeven en geene uitgave mag op mondelinge authori- schnftehJk. 
satie geschieden. 

Wanneer eenig ambtenaar eenige landsgelden uitbetaald O_ngeauthoriseerde 
zonder zoodanige voorafgaande schriftelijke authorisatie clan mtgaven worden . . tegen am btenaar 
zal het bedrag daarvan tegen hem In rekemng worden ge- opgebragt. 
bragt. 

30. Elk ambtenaar die gea.uthorizeercl is om eenige uit- Oertificeeren van 
gave te doen zal daarvan een rekening uitmaken en de naauw- rekeningen door 
keurigheid van zoodanige rekening moeten certificeeren, en ambtsnaren. 
indien het werk of de levering bij contract geschied is, moet 
in het certificaat vermeld worden dat aan het contract voldaan 
is of anders dat de rekening billij k en redelijk is. 

31. In gevallen waarin eenige ambtenaar eenige vorde- Bepalingen omtrent 
ring tegen het Gouvernement l1eeft voor reiskoaten, moet hij reiskosten van amb· 

den aard der dienst voor welke hij die uitgaven gemaakt heeft tenaren. 
zoo duidelijk mogelijk uiteen zetten, en zal de rekening voor 
zoodanige reiskosten naauwkeurig moeten vermelden den dag 
waarop de ambtenaar zijn reis begonnen heeft, den datum 
waarop hij ze voleindigde en de authorit;atie waarbij hij ge-
magtigd was om die reis te ondernemen 2). 

32. J aarlijks nadat de Volksraad de Begroot.ing der In- Staatsseeretaris za1 
komsten en uitgaven heeft vastgesteld zal de Staatssecretaris vastgestelde begroo-

ll d. d t M · ,1, l" h ting aan 'l'hesaurier eene vo e 1ge copy aarvan, me eene emone van oe IC -en Auditeur inzen-
ting overhandigen aan den 'fhesaurier en Auditeur, welke den tot Ieiddraad en 
hen zal strekken tot leiddraad en generale machtiging om generale magtiging. 
gedurende dat jaar zoodanige uitbetalingen te doen. 

33. Wanneer in den loop van het diens~jaar eenig Bepalingen omtrent 
persoon tot eenig ambt wordt aangesteld, of wanneer eenig aanstelling v~n amb
persoon ophoudt een ambt te bekleeden, of wel in het geval t~naren of diegenen 

l . . h b d . l . f l d1e ophouden een van veranc ermg m et e rag van eemg sa ans o toe age, ambt te bekleeden 
of van het aanstellen van eenig ambtenaar tot speciale fin an- g~dur~nde het 
cieele pligten, of wanneer eenige stap genomen wordt met dienstJaar. 
betrekking tot de ontvangst of uitgaven van 's lands gelden, 
clan zullen de volle bijzonderheden daarvan onmiddelijk aan 
den 'fhesaurier, den Auditeur en het betrokkene Hoofd van 
het Departement bekend gemaakt worden, en zullen de 

1) Zie ook V.R.B. 18 Oct. 1884. Art. 958. 
2) Zie nu Wet No. 7, 1886, gepubl. $taatscou,-ant 7 Julij 1R8G. 
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noodige aanteekeningen daarvan moeten grmaakt word en op de 
lijsten van de Departementen aan wien zij respectievel'ijk ge
zonden zijn met vermelding van den datum en het nommer 
van de minute of brief waarbij die kennisgeving gedaan is. 

Bepalingen omtrent 34. Voor alle uitgaven niet begrepen onder of boven
requi~ities v?or on- gaande de geautoriseerde hoofden van dienst, moet de spe
voorziene mtgaven. ciale autorisatie, als vermeld in Art. '27, op de volgende 

wijze aangevraagd \vorden :-
Hoof<l van Dep. zal In geval van onvoorziene omstan<ligheden en zoodra 
requ!r-;itie aan The- eenig ambtenaar bemerkt dat eenige noodzakelijke uitgaven 
sauner zendlm. b" d b · .. d t t d 1 d de som :lJ e egrootmg van ZIJn epar emen goe ge \:eur. 

zal te hovengaan, zal het Hoofd van zoodanig Departement 
aan den Thesaurier eene requisite inzenden, naauwkeurig 
overeenkomende met de geclassificeerde hoofden van d'iem;t 
in de Jaarlijksche Begrooting van de Uitgaven, waarvoor 
voorziening gemaakt moet worclen, aantoonende tegenover elk 
bijzonder deel, dat gevraagd wordt, hoeveel tot den laatston 

Bedragv.Begrooting dag der vorige maand is uitgegeven, het bedrag vastgesteld 
aan te geven. in de jaarlijksche Begrooting, en de balans van hoiden, be

halve het bedrag waarom in de Hequisitie gevraagd wordt; 
ook zal bij die requisitie verwezen worden naar eenige corres
pondentie die plaats gevonden heeft met betrekking tot zoo
danig bijzonder deel van uitgaven waarom in die requisitie 
gevraagd woL·dt; ten einde de Regering over de gepastheid 
of noodzakelijkheid van die uitgave te beter kan oordeelen. 

Thesaurier zal on- De Thesaurier zal zoodanige requisities dadelijk onderzorken 
derzoeken en aan en onmiddelijk met zijne aanmerkingen daarop toezenden 
StaatsSJecr. zenden. aan den Staatssecretaris' om voor den Uitvoerenden Raad ter 

behandeling te worden gelegd. 1) 
Pligten van Staats- 35. De Staatssecretaris zal dadelijk zoodanige requisities 
secretaris omtrent voor den Uitvoerenden Raad leggen, die aan den Thesaurier, 
requisities. in geval van goedkeuring daarvan, de vereischte speciale 

autorisatie zal verleenen, hem magtigende om onder hot 
daartoe bestemde hoofd zoodanige uitgaven te doen. 

Thesaurier zal amb- De Thesaurier zal bij de ontvangst daarvan dadelijk den 
tenaar kennis geven. ambtenaar met de uitgaven belast, van deze magtiging ken

nis geven, om hem in staat te stellen voor de behoorlijke 
uitbetaling daarvan zorg te dragen. 

Copie van speciale Eene copie van elke speciale magtiging zal aan den 
magtig. aan Audit. Auditeur ter zijner informatie worden toegezonden. 
BPpalingen omtrent Mogt de geautoriseerde uitgave het bedrag bij de goed
snpplementaire re- gekeurde requisitie vermeld blijken te boven te gaan, dan 
quisities. zal de amhtenaar die de reqnisitie gemaakt heeft voor de 

meerdere uitgaven eene supplementaire requisitie inzenden in 
denzelfden vorm opgesteld als de bovengenoemde requisitie, 
en die doen vergezeld gaan van een brief die de noodzake
lijkheid voor de meerdere uitgave duidelijk maakt, of in 

1) Zie ook V. n. B. 18 October 1884, art. U58. 
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geval van een nieuw rleel van uitgave, den oorzaak van zulk 
eene uitgave. 

De Thesaurier zoodanige supplementaire requisitie ont- Thesaurier zal on
vangen hebbende, zal die onderzoeken en naar den Staats- derzoeken en naa~ 
secretaris ?pzenden om behandeld te worden op dezelfde ~;~e~J:~~ssecretans 
wijzc als h1ervoren bepaald. 

36. Met betrekking tot alle publieke werken zal de Omtrent opmaken 
Begrooting ten einde die te kunnen vergelijken met de van Begrooting met 

k l .. k ' "t 11 k d dt · betrekking tot pu-wer e IJ e m ga.ven wa.a.rop e { wer on ernomen wor , m blieke werken. 
zooda:1igen vorm mocten opgemaakt worden, dat duidelijk 
arbeid van materia.len worrlt onderscheiden en ook aantoo-
nende alles wat door hunr, contract of aankoop verkregen 
is, of die, welke uit de lands inrigtingen of pakhuizen zijn 
verschaft, vergezeld van eene memorie van toelichting; en de 
rekeningen daartoe betrekkelijk, zullen vergezeld gaan van 
een staat, aantoonende, met betrekking tot elk werk of 
gebouw, het totale bedrag der goedgekeurde begrooting voor 
dat jaar; het bedrag, indion eenige uitgegeven in de vorige 
jaren, de verschillende sommen uitgegeven in het loopende 
jaar, met vermelding der werkelijke aankoopen, het bedrag 
van contractwerk, huurloon en der materialen die uit de 
landsinrigtingen of pakhuizen zijn verkregen (in denzelfden 
vorm als de begrooting van het werk) en de som die over-
blijft van het geld hetwelk bij de begrooting voor publieke 
werkeu beschikbaar is gesteld. 

37. \Vanneer het gebeurt dat de som bij de begrooting Ingeval van over
beschikbaar gesteld, overschreden wordt door eenig ambte- schreding van Be-

d d · 1 t · t" 1 h" b ld grooting wordt over-naar zon er e specra e au onsa .1e a s 1er oven verme betaling tegen amb-
daartoe te hebben verkregen, dan wordt het verschil te veel tenaar opgebragt en 
uitbetaald, tegen den amhtenaar die de overbetaling deed, in van zijn salaris af
rekening gebragt en de Thesauri er zal zoodanig bedrag af- getrokken. 
trekken van eenig salaris of andere som aan dien ambtenaar 
verschuldigd en in zijne rekening het bedrag boeken als 
"terugbetaalde geld en." 

Indien er geen salaris of andere som aan den ambtenaar, Ingeval geen salaris 
die zoodanig ongeautoriseerde uitbetaling gedaan heeft, ver- b~schikbaar za! 

h ld. d · 1 d Th · d" d" h "d t k . U1tv. Raad beshssen. se u 1g 1s, za e esaur1er 1e omstan 1g e1 er enms 
brengen van den Staatssecretaris, die zulks dadelijk zal voor-
leggen voor den Uitvoerenden Raad om hunne instructies 
daaromtrent te erla11gen. 

38. In die gevallen waarin het Hoofd van eenig Depar- Bepalingen aangaan
tement het noodzakelijk mogt vinden om dagelijksche ofde voorschotten 

k l""k h "tb t 1· t d h 1 f" voor huur, loon of we e lJ se e m e a 1ngen e oen voor uur, oon, o aan- voedsel op publieke 
koop van voedsel voor de werklieden in de afgelegene deelen werken. 
van het land, zal hij die omstandigheden aan de Regering 
door middel van den Staatssecretaris bekend maken, die van 
tijd tot tijd beslissen zal over de sommen die als voorschot 
voor dit doel aan hem zullen worden toegestaan. Deze voor-
schotten moeten uitsluitend gebruikt worden om het Hoofd 
van ~oodanig Departement in staat te stellen om zulke weke-
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lijksche of dagelijksche uitbetalingen te doen, en hij zal 
gehouden 1djn om bij het einde van iedere maand van die 
gedane voorschotten bij wijze van rekening verslag te doen bij 
den Auditeur, met aanhechting van of wijziging naar de 
daartoe verkregene autorisatie. Wanneer zoodanige reken~n
gen door den Auditeur correct worden bevonden, zal hij 
die toezenden naar den Thesaurier, die zoodanige rekeningen 
zal betalen aan het Hoofd van het Departement wien het 
aangaat om zijn voorschot kas weder aan te vullen, totdat 
het werk volgens kontrakt zal voltooid z\jn. 

Inzending van reke- Bij het einde van het werk waarvoor zoodanige voorschot
ningen on~ te wor- ten gegeven zijn zal het Hoofd van het Departement zijne 
den geauditeerd. rekeningen insturen met de balans overig, indien er is om 

te worden geauditeerd. 
Verantwoording van In gevallen waar permanente voorschotten .gemaakt 
permanente voor- worden moet het Hoofd van elk Departement v66r den 
scho.tten _aan The- .. 2.5sten J unij van elk jaar eenige voorschotten aan hem ge-
sauner vo6r25 JUnlJ d . .. h l b'' d Th · t d k h van elk jaar.. aan In ZIJn ge ee IJ en esauner veran woor en rac -

tens eene instructie, waarin aan elk Hoofd van Departement 
het doel van het voor te schieten bedrag naauwkeurig wordt 
omschreven, evenals de aard der diensten waarvoor de som 
aldus voorgeschoten, moet worden besteed en zal het aan 
geen ambtenaar geoorloofd zijn het voor andere doeleinden 
te gebruiken. 

Boekhouding van 39. De hoofden van de Departementen en alle andere 
Hoofd- en andere ambtenaren, belast met het uitbetalen van lands gelden, 
ambtenaren. moeten een boek houden, waarin zij onder geclassificeerde 

hoofden alle uitgaven en rekeningen, die door hen uitge
maakt worden, moeten boeken, aantoonende : -

Datum van verzen- 1o. Den datum van verzending der rekeningen naar het 
ding. Auditeurkantoor; 
In wiens naam het 2o. In wiens naam en het bedrag en de aard der uitga ve 
werk verrigt is. of van het werk of dienst, en de maand en het jaar waarin 

de dienst of het werk verrigt is. Door zoodanig boek naauw
keurig te houden, zal iedere ambtenaar in staat gesteld zijn 
om toe te zien en te voorkomen, dat meer clan eene rekening 
gecutificeerd en gegeven wor<.lt voor een en dezelfde uitgave. 

Hoofden der De- Alle Hoofden der Departementen zullen verantwoordelijk 
partementen ver- gehouden worden voor eenige meerdere of dubbele betaling 
antwoordelijk voor f d k . h 
meerdere of dub- o an ere onnauw eung eclen door hen begaan. 
bele betaling en an- Ten einde te voorkomen dat rekeningen voor uitgaven 
d.ere onnaauwkeu- door hen gedaan op een lateren en ongelegen tiid worden 
ri"'heden. · l d ll .. d d' ~ o':'ntrent inzenden mge ever , zu en z~J e noo 1ge maatregelen nemen voor 
van rekeningen op de directe en geregelde inzending van alle rekeningen van 
ll_l:teren ofongelegen uitgaven gedurende iederen afgeloopen maand en uiterlijk 
tlJd. binnen den tijd als vastgestelcl in Artikel 26, letters g, h, i. 
~oldoende .verkla- 40. Tenzij eene voldoende verklaring gegeven kan wor-
rmg van mtstel den van eenig uitstel, vertraging of nalatigheid in het 
moet gegeven wor- . l k . 
den. ~n ever.en van re emngen of van documenten tot staving der 

mkomsten, zal het bedrag van die rekeningen of bewijzen 
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tegen den ambtenaar die in gebreke is, in rekening gebragt, 
worden. 

41. Alle betalingen, die door den 'rhesaurier gedaan Cheques v. Thesau
moeten worden, :mllen geschieden door cheques, gecontra- ri_er n~~t _geldig in-
. d d . d b d' · .. d t t d1en ZIJ met gecon-Signeer oor en am tenaar, 1e 1n ZIJn epar emen op trasigneerd door 

hem in rang volgt. boekhouder. 
Geene zulke cheques zullen geldig zijn, tenzij gecontra

signeerd zooals boven aangegeven. 
42. Geene onderdeelen van eene penny mogen in de Berekening van 

optellino- van eenige rekening voorkomen. Deelen onder eene onderJeelen van 0 penny's half-penny worden niet gerekend, al wat een halve penny te · 
boven gaat wordt als eene penny gerekend. 

43. Zoolang de Volksraad daarin geene verandering Tijd van dim1stjaar. 
maakt, zal het rekening- of dienstjaar jaarlijks loopen van af 
den lsten .Januarij tot den 31sten December van ieder jaar, 1) 
alle kwitanW:\n en betalingen gedurende dien tijd worden 
tot den dienst van clat jaar gerekend met dien verstande, dat 
geene vooruitbetalingen van belastingen voor het volgend Geene voornitbeta
jaar verschuldigd moo-en worden aangenomen, en de Thesau-lingen worden aan-

' 
0 

- genornen rier zal, nadat hij de halans van het kasboek op laatstge- · 
noemden datum opgemaakt heeft, de ha1ansen op de rekening Overbrenging van 
van het volgende dienstjaar overbrengen. balansen. 

44. De Hoofden van ieder Departement zullen verant- Hoofden van De
woordelijk gehouden worden voor alle o-oederen vee en parternente~ ver-

• • 
0 

' antwoordehJk voor 
andere Gou vernements-e1gendommen d1e onder hun beheer Gouv. goederen en 
of bewaring zijn gesteld, en zij zullen een boek houden vee onder hun 
waarin dagelijks opgeschreven wordt de ontvangst van alle beheer. 
goederen, vee en andere Gouvernements-eigendommen, en zij 
zullen "niet daarover mogen heschikken zonder schriftelijke 
instructien. 

De ontvangst van vee of goederen van eenigen aard, bij Kennisgeving_ aan 
wijze van verbeurd verldaring of anderzins, moet dadelijk Staatssecretans. 
bekend gemaakt worden aan den Staatssecretaris, die de 
instructien van de Regering daarop zal afwachten, hoe daar-
mede verder zal gehandeld wordcn. 

1±5. Niet later dan den 15den Jul\j van ieder jaar moeten Staten van Gouv. 
de Hoofden van ieder Departement en alle andere ambte- goerlerer:, v1e~:k, enz. 

. . moeten JRar IJ s 
naren <he goederen, yeo of andere Gouvernements-eigendom- v66r 15 Julij" aan 
men in bewaring hehhen, arm den Anditeur staten inzenden, Auditeur ingezon
aantoonende de hoeveelheid of aantal van elke soort voor- den warden. 
handen op den eersten dag van het ingetreden diens~jaar; de 
hoeveelheid; of aantal, ontvangen gedurende het afgeloopen 
dienstjaar; de hoeveelheid of aantal gebruikt in publieke 
dienst, vergezeld van de schriftelijke authorisatie van het 
Gouvernernent; om daarover te heRchikken; en de hoeveel-
heid of het getal in voorraad op den laatsten dag van het 
diens~jaar; verantwoor<ling doende van eenig tekort dat ge-

1) Zie V.R.BB. 31 .Tnlij 1883, Art. !185 en 2fl .Tulij 1888, Art. 1228. 
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durende dat dienstjaar heeft plaats geha<l, en indien eenig 
tekort niet op bevredigende wijze verantwoord kan worden, 
zal de ,waarde van zulk tekort in rekening gehragt worden 
tegen den verantwoordelijken ambtenaar. 

'lerughouden van 46. Wanneer eenig bedrag tegen een ambtenaar in reke
salaris door The- ning:. g)'ebragt wordt, zal de Thesnurier hem geen salaris of 
saurier. '· 

A mbtenaren ver
pligt gevraagde iu
lich tingen onmid
dellijk te geven, 
anders worden 1-ij 
gerapporteerd. 

and er geld dat hem toekomt betalen, al vorens het bedrag van 
zulke som in de lands schatkist terugbetaald is, ten:,~,ij hij 
voorzien is van eene geschrevene magtiging van <le Regering, 
die hem ontslaat van zu lk eene terugbetaling. 

4 7. Alle ambtcnaren zijn verpligt om, zoodra zij door 
den 'Thesauri er of A uditeur gevraagd word en om inlichtingen 
met betrekking tot hunne rekeningen van inkomsten of 
uitgaven of anderszins, onmiddelijk dam·op te antwoorden. 

Eenig ambtenaar, verzuimende om binnen een behoor
l~jken tijd de inlichtingen of verklaringen over zijne reke
ningen, waFtrom de Thesanrier of Auditeur gevraagd heeft, 
te zenden, zal arm de Regering dadelijk gerapporteerd en 
zullen de sommen, waarvan uitlegging of inlichting gev:raagd 
wordt, ~egen hem in rekening kunnen gebragt worden. 

Rapport v. Auditeur \Vanneer eenige som tegen eenen ambtenaar in rekening 
aau ThE>sauri~r en gebragt wordt, zal de AuditPur terzelfder ti)'d aan den The-
Staatssecretans vall . · · . 
bedr. tegen ambten. sauner hekend maken en ook daarvan aan den Staatssecretans 
in rekening gebragt. berigt zenden ter informatie van de Regering. 

Ge~!1e som1.neu Geene sommen, zoodanig in rekening gebragt: zullen 
kwiJtgeschol?en.. kwijtgescholden worden dan alleen op schriftelijke authori-
zonder schnftehjke . . ' . . 
authorisatie van satle van de Regenng door rmddel van <len Staatssecretans, 
H-egering. aan wien de verzoeken tot ophefling daarvan· door den belas

ten ambtenaar gedaan moeten worden, vergezeld van zulke 
toelichtingen aJs noodig mogt geacht worden tot inlichting 
van de Regering. die, na rapport daarop van den Auditeur 
of TheRanrier het verzoek za.l in overweging nemen en daa.rop 
beRliRRCn. 

Staatscouranten enz. 48. De 8taaf.'l~ount.nten en andere gedrukte documenten, 
moeten door amb- zooalR \Vetten KennisO'evinO'Cll Circulaires enz. na door 
tenaren gelezen en . ' ~ .. r. ' .. ' 
gerangsc!Jikt wor- 1eder am htenaar behoorhJ k gelezcn te ZIJn, moeten zorg-
dcn. Zij zijn verant. vuldig in de verschillende kantoren in volgorde gerangschikt 
woordelijk voor ont- en bijeenverzameld worden, en de Hoofden van ieder Departe-
brekende nomrners. t 11 . t d 1"1 " · S men zu en vera,n woor e IJ { ZI.Jll voor eemge faatscov.rant 

of andere documenten die aan hnnne "files" of registerR 
ontbreken. 

Herroeping v~·~1 4.H. Alle vroegere bepalingen, voor zoover strijdig met 
vtr~~dg~He bepdalmg_en deze generale inRtructien, worden hierbiJ' herroepen van af 
s riJ Ig met ezd m-
strucWin. don datum dezes, en wordt ieder ambtenaar ten strengste 

gelast zich naar deze instructiE~n stipt te gedragen 1 ). · 

1) Deze Generale Instrnctien zijn niet ter b(,)krachtiging voor den 
V ollu;raad gelegd. 
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No. 160. 
G9PYERNEMENTS KENNLSG:&VIJ{G. 
(f/AJ~bvu-rnevt ~ /!e_/v~ '£.k..z. 

ZIJ hetlbi,Y deze kennelijk, dat met het oog ~de snelle XantJ~ium Spinosum. 

verspreiding van het onkruid, "Xantll'l:um Spinusum," het R:eferte t~t Wet 

d R . h l"k d' t' d h, d No. 1, 1812. door e egermg wensc e IJ en 1ens 1g wor t geac t, at 
de wet met betrekking tot de uitvoering daarvan, 1) zooals 
zooals op nieuw gepubliceerd in Staalscourant No. 50, dd. 
1G Febr. 1882, onder Gouvernements Kennisgeving No. 151, 
onmiddelijk worde uitgevoerd; zoo worden alle eigenaren 
van grondcn bij dezen herinnerd aan de voorschriften en 
bepalingen der gemelde wet, die ten strengste zal worden 
toegepast op al zoodanige personen, die in gebreke blijvcn 
daaraan te voldoen; en z~j het verder kennelijk, dat aan alle 
Landdrosten is opgedragen door middel van Veldcornetten 
zonder verzuim publiciteit te geven aan den inhoud dezes, 
met instructies toe te zien, dat het gemelde Xanthhnn Spi-
;wsu?n in hunne respectieve distrikten worde uitgeroeid op 
de plaatsen binnen eene maand en op de erven binnen 14 
dagen na ontvangst van zoodanige instructies. 

Op last, 

(Get.) \V. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 27 Februarij 1882. 

No. 162. 

GOUVERNEl\IENTS KENNISGEVING. 

DE navolgende goedgekeurde Statuten worden hiermedc 
tor algemeene informatie gepubliceerd. 2) 

Op last, 

W. EDUARD BOK, 
Staa tssecretaris. 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 27 Februarij 1882. 

------- ----

1) Zie Wet No. 1, 1872, ante bl. 461. 
2) Zie V.R.B. 8 Nov. 1881, Art. 372, ante bl. 1046. In verband hier

mede zie verder V.R.B.B. 25 Mei 1882, art. 228,23 Julij 1883, art. 877/879, 
Wet No. 9, 1883 en V.R.B.3 Sept. 1884, art. 373. 
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STATUTEN der Commissie aangesteld om de belangen der 
gewonde Burgers, Invaliden, Weduwen en Weezen, ge
durende en door den laatsten oorlog veroorzaakt, te 
bebartigen. 

Commissie zal 0om- ARTIKEL 1. De Commissie zal alle Commandanten aan-
mandanten aan- scbrijven die niet aan de orders der vorige Commissie beb-
schrijven. ben voldaan om opgave te doen van Gewonden, Invalidcn, 

Commissie zal on
derzoek inste1len 
omtrent hetgeen 
vroeger gedaan is. 

Weduwen en Weezen, woonacbtig in bun distrikt. 
2. De Commissie zal. een onderzoek instellen, wat en 

boeveel, gedurende en sedert den oorlog is geeindigd, aan de 
verscbillende Gewonden, In validen, vVedu wen en W eezen ter 
voorziening bunner beboeften is verstrekt, zoowel in geld als 
goederen, enz. 

Commissie zal gel- 3. De Commissie zal dadel~jk alle personen, die gelden 
den in hand~n van of goederen in handen hebben voor de ondersteuning der 
personen ope1schen. G d \xr d \V b" ld 't d' ewon en, v e uwen en eezen lJeenverza.me , m noo 1gen 

die zonder verzuim op te zenden aan deze Commis::de of aan 
den Voorzitter daarvan te Pretoria. en zal de Commissie ge
bouden zijn alle gelden voorloopig te deponeren in de Stan
dard Bank te Pretoria. 

Commissie zal dade- 4. ·De Commissie zal dadelijk voorziening maken om in 
lijk in behoeften der de dringendste behoeften der Gewonden, lnvalidcn, \Vedu-
gewo~den, enz., wen en W eezen te voorzien en ter uitvoering daarvan zal zij 
voorz1en. . l d d 1 .. gebru1k maken van de bu p er Vel cornetten c er WIJken 

waarin zoodanige bulpbeboevende personen wonen. 
Uitbetalingen ge- .5. Alle uitbetalingen of uitdeelingen zullen gescbieden 
sc.l!ieden tegen b~- tegen beboorlijk bewijs en zal van a.lle inkomsten en uit-
WIJS en boekhoudmg . . . 

gaven beboorhJk en nauwkeung boek moeten warden go-
bouden. 

Instructien voor nit- 6. De uitdeeling van gelden of goederen aan Gewonden, 
deeling van geld<in. Invalieden, W eduwen of W eezen zal door de Commissie ge

regeld warden als volgt : 

Gewonden. 

Invaliden. 

Weduwen. 

AAN GEWONDEN, 

naarmate van bun ouderdom, gebuwd of ongehuwd of hij 
een buisgezin heeft te onderbouden of niet, naar golang van 
de geaardheid der wond, en z~jne bekwa.amheid of onbe
kwaambeid om te werken. 

A AN INV ALIDEN, 

hetzelfde als voor de Gewonden. 

AAN WEDUW l<~N 

Ophouden van on- naarmate van haar ouderdom, het getal kinderen welke zij 
dersteuning bij her- te onderbouden beeft, naar haar wereldsch vermogen, enz. 
trouwen. I 1 h ngeva van ertrouwen houdt de ondersteuning op. 
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AAN WEEZEN, 

naarmate van den ouder<ilom en geslacht ( mannel\jk ofWeezen, 
vrouwelijk) en naarmate van het vermogen, hetwelk hunne 
ouders hen hebben nagelaten. 

Deze ondersteuning houdt op bij de jongelingen zoodra Ophouden van on
zij den leeftijd van 15 jaren en bij jonge dochters zoodra zij der~teuning na 15 en 
den leeftijd van 16 jaren hebben bereikt of eerder in het 16 .Jaren. 
huwel\jk treden. 

De Commissie heeft de magt om met goedkeuring der Rege- Magt der commissie. 
ring hiervan onder bijzondere omstandigheden af te wijken. Uitbetaling aan 

De uitbetaling of uitdeeling voor weezen geschiedt aan vcogden. 
de personen die hen onderhouden of onder wier voogdij zij 
zij n gesteld. 

In alle kwestien over besteding van de uitgegeven gelden Appel aan Uitv. 
zal de Commissie de bevoegdheid hebben om na onderzoek ~aad tegen bes.lis~ 
de zaken te beslissen in eersten aanleg, terwijl de Uitvoe- smg van commissH'. 
rende Raad het ligchaam zal wezen waarheen partijen zich 
vervoegen kunnen om desverkiezende te appelleren van de 
beslissing der Commissie. 

7. De Commissie geeft telken jare in de maand Februarij Verslag der com
verslag aan de Regering van hare werkzaamheden en van missie. 
den finantielen staat van zaken over het vorige jaar. 

8. Alle onvermijdelijke kosten aan de uitvoering dezcr Kosten ten laste der 
instructien verbonden, worden door de Commissie aan de Regering. 
Regering in rekening gebragt. 

9. Alle stukken betreffende het geldelijk beheer zullen Teekenen v.stukken 
moeten geteekend worden door den Voorzitter en een der 
andere Leden. 

PROOL_AMATIE. 
NADEMAAL bij art. 173 van de Grondwet bepaald is, Inleiding. 

dat voor de behoorlijke en werkdadige uitoefening van het 
administratieve bestuur, aangehaald en omschrevcn in artt. 
171 en 172 van gemelde Grondwet, de Zuid-Afrikaansche 
Republiek in distrikten zal worden verdeeld; 

En nademaal het door den HEd. Uitv. Raad wensche
lijk is geacht de tegenwoordige lijn, bepalende de grenzen 
van het distrikt Standertou, te wijzigen: 

Zoo is het dat de Regering der Zuid-Afrikaansche R.epu- Herroeping van 
bliek de Proclamatie, dd. 16 Dec. 1878 1) herroepende, zoo- vro~gere procla
als zij ze herroept bij dezen-hiermede proclameert en be- matle. 
kend maakt, dat de lijn van het distrikt Standerton zal 
wezen als volgt : 

1) Zie ante bl. 715; zie ook Proclamatie 3 Oct. 1879, ante bl. 724, en 
de twee Proclamatien van 7 en 8 April 1884. 
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Beschrijving der Beginnende waar Klipri vier in de Vaalri vier loopt, 
nieuwe lijn. langs Kliprivier op tot op de plaats Waterval, waa1 de 

winkel van den Heer Steele staat, van daar over de plaats 
Tusscben Stander- Honing1;le1', van daar over de plaats van den heer Gert 
ton en 0.-Vrijstaat. Muller aan Zandspruit, van daar over de plaa.ts van Joh. 
Tusschen Stander- Badenhorst aan Paa1·dekop, van daar over de plaats van 
ton en Wakkerstr. den beer Robt. Preller, van daar in een regte lijn over de 
Tusschen Stander- plaats van den heer Frans Badenhorst aan de onderpunt 
ton en Erruelo. van de plaats Blauwkop van den heer Christiaan de .Jager, 

van daar naar de plaats van den heer .Jan de Jager, van 
daar over de plaata van den heer P. du Plessis, Jacobus 
Boshof, l{iet8pruif, A. C. Meijer, Naude.~fontein, P. Naude, 
Eerste Gelulr, F. G. de Klerk, op welke plaats het noorde-

Tusschen Stander- lijke baken geplaatst is tusschen Standerton en l\Eddelburg, 
ton en Middelburg. van daar Westelijk naar den oorsprong van Watervalsrivier, 

over de plaatsen l!Jerste Geluk van den heer J. de Klerk, 
Moo1;{onffdn van den heer C. Joubert; 0/lg,z-ien van de heeren 
H. Human en A. Human, Witba11 k van den heer H. Smit, 
Bue;;manskraal, P. Zietsman; Rl:eifontein, M. Meijer; Ba!ikl:es, 
D. Smit; Langsloot, P. Bosman; Dieplaagte, P. Bosman; aan 
de verlatene plaatsen van A. Piek en van de Merwe, ver
der over de plaats van den heer Salomon Prinsloo tot aan het 

Tusschen Stander- westel~jke baken tusschen de transportwegen van Standerton 
ton en Heidelberg. en Heidelberg naar Middelburg, z~jnde hetzelfde distrikts 

hoekbaken tusschen Heidelberg, Middelburg en Standerton, 
dat bij de vroegere lijnsbepaling als zoodanig aangemerkt 
was; van daar zooals de lijn bestaan heeft tusschen Heidel
berg en Standerton. 

Aldus gedaan op dezen 2den dag van Maart in het 
jaar onzes Heeren 1882. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK! 

De Staatspresident vertegenwoordigd door het 
Hoog-Ed. Driemanschap. 

Namens deze, 
(Get.) S . .J. P. KRUGER, 

Vice-President. 

No. 217. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

Hiermede wordt navolgend Uitvoerende Raadsbcsluit ter 
algemeene informatie gepubliceerd. 

Op last, 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 11 April .188~. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 
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Uitv. Raadsbes1uit art. 104/82, drl. 17 Maart 1882. 

Aan de orde: 

Minute R. 1414/82, bevattende memorie van burgers in Marldregulatien om
het district Pretoria, aan den Landdrost van Pretoria, ver- trent verkooping 

d l t N t 11 1. 11 d van bout en kalk. zoeken e c a a ure en verp 1gt zu en wor en passen te 
vertoonen wanneer zij hout of ka1k op de markt te Pretoria 
brengen en dat, indien z~j die niet kunnen vertoonen, genoemd 
hout en kalk verbeurd te doen verklaren. 

Brs1oten aan den Ede1 Achtbaren V o1ksraad een voorste1 
te doen, dat hij een besluit moge nomen van den vo1genden 
inhoud :-

Dat alle personen, geen eigenaars van grond zijnde en 
artikelen tor markt brengende met name hout en ka1k, ver
pligt zullen zijn een geschreven permit te vertoonen van de 
eigenaars van de p]aatsen vanwaar genoemde goederen af
komstig zijn en hij niet vo1doening daaraan die artike1en 
verbeurd te dmm verklaren. 1) 

WET No. 1, 1882. 2
) 

REGELENDE HET ONDERWIJS VOOR DE BLANKE 
BEVOLKING IN DE Z. A. REPUBLIEK, 

Gepubliceercl volgens bes1uit van den Uitvoerenden Raad, 
dd. 28 Maart 1882, Art. 112. 

Bekrachtigd door besluit van den H. Ed. Achtb. 
Volksraad, del. 4 Mei 1882, Art. 44. 

I.-BEPALINGEN VOOR HET LAGER EN MIDDEL
BAAR ONDERWIJS. 

A. ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. 1. De Regering der Z. A. Republiek, uitgaande van Beperking van be
het beginse1 dat het de taak is der ouders te zorgen voor moeijingen van den 
het onderwij's hunner kinderen beperkt hare bemoeij'ino-en Staatmethetschool-

' o wezen. 
met het Schoolwezen : 

a.. Tot het aanmoedigen van particu1ier initiatief (on- Geldelijke onder
clerneming) hij de burgerij door geldelijke bijdra- steuning. 
gen ter ondersteuning van Scholen; 

b. Tot het Schoo1opzigt, voor zoo ver zij zich geroepen Schoolopzigt. 
acht, toe te zien, dat hare toekomstige burgers de 
vereischte Christe1ijke opvoeding ontvangen; en 

1) Zie V. R. B., 1 Junij 1882, art. 258, inj?·a. 
2) Zie ante, bl. 566 en aanteekeningen 3, aldaar. 
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c. 'rot het stichten van eene inrigting voor hooger 
onderwijs, voornamelijk ter opleiding van onder
wijzers en andere ambtenaren, volgens een later 
afzonderlijk te maken Reglement. 

2. Erkennende dat het Godsdienstonderwijs aiR zoodanig 
tehuis behoort bij de Kerk en niet bij den Staat, zoo eischt 
de Regering slechts dat, in alle van Regeringswege onder
steunde scholen, bet burgerlijk onderwijs behoorlijk gegeven 
worde: 

a. In Christelijken geest; 
b. W aarbij begrepen iR het open en en sluiten der 

School met Gebed, en het lezen van Gods Woord 
en de behandeling der Bijbelgeschiedenis binnen 
de School uren ; 

c. Terwijl het bepaald confessioneel (leerstellig) onder
wijs aan de respectieve Kerkbesturen wordt over
gelaten; 

d. W aarin de verschillende Schoolbesturen naar om
standigheden zullen behulpzaam zijn, door de 
vrijstelling van schoollokalen als anderzins; 

A. \Vaarbij de Regering de wenschelijkheid uitspreekt, 
dat de verschillende Gemeenten en Kerkeraden 
zelf, zooveel mogelijk is, het initiatief nemen in 
stichten van Scholen en het kiezen van School-
commissien. 

Onderwijs zal voor 3. De Regering wenscht, zooveel mogelijk, door hare 
all~. bu~7ers toegan- ondersteuning het onderwijs toegankelijk te maken voor alle 
kehJk ZlJn. burgers der -Zuid-Afrikaansche Repupliek, inzonderheid ook 

voor de ver uiteen wonende Boerenbevolking, en biedt daartoe 
eene jaarlijksche toelage aan voor alle scholen die voldoen 
aan de eischen van dit Reglement, berekend en naar het 
aantal leerlingen en. naar den standaard van onderwijs in de 
respectieve Scholen. 

Verd. van onderwijs. 4. Het onderwijs wordt verdeeld in: 
Elementair onder- a,. Elementair (lager) onderwijs, omvattende het 
wijs. lezen, schrijven, rekenen en zingen, 1) en de be

ginselen der N ederduitsche taal; 
l\fiddelbaar ondt>r- b. Middelbaar onderwijs, omvattende, behalve het be-
wijs. bepaalde voor elementair onderwijs ( 4a.), eene 

grondige kennis van de taalkunde der N eder
duitsche, en, waar zulks verlangd wordt, ook der 
Engelsche en Hoogduitsche tal en; de beginselen 
der aardrijkskunde en die der geschiedenis, zoo
wel algemeene als die van Zuid Afrika en der 
Zuid Afrikaansche Republiek in het bijzonder, 
waaronder als aan beveling gevoegd wordt: on
derwij s in de beginselen der wiskunde en letter-

1) Zie V.R.B. 13 Junij 1885, art. 401. 
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kunde, het teekenen en boekhouden, benevens 
muziek en handwerken voor meisjes; en 

c. Hooger onderwijs, overeenkomstig nader te maken Hooger Onderwijs. 
bepalingen. 

5. De Superintendent van Owlerwijs beslist, uit de op- Superintendent be
gezonden verslagen, zoowel als door inspectie hoevele kin- slis~ o~ntrent r~ng-

. . ' sclnkkmg der km-
deren m de respectwve scholen geacht moeten worden deren. 
elementair en hoevele middelbaar onderwjjs te ontvangen, 
overeenkomstig art. 4 van dit Reglement. 

6. "\Vaar het onderwij s voldoet aan de eischen van dit 'l'oelage aan leer
Reglement, geeft de Regering een jaarlijksche toelaag van lingen. 
£3 voor elken leerling die elementair, en £5 voor elken 
leerling die middelbaar onderwijs ontvangt. Deze toelagen 
worden uitbetaald vier malen 's jaars, nadat de Superinten-
dent de verslagen der verschillenclc scholen zal hebben na-
gezien en deswegens aan de Regering zal hebben gerappor-
teerd. Op aanbeveling van den Superintendent van Onder-
wijs, geeft de Regering een honorarium van £5 tot £15 
per jaar aan ecnigen onderwijz;er wiens school het bewijR 
levert van buitengewone bekwaamheid en vlijt, berekend 
naar den graad van verdienstelijkheid. 1) 

7. Het onderwijs z;a,l gegeven worden in de Nederduitsche Onderwijs in Neder-
taal. 2) duitsche taal. 

B.-BIJZONDJ<:Im BEPALINGEN. 

8. Iedere ondersteunde school zal onder het onmiddelijk Scholen onder toe
toezicht staan van eene Schoolcommissie, die het recht }weft zicht ya~ School-
} . h . h 1 l"h b }' t J lk COlllnllf!!Sl€8. mre mgene ms ouc e lJ e epa 1ngen .e ma {:en, we e 
echter nirt in strijd rnogen zijn met deze Wet, en waarvan 
een eopij moet opgczomlen wordcn aan den Superintendent 
van Onderwij s. 

9. I~lke 8choolcommissic zorgt voor een behoorlijk Pligten van School
Schoolgebouw, met meubilair en verder toebehooren, tot commissie. 
bevrodiging der Regering, onderworpen aan de inspectie van 
den Superintende11t van Onderwjjs., 

10. In elke ondersteunde school zullen er behoorlijk Aanteekening van 
aantookeningen worden gehouden van het aantal leerlingen aantal leerlingen en 

} l d h 'll 1 1 1 k · .. l - .. verslag aan 8uper· op se lOO , e verse 1 enc e eerva. { en waann ZlJ one erwl.JS intendent. 
ontvungen, enr.., waarvan aan het einde van elk kwartaal 
geregeld verslag r.n,l gedaan word en aan den Super-
in ten dent van Onderw~js, volgens toegezonden Vormen; 
welk versbg ondcrtoekend moet z\jn door den onderwijzer 
of, waar er meer onderwijzers in de school z\jn, door de 
onderwijzers, en door minstens een lid van het Sehoolbestuur. 
Elk zoodanig verslag rnoet tevens vergezeld gaan van een 

1) Zie V.R.B. 15 ,lunij 1885, art. 405, en Kennisgeving Sup. van 
Onderwijs, dd. 16 :Mei 1882. Staatscli>urant 22 Junij 18R2, No. 68. 

2) Zie V.R.B.B. 3 October 18R4, art. 74H, omtrent medium van 
Onderwijs. 
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kwartaalsrekening van verschuldigde toelagen voor de ver
loopen drie maanden, ten einde door den Superintendent van 
Onderwijs te worden vergeleken met de Verslagen en, cor
rect bevonden zijnde, te worden gecertificeerd. Geen leerling 
die minder dan drie volle dagen in de maand, of 50 volle 
dagen gedurt>nde het kwartaal de school heeft waargenomen, 
zal medegeteld worden bij de kwartaalsrekening (twee halve 
dagen te tellen voor een vollen dag). 

Schoolcommissies 11. De verschillende Schoolcommissen bepalen, in over
bepalen vacantie- leg met de onderwijzers, de vacantiedagen voor de respectieve 
dagen. scholen, niet te boven gaande acht weken per jaar, van 

welke bepaling kennisgeving geschieden moct aan den Super
intendent van Onderwijs. 

Onderwijzers wor- Art. 12. De onderwijzers worden gekozen door de res
den door de com- pectieve Schoolcommissien, die de gekozenen, door middel 
missien gekozen. van den Superintendent van Onderwijs, ter approbatie aan 

de Regering voordragen. Een certificaat van bevoegdheid, 
van de Commissie van Examinatoren 1) verkregen, zal in elk 
geval eene aanbeveling zijn, wat de wetenschappelijke be
voegdheid van den onderwij zer betreft. Bovendien wordt van 

Qualiflcatie van elken onderwijzer gevorderd, dat hij van goed zedelijk gedrag 
onderwijzers. zij en lidmaat eener Protestantsche kcrk. 
Superintendent van 13. Er zal een Superintendent van Onderwijs zijn, aan
Onderwijs. gesteld door de Regering, die zijn verblijf zal hebben op de 
Qualificatie van zetelplaats. Hij zal bewijs moeten leveren ten genoege der 
Superintendent. Regering van zijne wetenschappelijke bekwaamheid, zuiver-

Diensttijd. 

J aarwedde van 
Superintendent. 

heid in de leer, onbesprokenheid van wandel, en tevens 
lidmaat moeten zijn eener Protestantsche kerk. Hij wordt 
aangesteld voor den tijd van zeven jaren, doch kan wcgens 
nalatigheid of wangedrag en onbekwaamheiJ. te eeniger 
tijd door de Regering uit zijn dienst ontzct worden. Hij 
geniet eene jaarwedde van £600~ behalve reiskosten, volgens 
tarief, 2) voor het bezoeken van scholen. Hij is belast met 

Pligten van Super- het oppertoezicht van de scholen, met de regeling van het 
in ten dent. onderwij s en met de zorg voor de geregelde opzending en 

Verslag. 

Secretaris van 
Superintendent. 

bewaring der schoolverslagen. Hij bezoekt ten minste cen
maal in het jaar alle scholen waarin middelbaar en hooger 
onderwijs gegeven worden, en zoo veel mogelijk de scholen 
voor lager onderwijs. Hij doet jaarlijks, in de maand Maart, 
vcrslag aan de Regering van den algemeenen staat van het 
Onderwijs, welk verslag in de Staatscourant wordt gepubli-
ceerd. 

14. Zoodra vermenigvuldiging van werkzaamheden zulks 
vereischen, verleent de RegeriPg hem een Secretaris, met 
een jaarwedde van £250. 3) De Superintendent van Onderwijs 

1) Zie nu Wet No. 13, 1886, gepubliceerd in Staatscourant, 8 Sept. 188€l. 
2) Veranderd in een vaste toelage van £300, door V.H.B. 3 October 

1884, artt. 718 en i19. 
3) Verhoogd op £300 door V.RB. 3 October 1884, artt. 720 en 721. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1882] 1073 

zal ook het regt hebben een bevoegden persoon volmacht te Regt om bevoe~d 
verleenen om in zijne plaats eenige School te inspecteeren P

1
erstoon int zijtnell 

p aa s aan e s e en. 
en daarvan aan hem verslag te doen. 

15. W anneer eenige school, waaraan ondersteuning zal Ophouden en weder
ziin toegekend door den Superintendent van Onderwijs zal toekenning. van 

;) ' . . ondersteumng. 
worden gerapporteerd, als de ondersteumng n1et meer te 
verdienen, zoo zal deze ophouden, altijd indien de Regeering 
het met de opinie van den Superintendent eens is. Maar kan 
zoodanige school, op aanvrage, na verloop van zes maanden, 
weder ge1nspecteerd worden, en indien de Superintendent 
alsdan rapporteert dat dezel ve de ondersteuning weder verdient, 
zoo zal de school weder op de lijst der ondersteunde scholen 
geplaats kunnen worden. 

16. Voor elk waarlijk behoeftigen leerling die in eenige Subsidie aan behoef
ondersteunde school gratis onderwezen wordt kent de Regering tige leerlingen. 

aan de respectieve Schoolcommissie eene speciale su hsidie toe 
van £3 tot £5 per jaar, naarmate lager of middelbaar onder-
wijs genoten wordt. 1) 

II.-BEPALINGEN VOOR HET HOOGER ONDERWIJS. 

ARTIKEL 1. De Regering der Z. A. Republiek acht zich 
geroepen het Hooger Onderwijs te bevorderen: 

A. Door het stichten eener Inrichting voor Hooger Reden voor bevor
Onderwijs op de zetelplaats, inzonderheid ter vorming van dering ::m Hooger 

d .. b k . d h' l d OnderWIJS. on enVIJzers en am tenaren, overeen omstig e 1ervo gen e 
Bepalingen ; en 

B. Door het aanstellen eener examineerende Commissie. 

A. BEPALINGEN VOOR EENE INRICHTING VAN HOOGER ONDERWIJS, 
OF NORMAALSCHOOL, OP DE ZETELPLAATS. 

2. Deze Inrichting, zijnde de eenige eigenlijke Staats- Doel van Hooger 
school in de Z. A. Republiek, heeft meer bijzonder ten doel Onderwijs. 
de vorming van onderwijzers en ambtenaren, en in het 
algemeen eene behoorlijke wetenschappelijke opleiding bin-
nen het bereik van de blanke bevolking der Z. A. Republiek 
te brengen. 

3. Het Bestuur der Inrichting zal berusten bij een Bestuur v. inrigting, 
Comite van zeven Leden, waarvan de Superintendent van 
Onderwijs ex officio de V oorzitter, en de Hoofdrechter en do 
Landdrost van de zetelplaats e>x officio Leden zullen zijn, 
terwijl de Regering en de Volksraad elk afzonderlijk twee 
Leden benoemt, die voor een tijdverloop van een jaar dienst 
zullen doen en daarna herkiesbaar zullen zijn. 2). 

4. De inrichting zal be5taan uit twee departementen :- Inrigtingveroeeld in 
twee departementen. 

1) Zie V.R.B. 8 Julij 1885, Art. 735 en Wet No. 13, 1886. 
2) Zie V.R.R. 15 .Tnnij 1885, Art. 407. 

68 
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A. Een departement voor gewoon Hooger Onderwijs, 
omvattende :-

a. Grieksch en Latijn; 
b. de Hoogere Wiskunde; 
c. de nieuwe Talen en Litteratuur; 
d. de Natuurwetenschappen; en 

B. De eigenlijke Opleidingsschool, zijnde van meer prak
tischen aard, met zes afdeelingen :-

a. Paedagogisch, ter opleiding van onderwijzers, meer 
bepaald in de opvoedkunde en 't schoolbestuur; 

b. Juridisch, ter opleiding van rechtgeleerden, tot Land
drosten, Prokureurs, enz.; 

c. Oommercieel en Administratief, ter opleiding van 
klerken en kantoorbeambten, meer bijzonder in 
het Boekhouden en a.Igemeene Administratie ; 

d. Staatkund1·g, ter opleiding van Staatsambtenaren, 
meer bijzonder in de Staathuishoudkunde, enz.; 

e. Krijgskundig, ter opleiding van een Artillerie-corps, 
in de beginselen der Krijgskunde, Vestingbouw
kunde, enz.; en 

f. Landbou'U!knndiy, ter bevordering van den Land
bouw, met een model-boerderij in verband daar
mede. 

5. Het onderwijzend personeel dezer inrichting zal bestaan 
uit een permanenten onderwijzer, gegradueerd bij eene erkende 
Universiteit, voor het gewoon Hooger Onderwijs (Art. 4. A), 
met eene jaarwedde van £500, bijgestaan door cursus-onder
wijzers voor de verschillende afdeelingen der Opleidings
school (Art. 4, B), met een honorarium, geevenredigd aan 
den tijd waarop hunne diensten vereischt warden, niet te 
bovengaande de som van 5s. per uur. 

Openin~.vanHoog~r 6. De Inrichting (Art. 4, A) zal geopend warden zoodra 
o.nderwiJS en Oplei- er niet minder dan vijftien leerlingen voor .Hooger Onderwijs 
dmgsschool. . · 

Certifikaat van be
voegdheid voor 
leerlingen. 

Constitutie der 

ziCh hebben aangemeld; en voor elkeen der versch1llende 
afdeelingen van de Opleidingsschool (Art. 4, B) zal een cursus
onderwijzer aangesteld warden zoodra er zich niet minder 
dan vijf leerlingen voor dat vak hebben aangemeld. 

7. Elk leer ling zal van de Commissie van Examinatoren 
moeten verkrijgen een certificaat van bevoegdheid in de 
gewone vakken van het lager en middelbaar onderwijs v66r 
hij tot de Inrichting voor het Hooger Onderwijs wordt toe
gelaten 1). 

JJ.-BEPALINGEN VOOR EENE COMMISSIE VAN EXAMINA'l'OREN. 

8. Deze Commissie zal bestaan uit den Superintendent 

1) Zie ?;rospectus Opl. School Pretoria, K.ennisgeving Sup. v. Onderwijs 
dd. 22 JumJ 1882, No. 68, en V.R.B. 15 Junij 1885, Art. 407. 
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van onderwijs, den Hoofdrechter, benevens drie Leden door commissie van 
de Regering te benoemen 1). e:x::aminatoren. 

9. Zij vergadert minstens eenmaal 's jaars, tot het Vergadering van 
examineeren van kandidaten en het uitreiken van certificaten commissie. 
van bevoegdheid. W anneer in den tusschentijd niet minder 
dan vijf kandidaten zich aanmelden, zal de Commissie speciaal 
vergaderen om hen te examineeren. 

10. Kandidaten voor het examen moeten zich minstens Aanmeldingstijd 
een maand v66r den bepaalden tijd bij den Superintendent van kandidaten. 
van Onderwij s aanmelden. 

11. De certificaten van onderwijzers zullen tweederlei Certiticaten van on
zijn, naar hunne bedrevenheid in de vereischte vakken voor derwijs tweederlei. 
lager en middelbaar onderwijs. 

12. Een certificaat van bevoegdheid, door de Commissie Certificaat van be· 
uitgereikt, zal bij benoemingen in elk geval eene aanbe- voegdheid. 
veling zijn. 

13. De Commissie heeft het recht hare eigene huis- Commissie regt 
houdelijke bepalingen te maken, aangaande den tijd van het hu{shoud~lijke be
examen, de vereischten voor de verschillende betrekkingen pa mgen e maken. 

(Art. 4, B, en Art. 7), enz., onderworpen aan de goedkeuring 
der Regeering. 

14. Alle vroegere wetten en bepalingen met deze wet in Herroeping van 
strij d, worden hi er bij herroepen. vroegere wet ten, enz. 

15. Deze Wet treedt in werking volgens artt. 12 en 69 In werking treden 
van de Grondwet. der wet. 

De Staatspresident vertegenwoordigd door 
het H.Ed. Driemanschap, 

N amens deze, 

(Get.) S. J. P. KRUGER, 
Vice-President. 

Op last., 

W. EDUARD BOK, 
Staa tssecretaris. 

Gou vernemen tskantoor, 
Pretoria, 11 Mei 1882. 

1) Dit en volgende artikelen gewijzigd door Wet No. 13, 1886, ge· 
publiceerd Staatscourwnt dd. 1 Sept. 1886, No, 293. 
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No. 252. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

Hiermede wordt ter algemeene informatie gepubliceerd 
onderstaand Reglement van Orde voor den Volksraad der 
Z. A. Republiek, zooals goedgekeurd b~j Volksraadsbesluit, 
art. 109, dd. 12 Mei 1882. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 12 Mei 1882. 

Op last, 
W. EDUARD BOK, 

Saatssecretaris. 

REGLEMENT VAN ORDE 
VOOR DEN 

VI!J.KSRAAD DER ZU_ID_~JRIKAI}N~CHE REPUBLIEK. 
~fuutrn«<-~ 7/1/8 A';/ .3 ro dd :;jb ff!. 

HOOFDSTUK I. 

VAN DE ZITTINGEN. 

:Bekendmaking van ARTIKEL 1. De gewone jaarl~jksche zitting van den 
jaarlijksche zitting. Volksraad, wordt aan de leden bekend gemaakt door eene 

Kennisgeving in de StaatscouTanf, welke daarin voor het eerBt 
6 weken v66r den aanvang der zitting, en vervolgens gere
regeld tot den aanvang geplaatst en door Z.H.Ed. den Presi-

Oproeping door dent onderteekend wordt. Al de leden zullen tevens bij 
sch:;iftelijke kennis- schriftelijke kennisgeving worden opgeroepen om op dag en 
gevmg. datum vermeld in de Staatscou1·ant, tegenwoordig te zijn. 
Oproeping voor bui- 2. Tot eene buitengewone zitting worden de leden op
iengewone zittingen. geroepen door schriftelijke kennisgeving, onderteekend door 

lndien lid zitting 
l1iet kan bijwonen 
moet kennis aan 
Regering gegeven 
worden. 

dengene die, volgens de Grondwet de magt daartoe bezittende, 
de zitting belegt, die zoo vroegtijdig mogelijk aan hen zal 
worden toegezonden, geschiedende daarenboven de kennis-
geving in art. 1 vermeld, zoodra zulks doenlijk is. 1) 

3. Indien eenig lid bij de ontvangst van de Sta'1t.~co1-trant 
en de schriftelijke kennisgeving, of van een van beide, niet 
in staat is om de zitting op den bepaalden bij te wonen, 
zal hij daarvan dadelijk met opgave van redenen kennis 
geven in geschrift aan de Regering, die bij de opening van 

1) Door V. R. B., 19 Sept. 1864, art. 42, wordt de Uitv. Raad, ge· 
machtigd plaats van zitting te bepalen. 
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den Volksraad zoodanige kennisgeving aan den Voorzitter 
z::tl overhandigen. 

HOOFDS'rUK II. 

V AN DE LED EN. 

Afdeering I. Algemeene Bepalingen. 

4. Niemand zal als lid van den Volksraad verkiesbaar Qualificatie van 
zijn, tenzij hij de vereischten bepaald in Art. 31 1) van de lede~ .e~ vereischte 
G d t b 't f 't d' . d t k dreqmsltle. ron we ez1 , en voora eene m noo 1gmg, on er ee en 
door minstens 12 stemgeregtigde burgers, heeft ontvangen, 
waarvan aan den Uitvoerende Raad kennis zal moeten gege
ven warden; welke uitnoodiging, benevens het antwoord 
daarop, 28 dagen v66r de kiezing van zoodanig lid plaats 
heeft, in de Staatscm~Tant zal moeten bekend gesteld warden. 

a. De Leden moeten de volgende vereischten bezitten: Vereischten die 
3 achtereenvolgende jaren stemgerechtigde bur-l~den moeten be
gers der Z. A. Republiek geweest zijn, den ouder- zitten. 
dom van 30 jaren bereikt hebben, lidmaten van 
eene Protestantsche kerk zijn, in de Republiek 
wonen en vaste goederen in het grondgebied der 
Z. A. Republiek bezitten. 

b. Geene personen van een openlijk slecht gedrag ofwelke personen nit
die een onteerend vonnis ten hunne laste hebben; gesloten zijn. 
geene niet gerehabiliteerde bankroetiers of insol-
venten van waar ook; gee ne person en die elkander 
bestaan in de betrekking van vader en zoon; 
geene geklwden noch bastaarden zullen toegelaten 
warden in onze vergaderingen. 

c. Een ieder is geregtigd, wanneer hij daarvan het Bewijzen van onbe
bewijs kan leveren, het aan den President van kwaamheid 1~1oeten 
den Uitvoerenden Raad 2) in te zenden v66r dat ~an den President 

d . l'd . . I l h t b .. mgezonden worden. zoo amg 1 z1ttmg neemt. ngeva e ewiJS 
voldoende overtuigend is zal de President van 
den Uitvoerenden Raad 3) v66r de opening van de 
zitting, hetzel ve aan den Voorzitter van den Volks-
raad ter hand stellen en op de verwijdering van 
het betrokken lid aandringen. 4) 

d. Niemand zal beschouwd warden als lid van den Voorkiezingworden 
Volksraad verkozen te zijn, tenzij hij bij de 4? stemmen ver
kiezing de stemmen van minstens veertig stem- eischt. 
geregtigde burgers, die eigenaars zijn van vaste 
goederen in de Z. A. Republiek, op zich heeft 
vercenigd. 5) 

1) Zie ante, bl. 38. 
2) en 3) Zie V.R,B. 22 October 1866, Art. 484, ante bl. 269. 
4) Zie V. R. B., 11 Junij 1873, art. 153, ante, bl. 525. 
5) Zie Kieswet No. 7, 1882 en V. R. B., 19 Junij 1885, art. 481. 
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e. Tevens zal geen ambtenaar van den Staat, die als 
zoodanig een vast, hetzij jaarlijksch of maande
lijksch salaris geniet, als lid van den V olksraad 
verkieRbaar zijn. 

5. Ieder lid legt bij het aanvaarden van zijn ambt den 
volgenden eed af: 

"Als verkozen tot lid van den Volksraad dezer Repu
bliek verklaar, beloof en zweer ik plegtig, dat ik 
niemand eenige gift gedaan of beloofd heb, om 
tot die betrekking te geraken, dat ik in die be
trekking getrouw zal zijn aan het volk, mij zal 
gedragen overeenkomstig de Grondwet dezer Repu
bliek, naar mij n beste kennis en geweten, en niets 
anders te betoogen dan de bevordering van het 
geluk en welzijn der ingezetenen in het algemeen." 

Van ongegronde 6. Ingeval een lid, zonder voldoende redenen, voor 
. afwezigheid geeft korteren of langeren tijd van de zittingen afwezig blijft, zal 

Regering kennis de President van den Uitvoerende Raad 1), op voordragt van aan kiezers. 
den V oorzitter van den V olksraad zulks ter kennis brengen 
van het distrikt, waardoor zoodanig lid gekozen is. 

Bepali11gen in geval 7. Wanneer eenige vacature in den Volksraad ontstaat, 
van vat:ature. hetzij door· den dood of het bedanken van een lid, volgens 

art. H7, 38 of 39 van de Grondwet 2) of anderzins, en zulks 
ter kennisse is gebragt van den President van den Uitvoe
renden Raad 3), zal hij daarvan dadelijk kennis geven aan den 
V oorzitter van den V olksraad, en daarna op den tij d bepaald 
in art. 35 der Grondwet 4) of in buitengewone gevallen op 
zoodanigen tijd, als zulks zal vereischt worden, electien openen 
tot aanvulling van zoodanige vacaturen. 

Resignatie moet bij 8. Een Raadslid, wenschende zijn betrekking neder te 
Sta~tHpresident in- leggen, zal zijne 1esignatie moeten indienen bij den Staats
gediend worden. 'd t d' t t d · k' · 1 pres1 en , 1e na on vangs aarvan eene nwuwe 1ezmg za 

bepalen voor de wijk of het dorp door zoodanig lid vertegen
woordigd. 

Geen lid treedt af 9. Geen lid wordt l)eschouwd te zijn afgetreden v66r 
voor er opvolger is. dat de kiezing van zijnen opvolger is goedgekeurd 5). 

Vet blijfkosten. 

Reiskosten. 

Afdeeling ll. 

V AN DE TOELAGE. 

10. Ieder lid geniet voor elken dag dat hij de zitting 
bijwoont: verblijfkosten £1 10s 6). 

11. Aan ieder lid znllen reiskosten worden vergoed, 
volgens tarief, vastgesteld voor civiele ambtenaren 7). 

l) en 3) Zie V.R.B. 22 October 1866, Art, 484, ante bl. 269. 
2) Zie wnte, bl. 39. 
4) Zie ante, bl. 39. 
5) In verhand hiermede zie V.R.B. 20 Mei 1873, Art. 2, ante bl. 537. 
6) en 7) Zie V.R.B. 9 Julij 1885, .Art. 757 en We~ No, 7, 1886, 
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12. Wanneer eenig lid gedurende den tijd dat hij bij Betaling en avenre
de zitting aanwezig is, de vergaderingen niet geregeld bij- digheid van ~ijd .~ie 

t 1 h .. . d' b d" d h . leden aanwez1g ZIJn. woon , za 1], 111 1en er geene evre 1gen e verse oomngen 
bestaan, voor de dagen of gedeelten daarvan, die hij alzoo 
verzuimt geene betaling erlangen, dan alleen in evenredigheid 
van den tijd waarop hij de vergaderingen bijwoont; de secre-
taris zal van de afwezigheid der leden behoorlijk aanteekening 
houden en indien het door den V oorzitter van den V olksraad 
zal noodig geacht worden, zal deze van zoodanige gedurige 
verzuimen aan het distrikt kennis geven, waardoor zoodanig 
lid verkozen is. 

a. De reiskosten zullen berekend worden naar den Berekening van 
afstand, die de leden ter bij woning van de V olks- reiskosten. 

raadszittingen werkelijk hebben af te leggen, 
namelijk van hunne respectieve woonplaatsen tot 
de plaats waar de V olksraad zitting houdt 1 ). 

13. De leden ontvangen hunne toelagen tegen kwitantie, Leden ontvangen 
onder overlegging eener verklaring van den Secretaris van den toel~gen tegen kwi
Volksraad, aanwijzende het bedrag waartoe zij geregtigd zijn. tantle. 

Afdeeling III. 

V AN DE KLEEDING. 

14. De leden zijn verpligt in het zwart gekleed ter ver- Leden in het zwart 
gadering te verschijnen, met witten das. gekleed. 

a. De Voorzitter zal gekleed zijn met een zwarte toga, Kleeding van V oar
die van voren en om de kraag zal omzoomd zijn zitter. 

met zwart fluweelen band. 

Afdeeling IV. 

V AN DE AFTREDING. 

15. De helft der leden zullen iedere twee jaren aftreden, 2) Helft der leden 
zullende daarvan een behoorlijk register worden gehouden ~reden iedere twee 
· b d 35 d G d 'Jaren af. 111 ver an met art. · er ron wet. 3) 

16. Een lid gekozen in plaats van een ander wiens Leden treden afwan
diensttijd bij zijn aftreden of overlijden nog niet verstreken neervoorganger had 
was, zal moeten aftreden op denzeltden tijd waarop zijn voor- moeten aftreden. 

ganger had moeten aftreden. 

HOOFDSTUK Ill. 

VAN DEN VOORZITTER. 

17. De V oorzitter van den V olksraad zal bij meerder- Kiezing van Voor· 
heid van stem men der V olksraadsleden word en gekozen, in zitter. 
verband met art. 41 der Grondwet. 4) 

1) Zie nu Wet No. 7, 1886. 
2) Zie Bepalingen gemaakt door V.R.B. 30 Julij 1886, Art. 1236. 
3) Zie ante, bl. 99. · 
4) Zie ante, bl. 41. 
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Pligten van Voor· 18. De Voorzitter is belast met het openen en sluiten 
zitter. der zittingen en vergaderingen, en met het handhaven van 

orde gedurende dezelve. 
Voorzitter's regt om 19. De Voorzitter heeft hetzelfde regt als ieder ander 
aan discussies de~l lid, om aan de beraadslagingen, stemmingen en benoemingen 
te nemen en beshs- d I t b" t k' t h ft h" d b sende stem. ee e nemen ; IJ s a mg van s emmen ee IJ e e-

slissende stem. 
Teekening der 20. De Voorzitter en de Secretaris onderteekenen elken 
notulen. dag, na goedkeuring, de notulen der vergadering van den 

vorigen dag. 
Bij ontstentenis is 21. Bij ontstentenis van eenen Voorzitter neemt het 
h.et oudste lid Voor- oud8te lid in jaren zijne pla.ats in, en doet onmiddelijk 
zltter. tot de tijdelijke of vaste benoeming van eenen Voorzitter 

overgaan, naarmate de Voorzitter slechts voor het oogenblik 
afwezig is of geheel ontbreekt. 

HOOFDS'fUK IV. 

V A N D E N S E C RE 'r A RI S. 

BenoPming van 22. De Volksraad benoemt bniten zijn midden eenen 
Secretaris. Secretaris, op voordragt van den Uitvoerenden Raad volgens 

art. 36 der Grondwet 1), zullende de Secretaris tevens ver
antwoordelijk gesteld warden voor alle documenten van den 
Volksraad, onder geven van securiteit. 

Eeq v~n Secretaris. 23. De Secretaris legt bij de aanvaarding zijner betrek-
king den volgenden eed af: 

"lk zweer, dat ik als Secretaris van den Volksraad, 
de op mij rustende pligten naar het beste van 
mijn kennis en vermogen, met ijver en trouw 
zal behartigen, dat ik met de stipste eerl~jkheid 
en onpartijdigheid zal te werk gaan, en dat ik 
het strengste geheim zal bewaren omtrent alles, 
wat met gesloten deuren verhandeld en bepaald 
wordt, tenzij de verpligting tot geheimhouding 
daaromtrent wordt opgeheven.-Zoo w AARLIJK 

HELPE MT.T Gon ALMAGTIG !'' 

Ambtstijd van 24. De Secretaris bl~jft zijne betrekking bekleeden totuat 
Secretaris. de Volksraad goed vindt hem te ontslaan, of Z.H.Ed. de 

President, volgens art. 79 der Gronclwet, 2) hem stuit. 
Bepaling van salaris. 25. Bij de henoeming van eenen Secrctaris wordt 

tegelijkertijd zijn salaris door den Volksraad bepaald. 
Kleeding van Secre- 26. De Secretaris verschijnt in het zwart gekleed ter 
taris. vergadering. 
Houden van notulen 27. De secretaris houdt behoorlijk notulen van de ver-

rigtingen en besluiten van den V olksraad, en legt iederen 

1) Zie ante, bl. 39. 
2) Zie ante, bl. 45. 
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dag de notulen der vergadering van den voorgaanden dag 
aan de leden ter goedkeuring voor. 

28. De notulen van den laatsten dag eener vergadering Goedkeuring van 
worden door den Secretaris ter goedkeuring voorgelegd aan notulen van den 

C . . d . l d "t d d V lk d laatsten dag. eene omm1ss1e van ne e en, u1 en oor en o sraa , 
v66r het sluiten der zitting te worden benoemd, en waar-
van de Voorzitter een der leden is. 

29. De Secretaris houdt een behoorlijk register, aan- Register van leden. 
wijzende den tijd van de verkiezing, de toelating en de 
aftreding der led en van den V olksraad, en een presentielij st 
aantoonende welke leden gedurende de zitting de vergade-
ringen dagelijks geregeld bijwonen. 

30. De Secretaris houdt een boek waarin hij de volg- Boek voor aanteeke
orde der werkzaamheden van den Volksraad naar den tijd, ni_ng van werkzaam-

. · · t · · k · k t k t t d" he den en behande-waa:nn Z1J er Z1Jner enmsse omen, op ee en ; me 1en ling van memories. 
verstande, dat hij de memories, welke eenig bepaald punt 
van werkzaamheid betreffen, die aan hem ter hand gesteld 
worden, bij de behandeling van dat punt ter tafel brengt, 
zonder den tijd harer indiening in aanmerking te nemen. 

31. De Secretaris maakt elken dag door aanplakking Aanplakken van 
(na afioop der vergadering) aan de buitendeur der Raadzaal on~erwerpen aan 

b k d lk d h .. l""k . d d . bmtendeur. e en , we e on erwerpen waarsc lJ n 1J 1n e verga ermg 
van den volgenden dag zullen behandeld worden. 

32. De Secretaris brengt alle besluiten van den Yolks- Schriftelijke kennis 
raad schriftelijk ter kennisse van de daarbij belanghebbende van besluiten. 
personen. Met uitzondering van buitenlandsche autoriteiten, 
aan wien de mededeeling van dergelijke besluiten geschiedt 
door tusschenkomst van Z.H.Ed. den Staatspresident, aan 
wien daartoe door den Secretaris de noodige stukken worden 
toegezonden. 

HOOFDSTUK V. 

VAN DE VERGADERINGEN. 

Afdeeling I. Van den Tijd. 

33. De vergaderingen worden gehouden van des voor- Tijd der vergade
middags 9 tot 12 uur en van des namiddags 2 tot 5 ure. ringen. 
De Secretaris zal den tijd aangeven voor het openen der 
vergaderingen op elken dag volgens almanak, en hij zal den 
Bode gelasten de klok, minstens 5 minuten voor de opening 
der vergaderingen te luiden. 

34. Zoodra na 9 en 2 ure een getal van 12 leden aan- Opening van verga-
wezig is, wordt de vergadering geopend. dering. 

Afdeeling li. 

VAN DE STEMMEN EN BENOEMINGEN. 

3.5. Alle besluiten worden bij mondelinge stemming en Besluiten bij mon-
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delijke stemming. met volstrekte meerderkeid van stemmen der stemmende 
leden, genomen. 

Besluiten kunnen 36. De V oorzitter heeft het regt voor te stellen, dat een 
ook bij acclamatie besluit genomen worde bij acclamatie; op de vordering van 
genomen worden. een der leden is hij echter verpligt de stemming te doen 

plaats grijpen op de wijze in art. 35 bepaald. 
Geen lid mag buiten 37. Geen lid mag zich buiten stemming houden, tenzij 
stemming blijven. op gegronde redenen door hem te warden opgegeven. 
Het laatste besluit 38. Over alle voorstellen ten aanzien van eenig punt 
k~mt eerst in stem-in behandeling zijnde, wordt gestemd in de omgekeerde orde, 
mmg. waarin zij ged.aan zijn, beginnende met het laatste. 
Over stemming van 39. Over amendementen wordt gestemd op dezelfde wijze 
amendementen. als in art. 38 is bepaald, en voordat het voorstel, waarop 

zij betrekking hebben, in stemming wordt gebragt. 
Benoemingen met 40. Alle benoemingen geschieden met volstrekte meer
vo~strekte meerder- derheid van stemmen der stemmende led en, met gesloten 
held. briefj es. 
Tweede vrije stem- 41. Wanneer bij de eerste stemming niemand de vol-
ming. strekte meerderheid erlangt, heeft er eene tweede vrije stem-

ming plaats. 
Derdestemmingtus- 42. Wanneer bij de tweede vrije stemming niemand de 
schen personen die volstrekte meerderheid op zich vereenigd heeft, geschiedt er 
t~~gt~:b~:~~der- eene herstemming t':sschen de perso:r:en, die het grootste 

aantal stemmen op zwh hebben vereen1gd. 
In geval van gelijke 43. W anneer bij eene herstemming twee of meer per
st~mmen herste~- son en een gelijk aantal stemmen op zich heb ben vereenigd, 
mmg tusschen die. heeft de herstemming tusschen die alleen plaats. 
Bepalingen in geval 44. V oor het geval dat eene stemming voor twee can
van stem~ing voor didaten vereischt wordt, en bij zoodanige stemming een de 
twee candidaten. volstrekte meerderheid heeft, en twee of meer een gelijk 

aantal stemmen hebben verkregen, zal tusschen deze laatsten 
eene herstemming plaats hebben overeenkomstig het voor
gaande artikel, en zal dan diegene die de meerderheid der 
stemmen op zich heeft vereenigd op het tweetal warden 
geplaatst. 

Blanco en onduide- 45. Alle blanco stembriefjes en ook die welke niet 
lijke stembriefjes duidelijk aanwijzen de persoon of personen voor wie gestemd 
ongeldig. wordt zullen als ongeldig beschouwd en van de ter vergade-

ring uitgebragte stemmen afgetrokken warden. 

Afdeeling Ill. 

VAN DE ORDE. 

Gevallen waarin 46. Zoo dikwijls een lid bij de beraadslaging van het 
Voorzitter ter orderin behandeling zijnde punt afwijkt, of in zijn woordvoering 
moet roepen. de palen der betamelijkheid te buiten gaat, wordt hij door 

den V oorzitter tot de orde geroepen. 
Lid kan zwijgen 4 7. W anneer zoodanig lid driemalen tot de orde is ge
o:pgelegd worden. :roepen, kan de Volksraad besluiten, dat hem het zwijgen 
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wordt opgelegd, totdat de beraadslagingen over het in be
handeling zijnde punt zijn ges1oten. 

48. Eenig lid zich aan persoon1ijke beleediging van een Lid kan verpligt 
ander lid schuldig makende, kan door een besluit van den w.orden verschoo
Volksraad verpligt worden daaromtrent verschooning te vragen. mng te vragen. 

49. Eenig lid zich aan ongerege1dheid of wangedrag ofGevolgen indien 
verstoring der orde schu1dig makende, wordt voor de eerste leden zich schuldig 

d d V . b . t d t d 1 maken aan wange-maa1 oor en oorz1tter ensp ; voor e wee e maa ge- drag of rustver-
durende dezelfde vergadering wordt hij andermaal berispt, storing. 
en daarvan aanteekening gedaan in de notulen, en voor de 
derde maa1 kan hij door den V o1ksraad worden verpligt de 
vergadering tot de heropening te verlaten of voor het gehee1e 
zittingjaar, en za1 indien zu1ks door den Voorzitter van den 
Volksraad zal worden noodzakelijk geacht, door den Secre-
taris van den Vo1ksraad van zijn gedrag aan het distrikt 
hetwelk h\j vertegenwoordigt, worden kennis gegeven. 

HOOFDSTUK VI. 

V AN DE BERAADSLAGINGEN. 

50. De beraadslagingen zijn vrij. Beraadslagingen vrij 
51. De Volksraad kan bij besluit verklaren dat het Sluiten van beraad

punt in behandeling genoegzaam is toegelicht, en dat de slagingen. 
beraads1agingen daarover gesloten zijn. 

52. Nadat Zijn Hoog-Ed. de Staatspresident of zijn Leden mogen ant
vertegenwoorcliger over eenig punt het woord heeft gevoerd woorden indien 

d b d' . d . 1 d ' Staatspresident ge-mogen e eraa slagmgen aarover met ges oten wor en, sproken heeft. 
nadat ieder lid ten minste eens de gelegenheid gehad heeft 
hem te beantwoorden. 

53. Nadat de beraadslagingen over eenig punt gesloten Na sluiten van be
zijn, mag daarover het woordt niet meGr gevoerd worden. raadslaging stilte. 

54. Geen voorstel, a1vorens het door een lid ondersteund Elk voorstel moet 
is, wordt in beraadslaging gebragt. De voorsteller heeft het secondant hebben. 
regt, bij het doen van eenig voorstel, het korte1ijk toe te 
lichten. Het beginsel is aangenomen om amendementen op Beginsel van amen
voorstellen reeds onder de discussien te kunnen indienen 1 ). dementen. 

55. Ieder lid voert staande het woord, hebbende het regt Elk lid mag twee 
tweemaal over hetzelfde onderwerp of artike1 van onderwerp maal spreken. 
het woord te voeren; om meermalen te spreken wordt de 
toestemming van den V olksraad vereischt. 

56. W anneer twee of meer led en tegelijk het woord Voorzitter beslist 
willen voeren, beslist de voorzitter wie het eerst za1 mogen wie het woord heeft. 
spreken. 

57. Ieder lid heeft het regt te verzoeken, dat eenig punt Regt van led en .om
door hem in hot midden gebragt, of eenige grond, waarop ~rent aanteekenmg 
.. f · · b ld . m de notulen. ZIJne stem o we1germg om te stemmen berust, epaa In 

de notulen worde aangeteekend 2) . 
. . ------------------· -----------

I) 7-ie toevoeging aan dit artikel door V.R.B. 9 .Tulij 1883, Art. 621. 
2) Zie V.R.B. 6 Mei 1886, Art. 28. 
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Regt van leden om .58. Ieder lid heeft het regt te vorderen, dat de stemming 
uitstel van stem- over eenig punt uitgesteld worde tot den volgenden dag 
ming te vragen. (uitgezonderd op den laatsten dag der zitting,) mits dat de 

meerderheid van den Volksraad zulks toestemt, in welk geval 
de beraadslagingen over zoodanig punt den volgenden dag 
op nieuw begonnen worden, mogende die beraadslagingen 
of de stemming echter, niet op nieuw op de vordering van 
hetzelfde of eenig ander lid worden uitgesteld. 

Volksraad ofVolks- 59. Wanneer de Volksraad of eenige uit zijn midden 
raad-Commissie mo- benoemde Commissie het noodig acht een ambtenaar of 
gen ambtenaren of . · · t 't h k ·· 
private personen eemg pnvaat persoon over eemg pun e ooren, unnen z~J 
ontbieden. hen daartoe voor zich ontbieden; zullende zulke private 

personen, indien zij zulks verlangen, voor hunne reis- en 
verblijfkosten betaald worden, volgens het tairief va~tgesteld 
voor civiele ambtenaren. 

HOOFDSTUK VII. 

VAN DE WERKZAAMHEDEN . 

.Afdeeling I. Van de orde. 

Beeediging der 60. De leden voor den Volksraad zullen v66r het aan-
nieuwe leden. vaarden hunner betrekking beeedigd worden, door de Volks

raadsleden, die op den dag der zitting tegenwoordig zijn, in 
verband met art. 31 der Grondwet. 1). 

Bij gebrekevan quo- 61. Wanneer er op den bepaalden tijd, bij den aanvang 
rum heeft Voorzitter der, of gedurende de zitting, eenige leJen mogen ontbreken, 
en leden regt den om het vereischte getal van 12 leden nit te maken zullen 
Raad op te vullen. . ' 

de Voorz1tter en andere leden de magt hebben zoovele andere 
oude Volksraadsleden of andere aanwezige daartoe geschikGe 
en bekwame personen te benoemen, aan te stellen en te doen 
inzweren om als Volksraadsleden in hunne zittingen mede 
werkzaam te zijn, totdat dezelve zullen zijn afgeloopen. 

Commissie om 62. Na de eedsafiegging der nieuwe leden, benoemt de 
Staatspresident af Voorzitter eene Commissie van leden, om Zijn Hoog.Ed. den 
te halen. Staatspresident ter vergadering binnen te leiden. 
Opening der verga- 63. Zoodra Zijn HoogEd. den Staatspresident ter ver
dering door gebed gadering is binnen geleid, wordt door den leeraar der N eder
door een leeraar. duitsch Hervormde Kerk 2) van de plaats waar de zitting is, 

of, indien die niet togenwoordig is, door eenigen anderen 
tegenwoordig zijnde leeraar, die daartoe vooraf door den 
Voorzitter schriftelijk is uitgenoodigd, een gebed gedaan. 

In .afwe:dgheid van 64. Ingeval er geen leeraar der N ederduitsch Hervormde 
leeraar door een der gemeente 3) aanwezig is, wordt een gebed gedaan door den 
leden. Voorzitter of door een daartoe aangewezen lid, of door eenig 

ander persoon, door hem daartoe uitgenoodigd. 
Aanspraak. 65. Na het gebed doet Z~jn Hoog-Ed. de President zijne 

aanspraak. 

1) Zie ante bl. 38. 
~) en 3) Zie V.R,B. 26 Mei 1886, Art. 322, 
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66. Na het houden der aanspraak, welke vooraf gedrukt Voorzitterantwoord 
en na het uitspreken terstond aan de leden rondgedeeld 0 P dezelve. 
wordt, beantwoordt de · voorzitter deze kort en schriftelijk. 
De V olksraad zal daarop eeno Commissie kiezen van dr1:e Volksraad kiest Be
leden, belast met buiten den tjjd der vergaderingen, de grootings-commissie 

rekeningen van het aJgeloopen jaar en de begrooting van het 
loopend jaar 1) te onderzoeken, on welke Commissie, wanneer Pligten derzelve. 
de rekeningen en de begrooting aan de orde gesteld zijn, 
dienaangaande haar rapport uithrengt bij monde van den 
<laartoe bij de Commissie henoemden rapporteur. 

67. Vervolgens worden de werkzaamheden voortgezet in Werkzaamheden 
de orde waarin zij volgens het in Art. 30 vermelde ordeboek volgens ordeboek. 
voorkomen: 

a. W anneer eenig lid van den V olksraad van de orde Omtrent afwijken 
wenscht af te wijken, zal hij dadelijk na de goed- van .a.~ orde en 

k . d t 1 l . d d motleen. eurmg er no u en van c en vor1gen ag aarvan 
schriftelijk kennis geven ter informatie van den 
Raad, meldende dat hij op zekeren tij d, do eh 
niet binnen de 48 uren, eene motie wenscht te 
maken om eenige zaak, hetzij tot het vragen van 
inlichtingen of het overleggen van documenten 
door de Regeering aan de orde te brengen, zoo-
danige motie moet gesecondeerd worden. 

b. Op dien door het lid voor te stellen dag zal hij zijn Ver~apen van 
voorstel aan den V olksraad voorbrengen, bij niet motieen. 
voldoening waal'van zijn voorstel vervalt. 

c. De Voorzitter besluit en bepaalt den dag waarop de Voorzitter bepaald 
inlichtingen zullen worden gegeven of de stukken dag voor motie. 

ingediend. 
cl. Bij afwezigheid van het lid kan een ander lid het Ander lid kan motie 

voorstel overnemen. overnemen. 
A, De Secretaris van den Volksraad zal schriftelijk Schriftelijk kenni~ 

kennis geven aan den Staatssecretaris van de aan Staatssecretans. 

inlichtingcn of documenten die vereischt worden. 
f 'Vannecr eenig lid in den loop der zitting eene Bep~l~_ngen omtrent 

motie indient, ten doel hebbende de verandering, motieen _bevattende 
.. . . h .L": h .ft. f "d l"k b . verandermgen van 

W~Jzigmg, et a1sc a en o tiJ e IJ mten wer- wetsartikel. 
king stellen van eenige wet of wetsartikel zal, 
voordat op zoodanige motie verder wordt gehan-
deld, deze worden in handen gesteld van de 
Regering, ten einde daarop gedurende de zitting 
ten spoedigste te doen rapporteren en indien 
daarna de V olksraad van oordeel is dat er gee ne 
genoegzame en grondige redenen aanwezig zijn 
om zoodanige motie gedurende dezelfde zitting te 
behandelen, zal de aan de Regering opgedragen 
worden die in de volgende zitting weder aan de 

1) Zie V.R.B.B. 23 October 1874, Art. 154, ante bl. 597, en 29 Julij 
1886, Art. 1226. 
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orde te brengen, en den i nhoud daarvan, zoo 
noodig, drie maanden van te voren in de Staats
courant te doen publicel,'en. 

omtrent Volksraad 68. Indien gedurende de zitting verschillende werkzaam
commissien. heden aan Volksraad-commissien warden opgedragen, zullen 

zij uit bun midden een Voorzitter kiezen en aan elke zoo
danige Commissie zal een Secretaris warden toegevoegd, die 

Commissie-rappor
ten hebben voor
keur. 

Vergoeding aan Se
cretaris en led ender 
commissien. 

Afwijken van de 
orde. 

door zoodanige Commissie zal warden gekozen. 
a. Commissie-rapporten van Volksraads-commissien 

zullen, zooals zij in de volgorde zij n ingediend, 
behandeld warden, nadat het onderwerp, aan de 
orde zijnde, afgehandeld is, tenzij dat de Raad 
oordeelt om de behandeling uit te stellen. Aan 
de Secretarissen der V olksraads-commissien zal 
voor hunne werkzaamheden respectievelijk war
den toegekend eene som van tien shilling Stg. 
voor elke vergadering van niet minder dan twee 
uren, en aan ieder lid der Commissie voor de 
uren die zij bu.1:tP-n den tijd der Volksraadsverga
deringen werkzaam zij n, een bedrag van zes 
shillings per uur. 

69. Wanneer het wenschelijk is van de orde in art. 67 
bepaald af te wijken, heeft de V olksraad de magt daartoe 
te besluiten. 

Onafgehandelde 70. Wanneer bij de sluiting van eene zitting eenige 
zaken het eerst aan werkzaamheden onafgedaan zijn gebleven, warden die in de 
de orde gesteld. volgende zitting het eerst aan de orde gesteld, met uitname 

Wetsontwerpen 
moeten 3 maanden 
gepubliceerd zijn. 

Behandelen van 
wetsontwerpen die 
niet gepubliceerd 
zijn geweest. 

van de werkzaamheden welke zijn opgedragen aan de Com
missies bedoeld bij art. 66 van het Reglement van Orde, 
welke tijdens de zitting waarin de Commissie werd aange
steld moeten behandeld warden. 

Afdeeling II. 

V AN WETSONTWERPEN. 

71. Geen wetsontwerp wordt door den Volksraad in 
overweging genomen, tenzij hetzelve minstens drie maanden 
v66r den aanvang der zitting in de Staatscourant is open
baar gemaakt, onderteekend door hem door wien het wordt 
vastgesteld, in verband met art. 12 en 69 der Grondwet. 1) 

72. De Volksraad heeft de magt om bij een besluit, 
waarbij de redenen grondig zijn opgegeven, te bepalen dat 
een wetsontwerp in overweging zal genomen warden, al is 
hetzelve niet drie maanden te voren, of zelfs in het geheel 
niet, vooraf bekend gemaakt, in verband met art. 12 der 
Grondwet. 2) 

led er lid krijgt copy 73. Alle voorstellen van W etten, Reglementen of 

1) Zie ante bl. 36 en 44. 
2) Zie ante bl, 36. 
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Instructies, of anderszins, die door den V olksraad moeten van wet aan de orde. 
worden behandeld, zullen vooraf worden afgedrukt en zal 
eene copij van zoodanige documenten eenen dag v66r de 
behandeling van het onderwerp voor ieder V olksraadslid 
worden ter tafel gelegd. 

7 4. Geen wetsontwerp wordt zonder voorafgaand verlof Geene wetsontwer· 
van den Raad ter tafel gebragt, uitgezonderd die door den pen zonder verlof 
Staatspresident aangeboden zijn; van iedere motie om ver- ter tafel gebragt. 
lof om een wetsontwerp in den Raad te brengen, zal eerst . 
de algemeene strekking worden medegedeeld ; wanneer de 
Raad, na beraadslaging daarover, besluit zeodanig verlof te Motie om verlofom 
verleenen, zal het lid zoodanig wetsontwerp onmiddelijk bij wetsontwerp in te 
den Secretaris van den Volksraad indienen, die het dadelijk brengen. 
zal stellen in handen van de Regering om daarmede te 
handelen zooals vermeld in art. 67, letter f. 

7 5. Wanneer de behandeling van eenig wetsontwerp aan Eerste en tweede 
de or de is, zal die allereerst in zij n geheel word en voorge-lezing van wetsont
lezen en indien, met betrekking tot zoodanig wetsontwerp, werpen. 
eenige memories in den Raad aanwezig zijn, zullen die eerst 
worden voorgelezen, en indien daarna geene moties daar-
mede in verband aan de orde zijn gesteld, zal het wetsont-
werp voor de tweede maal worden gelezen, waarna allereerst Indien strekldng af
zal beraadslaagd en gestemd worden over de algemeene gekeurd is het ont
strekking; wanneer die wordt afgekeurd, wordt het ontwerp werp vervallen. 
beschouwd als te zijn vervallen. 

7 6. W anneer de algemeene strekking is goedgekeurd, Artikelsgewijze 
worden achtereenvolgens de verschillende deelen van het overweging van.ont
ontwerp een voor een in overweging genomen en over elk werp en stemming. 
derzelve, na de sluiting der beraadslaging over hetzelve, af-
zonderlijk gestemd. 

Deze beraadslagingen kunnen in Comite Generaal wor- Comite-Generaal. 
den gehouden. 

77. Na de stemming over de afzonderlijke deelen van Bepaling van dag 
het wetsontwerp is afgeloopen zal het in zijn geheel wed er voor derde Iezing 
worden voorgelezen en zal da~ de dag bepaald worden waarop van ontwerp. 
het gewUzigde of niet gewijzigde wetsartikel weder in zijn 
geheel zal worden behandeld. 

a. Tusschen de laatstgenoemde voorlezing en de daarop Tijdperk tusschen 
volgende van het geheele wetsontwerp, zullen tw~ede en derde 

. t 24 t b" t .. d lezmg m1ns ens uren moe en voor IJgaan, enziJ e- · 
zelve geen uitstel kan lijden. Bij die behandeling 
zal alleen geoordeeld worden over het al of niet 
aannemen van de wet en geene amendementen 
zullen toegelaten worden dan die alleen den vorm 
betreffen. 

b. Indien de Volksraad besluit eenig wetsontwerp aan Bepaling van in 
te nemen, zal bepaald worden wanneer de wet werking treden. 
in werking zal treden. 
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(',, Indien de Volksraad besluit dat eene wet dadelijk 
in werking zal treden, zal daarvan onmiddel~jk 
aan de Regering warden kennis gegeven, met 
opdragt om de wet dadelijk zonder verzuim in 
de Staatscourant te doen publiceren, ten einde 
daaraan uitvoering te geven. 

Publiceeren van 78. Alle W etten en Volksraadsbesluiten die gedurende 
wetten binnen drie eene zitting van den V olksraad warden gepasseerd, moeten 
md aan~te~ n~ afloop ten spoedigste en uiterlijk binnen drie maanden na afloop 

er z1 tmg, m . d . · · l d · b 't · volgorde. van 1e ere z1tt1ng, In vo gor e, In eene Ul engewone mt-
gave van de Staatsco~trant warden gepubliceerd, en zal 
dadelijk bij de uitgifte van zoodanig nommer van de Staats
courant een exemplaar aan ieder lid van den Volksraad 
word en toegezonden. 1) 

.Afdeeling Ill. 

V A N M E M 0 R I E S. 

Memories moeten 79. De Volksraad neemt geene memories in behande
doo~ leden.ofSt~ats-ling tenzij dezelve door een lid of door Zijn Hoog-Ed. den 
president mgediend Staatspresident warden ingediend. 
word en. 
Verpligting om me- 80. Ieder lid is verpligt aan den Volksra.ad de memories 
mories in te dienen. in te dienen, die hem daartoe warden ter hand gesteld. 

Leden moeten met 81. Ieder lid is verpligt zich zooveel mogelijk met den 
inhoud e1~. strekking inhoud en de strekking der hem ter hand gestelde memories 
bekend zlJn. bekend te maken ten einde dezelve wanneer vereischt te 

' ' ' kunnen toelichten. 
Memories worden 82. Al'Ie memories aan den V olksraad ingezonden zullen 
aan Secretaris over- zonder verzuim aan den Secretaris van den V olksraad wor-
handigd niet later d h d' d d' d 1 d "d d t · dan 8 dagen na de en over an 1& , 1~. eze vo gens en tiJ . er ontvangs m 
opening der zitting. het orde-boek InschriJft, en zal geene memor1e later dan acht 

Volksraad kan in 
buitengewone geval
len over later inge
zonden memories 
beslissen. 

dagen na de opening der zitting warden aangenomen, tenzij 
het ten genoege van den Voorzitter van den Volksraad dui
delijk moge blijken, dat ten gevolge van onvermijdelijke 
omstandigheden of oorzaken, buiten toedoen van de memo
rialisten, zoodanige memorie niet had kunnen warden inge
leverd. 2) 

a. In buitengewone gevallen zal de Volksraad de magt 
hebben om bij een besluit, waarbij de redenen 
grondig zijn opgegeven, te bepalen dat een later 
ingezonden memorie aangenomen en in overwe
ging genomen zal warden. 

2) Zie de Grond wet e 69, ante bl. 44. 
2) Zie verandering van dit artikel door V.R.B.B. 6 en 8 Sept. 1884, 

Art. 418 en 419. 
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HOOFDSTUK VIII. 
VAN ZI.JN HOOG-ED. DEN STAATSPRESIDENT. 

83. Zijn Hoog-Ed. de Staatspresident woont de ver- Staatspresident 
gadering bij wanneer hij zulks goedvindt. w.??ut .verg~deri~g 

84. Zijn Hoog-Ed. de Staatspresident en de 1eden van e~~~~Hm hlJ goe -
den Uitvoerenden Raa.d hebben het regt aan de beraads1agin- Regt van Staatspres. 
gen dee1 te nemen 1), terwij1 op verzoek van den Staats-leden van Uitv. Raad 
president ook de hoofden van Departementen, waartoe het =~nH~~/a~J~1~~~;~~ 
onderwerp in discussie behoort, door den V o1ksraad kunnen deel te nemen. 
uitgenoodigd worden daaraan dee1 te nemen. 

85. Wanneer Zijn Hoog-Ed. de vergaderingen niet bij- Staatssecretaris of 
woont heeft hij regt den Staatssecretaris of een der 1eden een der Uitv. Raads-

d' 1J' d R d d d' leden kan in plaats van en 1tvoeren en aa , a1s en vertegenwoor 1ger van van staatspresident 
het uitvoerend gezag, in zjjne p1aats, ter vergadering te doen optreden 
verschijnen. 

86. Wanneer Zijn Hoog-Ed. de Staatspresident niet in Uitnoodig. v.Presid. 
de V ergadering tegen woordig is en de V o1ksraad hem wenscht indien Volksr. hem 
t h l t d 1 h d t h 'ft 1 .. 1 't d' wenscht te hooren. e ooren, c oe ~ze ve em aa.r oe se n e 1J { u1 noo 1gen. 

87. \V anneer de V o1ksraad zulks noodig acht, verzoekt Volksraad mag be
hij Zijn Hoog-Ed. den Staatspresident, bij bes1uit, de ver- sluiten dat \resill. 

d · t 1 t f d 't f · t b1'' · lk of een der U1tv. ga ermg e vera en o aarm a wez1g e lJVen, 1n we Raadsleden zich zal 
geva1, indien de V o1kraad zu1ks ver1angt, ook de Staats- verwijderen. 
secretaris of eenig lid van den Uitvoerenden Raad daarin 
niet mag verschijnen. 

88. De p1aats van Zijn Hoog-Ed. den Staatspresident is Plaat&J. ter zijde van 
ter regterzijde van den Voorzitter. 2) VoorZitter. 

HOOFSTUK IX. 

VAN DE T 0 EH 0 0 R DE R S. 

89. De Vergaderingen hebben p1aats in het openbaar, Vergaderingen in 
uitgezonderd wanneer de Vo1ksraad bes1uit eene vergadering het openbaar maar 

. kan met gesloten 
met ges1oten deuren te houden, 1n we1k geva1 de toehoorders deuren gehouden 
niet toege1aten worden, of verp1igt zijn zich onmiddelijk te worden. 
verwijderen, in verband met Art. 45 der Grondwet 3). 

90. De toehoorders mogen zich niet onder de 1eden van Toehoorders moeten 
den V o1kraad vermengen nog eenige and ere dan de daartoe voor he~ hestemde 

' . ' plaatsen mnemen. 
voor hen bestemde p1aatsen mnemen. 

91. De toehoorders zijn verpligt de meest moge1ijke T?eh~orders moeten 
sti1te in acht te nemen, bij verzuim waarvan de V oorzitter stllte m acht nemen. 
gehouden is, hen tot de orde te roepen, of te doen ver-
wijderen. 

92. Geen ambtenaar, die daartoe niet vo1gens eenig Ambtenarenkunnen 
wetsartike1 geregtigd is 4), wordt toege1aten in de voor den onder zekere om 

1) Zie V.R.B. 7 Junij 1865, art 21, bepalende dat de Uitv. Raad zoo 
veel mogelijk tegenwoordig zal zijn bij iedere zitting van den Volksraad. 

2) Zie verder V.R.B. 28 Aug. 1884, art. 278b. 
3) Zie ante, bl. 40. 
4) Zie V.R.B. 9 April 1860, art. 40, Staatscourant 20 April 1860, en 

16 Maart 1868, art. 408, Staatscourant 27 Mei 1868, bepalende dat de 
Staatsprocureur bij alle zittingen tegenwoordig zal zijn, 
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standigheden toege- Volksraad bestemde afdeeling der raadzaal, tenzij, indien 
la ten warden. daartoe gelegenheid is, de V oorzitter hem daartoe eene be

paalde plaats binnen die afdeeling vergunne, in welk geval 
het echter zoodanig ambtenaar verboden is in eeP-ig gesprek 
met eenig lid te treden, bij overtreding waarvan de Voor
zitter verpligt is hem onmiddelijk de afcleeling te doen ver
laten; de Voorzitter zal echter het regt hebben om een ieder 
toe te laten onder bovengenoemcle bepalingen. 

Berigtgever van 93. De Volksraacl heeft het regt aan den berigtgever 
eenig dagblad wordt van eenig Dagblad, enz., tot bijwoning der vergaderingen, 
plaats aangewezen. eene geschikte plaats aan te wijzen. 

HOOFDSTUK X. 

RAADSLEDEN ZULLEN BIJEENKOMS'rEN HOUDEN. 

Raadsleden moeten 94. Ieder Raadslid is verpligt om zoo spoedig mogelijk, 
bijeenkomsten hou- na ontvangen kennisgeving dat de gewone jaarlijksche zitting 
den v66r de zitting. van den Volksraad is opgeroepen, v66r de zitting van den 

Volksraad bijeenkomsten te houden in zijn distrikt, ten einde 
het gevoelen, de wenschen en de belangen van het publiek 
te hooren. 

Raadsleden moeten 95. Ieder Raadslid is verpligt om zoo spoedig mogelijk, 
naafloop der zittingna afloop van iedere Volksraadszitting en na publicatie der 
en napublicatieder cl ur t R cl b 1 · b'' k t t h wetten bijeenkomst. gepasseer e vv e ten en aa s es m ten, lJeen oms en e ou-
houden. den in zijn distrikt, ten einde verslag te doen van zijne 

verrigtingen en het publiek in te lichten omtrent de zaken 
die in de laatste zitting zijn behandeld geworden. 

Veldcornetten ver- 96. Ieder Veldcornet is verpligt om de Raadsleden van 
pligt Raadsleden zijn distrikt in het houden hunner bijeenkomsten en het 
hulp en assistentie oproepen daarvan alle hulp en assistentie te verleenen, en in te verleenen. 

persoon tegenwoordig te zijn. 

HOOFDSTUK XL 
SLOTBEP ALING EN. 

Herroeping van 97. Van het oogenblik der in werking treding van dit 
strijdige bepalingen. Reglement of van bijvoegingen of wijzingen, zijn alle vroe-

gere bepalingen, daarmede strij dig, afgeschaft. 
Drukken en uitreik. 98. Dit Reglement wordt gedrukt en aan ieder tegen
van dit Reglement. woordig of toekomstig lid van den Volksraad, wordt daarvan 

een afdruk uitgereikt. 
In werking treding 99. Dit Reglement za.l in werking treden 3 maanden 
van dit Reglement. na publicatie daarvan in de ctaatscourant. 1) 

C. J. BODENSTEIN, 
Voorzitter. 

C. VAN BOESCHOTEN, 
Tijdelijk Secretaris v. d. Volksraad. 

Pretoria, 12 Mei 1882. 

1) Met betrekking tot wijziging van dit Reglement van Orde, zie 
V.R.B.B. 17 Mei 1886, art. 171, en 16 Junij 1886, art. 543, ook Staats
courant, 2 Februarij 1887, Bijvoegsel. 
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OP SCHUTTEN IN ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Bekrachtigd bij besluit van den H.Ed. Achtb. Volksraad, 
Art. 148, dd. 17 Mei 1882. 

NADEMAAL het noodig is geacht de bestaande Regulatie Inleiding. 
op de Schutten te wijzigen, wordt vastgesteld: 

ARTIKEL 1. Met invoering dezer wet is de Regulatie op s rijdige bepalingen 
de Schutten, goedgekeurd bij Volksraadbesluit, dd. 18 Junij ver~~t in Wet van 
1869, Art. 239, voor zooverre die in strijd is met deze JumJ 1369 herroe-
wijziging, herroepen 1 ). pen. 

2. De Staatspresident zal waar en wanneer het hem Staatspresident zal . 
noodig voorkomt, of aanzoek gedaan wordt, door meerder- v.eri.of geven tot op
heid der ingezetenen van eenige wijk of distrikt verlof geven rJgimg van schutten. 
tot oprigting van Schutten 2); met dien verstande dat iemand Geen schutmeester 
slechts voor den tijd van twee jaren achtereen eene aanstel- yoor !anger dan twee 
ling als Schutmeester kan hekomen, en dat ook niet langerJaren aangesteld. 
dan twee jaren achtereen op dezelfde plaats een Schut zal 
wezen. Indien echter de meerderheid der ingezetenen van 
eene wijk of distrikt wenscht dat het Schut na verloop van 
de twee jaren op dezelfde plaats en in handen van denzelfden 
Schutmeester zal blijven, dan zal de Regering op zoodanig 
verzoek handelen. 

Voorts dat de Schutten op geen naderen~fst~_vanGeen nader;fs nd 
elkander mogen opgerigt worden dan 18 mijlen. dl_~ ·y~""'~Js 18 mijle~. ft.t. ~ f' 

Van de oprigting van een Schut wordt, met den n~ekendmaki go/In" · 4< 

van den Schutmeester, dadelijk kennis gegeven in de Staats- Staatscourant. 

courant. 
3. De nu in functie zijnde Schutmeesters mogen nog Overgangsbepaling. 

voor den tijd van een jaar na cle inwerkingtreding dezer 
wet in functie blij ven. 

4. Op den dag der aftreding van den Schutmeester zal VerkoDping van ge· 
hij het vee bij hem geschut mogen aanhouden om te worden schut vee. 
verkocht, naar de regelen hieronder bepaald. 

5. Al het vee dat op private gronden hinder aandoet, Vee dat naar het 
mag naar het Schut gebragt worden, met uitzondering van schut gebragt mag 

d t . . t b h t d t worden. vee a aan een re1z1ger oe e oor en op gron en graas 
door algemeen regt als uitspanningsplaats erkend. 

Deze uitzondering vervalt wanneer vee hinder doet en Wanneer uitzonde· 
schade veroorzaakt aan eenigen tuin, in cultuur gebragten ring vervalt. 
grond, omheining, insluiting, dam, waterloop, hooi- of 
koornmijt. 

1) Zie ante bl. 321 en seq. 
2) In verband biermede zie art. 35 van Wet No. 10, 1886. 
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Reizigers bepaald bij. Reizigers zullen zich echter hebben te houden aan de 
Wet No. 13,1870. Wet, bepalende dt; ~egelen van Rej_pigers, ~g. 5 October 

1870, No. 13. 1) ~~dv-rr:r nf-X-A-!!Ij9.3-
Tijd van schutting. 6. Het is niet geoorlcf6fd vee 's nachts gevonden, te 

Schutgelden. 
Boeten. 

Oppassen. 

schutten of te doen schutten, v66r 'smorgens 8 uur, be
halve vee te huis behoorende of overtreding doende op steden, 
dorpen, stads of dorpsgronden. 

7. De Schutmeester r,al kunnen vorderen: 
1. Boetcn. 

Ezels, muilen, paardcn per stuk 
Hoornvee ,, 

" Schaap of bok 
" " 2. Hoeden en oppa.ssen. 

£0 0 9 
0 () 6 
0 0 ! 

Ezels, muilen, paarden { per dag voor } 0 0 3 Hoornvee . . . . . . ieder stuk 
Schapen of bokken , , 0 0 ! 

Wanneergeenschut- Maar voor vee 's namiddags na 5 uur geschut en's mor
geld geiHscht kan gens v66r 8 uur gelost, zal geen geld voor hoc den of op-
worden. ld d passen betaa wor en. 
Mijlgeld. 3. Mijngeld of Drijfgeld 

per mijl . . . £0 0 6 
Repalingen omtrent Maar dit mijlgeld zal slechts voor een pesoon in reke
mijlgeld. ning gebragt worden; geen mijlgeld zal worden betaald voor 

eenige distantie boven de twintig mijlen; en geen betaling 
voor het terugkeeren naar huis van den persoon die het vee 
gebragt heeft. Indien gevorderd, betaald de Schutmeester 
dadelijk het mijlgeld aan den persoon die het vee aflevert. 

Lossen van vee en 8. Vee dat geschut is kan door of namens den eigenaar 
betaling van sch_ut- worden gelost tegen betaling der sommen in het vorig 
ooelden. Beperkmg . d d d . 
~an mijlgeld. artikel genoemd, vermeer erd met het bedrag er a vertentie-

kosten, indien het reeds ten publieke verkoop wasgeadverteerd. 
De Schutmeester geeft behoorlijke gespecificeerde quitantie en 
legt aan den persoon die het vee lost de quitantie over van 
het door hem voorgeschoten mijlgeld. Hij mag echter voor 

Strafbepaling bij 
overtreding. 

het oppassen niet meer dan 42 dagen in rekening brengen. 
9. De Schutmeesters, die de bepalingen van deze twee 

vorige artikelen overtreden, zullen bij de eerste overtreding 
gestraft worden met eene boete van £10 of een maand ge
vangenisstraf, en bij herhaling bovendien hunne betrekking 
als zoodanig verliezen. 

Verdeelen van vee 10. Niemand zal vee mogen verdeelen en op afzonder
belet. lijke tijden naar het Schut zenden, met het doel om daardoor 

Berekening van 
mijlgeld. 

de kosten van verzending te vermeerderen. 
11. Voor vee dat aan meer dan een persoon toebehoort 

en te zamen naar een Schut wordt gezonden, wordt maar 
eenmaal het mijlgeld berekend. De Schutmeester brengt het 
aan elken eigenaar in rekening naar evenredigheid van het 
aantal beesten ieder toebehoorende. 

1) Zie ante bl. 409. 
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12. Een eigenaar die niet in staat is· alle onkosten te Ingeval van onver
beta1en, za1 zoovee1 achter1aten bij den Schutmeester, dat deze mogen te betalen 
d 't 11 k t 1 k d k t · b . moet vee ach teraarm a e on os en za unnen goe ma en, me · 1n egnp la ten. 
van de kosten van den verkoop. 

13. Bij e1ke inzending van vee naar een Schut za1 Schriftelijke opgaaf 
schriftelijk eene opgaaf gedaan worden van het geta1 van de van getal vee dat 
plaats waar het vee gevonden is en van den afstand.' Zonder geschut wordt. 
zulk eene opgave zal de schutmeester geen vee schutten. De 
Schutmeester bewaart het origineel der opgave en houdt een 
geregeld boek, waarin hij dit alles opteekent. 

14. Ingeval van schade door het geschutte vee veroor- Ta:x:atie van schade 
zaakt, heeft de benadeelde persoon het regt, die schade te en door wien. 
laten taxeeren door den Veldkornet of twee onpartijdige 
getuigen. Hij geeft aan den Schutmeester daarvan kennis 
en zendt hem de taxatie. Bij de lossing wordt die schade 
betaald met de kosten der taxatie, voordat de Schutmeester 
het vee afgeeft. Bij verkoop wordt de schade met de kosten 
der taxa tie, na aftrek der ge1den in . Art. 7 vermeld, uit de 
opbrengst betaald. 

15. Voor taxeeren der schade kan in rekening gebragt Tariefvan taxateurs~ 
worden, 10s. per dag of 7s. 6d. per halven dag, benevens 
reiskosten, volgens tarief. 

16. Van de taxa tie, is, na voorafgaande betaling onder Appel op den Land
protest, een beroep op den Landdrost van het distrikt, ofdrost of Vrederegter 
den naasten Vrederegter. Deze benoemt naar de keuze van 
partijen, twee personen voor eene nieuwe taxa tie. Deze tweede Taxatie op kosten 
taxa tie moet geschieden binnen 72 uren na afloop der eerste. van ongelijk. 
De partij die in het ongelijk geste1d wordt, betaalt de kosten. 

17. Als de eigenaar van vee dat schade heeft veroor- Bepalingen betref
zaakt aanbiedt de betaling van de schade volgens taxatie, fende b0tali~.g van 
zal dit aanbod moeten worden aangenomen, en hij die het schade en miJlgeld. 
vee heeft aangehouden zal het regt niet hebben, het mijlgeld 
te vorderen, indien het vee niet reeds naar het Schut ge-
zonden is. Is het vee reeds op weg, en biedt de eigenaar de 
betaling van het mijlgeld aan naar evenredigheid van den 
reeds afgelegden afstan,_d, dan moet het aan den eigeuaar 
worden afgegeven. lc<ler die weigert om het aangeboden 
mijlgeld aan te nemen en het vee evenwel naar het Schut 
zendt, is gehouden tot een schade1oosstelling aan den eigenaar 
van ten minste viermaal het bedrag van het mij1geld. 

18. De schutmeester ontvangst het vee naar het Schut Schutmeester geeft 
gezonden en geeft een bewijs af van den ontvangst, vo1gens kwitantie. 
een vasten vorm. 

19. Hij draagt behoorlijk zorg voor het geschutte vee. Uitzendingen van 
Dagel\jks van 'H morgens 8 tot 's namiddags 5 uur zendt hij vee. Gebruik belet. 
het uit ter grazing. H~j mag het vee niet gebruiken of doen 
gebruiken. 

Bij overtreding hiervan kan hij beboet word en, voor Boete bij over-
iedere overtreding, met £5 tot 10, buiten en behalve ver- treding. · 
goeding aan den eigenaar voor schade veroorzaakt door hem of 
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door de achteloosheid zijner ondergeschikten a.an het geschutte 
vee. Hij is verantwoordelijk voor het vee dat door zijne zorge. 
loosheid of die zijner ondergeschikten mogt verloren gaan. 

Schutmeester zorgt 20. De Schutmeester zorgt voor de oprigting en het on· 
voor oprig.ting en derhoud van eeno Schutkraal, sterk, groot en veilig genoeg 
onderh. v. schutkr. om het vee te bevatten en veilig te bewaren. 
Verantwoorn. voor 21. Hij draagt zorg dat er bij zijne afwezigheid iemand 
plaatsvervanger. zijn plaats vervangt, voor wiens gedrag hij verantwoordelijk is. 
Aangeloopen vee 22. Geen Schutmeester zal vee dat op de Schutplaats komt 
mag niet geschut aanloopen daar mogen schutten of daar laten schutten, maar 
worden, het naar het naaste Sehut moeten zenden. 
Borgtogt van Schut· 23. Elke Schutmeester stelt een borgtogt van £1.50. 
meester. Regt op Hij is geregtigu tot 33i percent van de totale opbrengst der 
33k per cent. verkooping van het vee, na aftrek van alle kosten. 
Boekhouden van 24. De Schutmeester houdt behoorlijk boek, naar een 
Schutmeester. algemeen vastgesteld model; hij teekent daarin aan eene 

ware en nauwkeurige omschrijving van al het vee naar zijn 
Schut gezonden, de namen der inzenders, den datum der 
opzending, de namen der lossers en den datum der lossing, 
alsook wat er geworden is van het vee dat niet gelost is; en 
verder al zulke bijzondere uitgaven als hem zullen worden 
voorgeschreven. Hij is ten all en tij de verpligt, op order van 
den Landdrost of op verzoek van partijen, deze boeken ter 
inspectie te produceeren. 

Wegnemen van vee 25. Het is verboden vee, wettiglijk naar het Schut ver· 
op weg naar het voerd wordende, aan de leiders te ontnemen; evenzoo vee 
schut, enz., belet. uit het Schut of uit het weiveld van het Schut, zonder last 

of toestemming van den Schutmeester, weg te nemen. Iedere 
Boete. overtreding zal gestraft worden met eene boete niet te boven· 

gaande £10, of gevangenisstraf van een tot drie maanden. 
Publiekeverkooping 26. Als het vee 42 dagen in het Schut is geweest en 
n.a 42 dagen schut- niet is opgevraagd, zal de Schutmeester het publiek verkoo· 
tmg. pen. Hij brandt het v66r den verkoop, met zij n brandmerk, 
Brandmerk van waarvan de letters, voor elke Schutplaats verschillend, door 
schut. den Staatspresident zullen zijn goedgekeurd. Veertien dagen 

v66r de verkooping adverteert hij die met een nauwkeurige 
beschrijving van het vee in de Staafscou1·ant. 

Uitbetaling van be· 27. Op den eersten dag der volgende maand na den 
drag der verkooping verkoop wordt het bedrag der verkoopin<T na aftrek van alle 
aan Landdrost met k ' d d S h 5

' " vtrklaringen. on osten, oor en c utmeestcr aan den Landdrost van ZlJil 

district overhandigd. 1) Deze verantwoording in den gewonen 
vorm van de verklaringen der vendu-afslagers, met de be· 
hoorlijk door de koopers geteekende certificaten. 

Schu.tm.betaaldgeen 28. De Schutmeester heeft als zoodanig geen afslagers· 
afsl.hc. en vend.regt.licentie te nemen en betaalt niet de gewone vendutieregten. 
Verkoopingen op 29. De verkoopingen worden geregeld elken Woensdag 
Woensd. of Zaturd. of Zaturdag van elke week gehouden, om 1 uur 's namid· voor contant geld. 

1) Op dorpen waar Stadsraden zijn, geschiedt verantwoording aan de 
Stftdskas, overeenko111-stig a1t. :n Vllon Wet No. 10, 1886, 
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dags. De verkooping gesc4iedt om contant geld, met vijf 
shillings voor den V endumeester. 

30. Het vee wordt per enkel stuk verkocht, behalve Wijze van verkoop. 
schapen en bokken, die met tien tegelijk zullen kunnen 
verkocht warden. 

31. Het is den Schutmeester verboden, van het vee door Schutn1eester mag 
hem verkocht, hetzij direct of indirect, iets in te koopen. niet koopen. 

32. Het geld, door den Schutmeester bij den Landdrost Schutgelden in pu
gestort, wordt in de publieke kas gedeponeerd. 1) Het wordt aan hlieke kas en binnen 
den eigenaar uitbetaald, indien deze zich binnen 12 maan- 1 ~ maande.ntbaatn ld . e1genaar m e aa . 
den, na den dag der starting, daartoe aanmeldt. 

30. Ieder, die onwettig vee naar het schut zendt ofSchadevergoeding 
brengt, zal aan den eigenaar moeten vergoeden alle sch:;tde voor onwettig schut
en kosten uit die handelwijze ontstaan, en tot een terugbe- ten van vee. 
taling van tweemaal het bedrag der boeten voor het schutten 
van het vee gevorderd, en in gebreke daarvan, zal hij gestraft 
worden met 3 maanden gevangenisstraf. 

34. De Schutmecstcr is verpligt, vee dat aan aansteke- Bepalingen betref
lijke ziekte lijdt, in eene afzonderlijke kraal of plaats te fende vee besmet 
houden. Hij is verpligt dadelijk de speciale orders van den ~:~t!~nstekende 
Landdrost of den V eldcornet te vragen. De Landdrost of de 
V eldcornet zullen, na behoorlij ke inspectie van het vee door 
3 deskundige personen, zulke orders mogen geven, hetzij voor 
het dadelijk dooden, of dadelijk verkoopen, of anderzins, zoo 
als hun noodig zal schijnen voor de publieke veiligheid. 
Hetzelfde geldt voor vee dat aan fouten lijdt, die de Schut-
meester er bezwaar in doet zien om het te houden. 

35. Niemand die vee naar het schut leidt, zal het mogen Rijden.gebruiken en 
rijden, noch gebruiken, noch hard drijven, op straffe eener hard drijvcn van vee 
boete hierna te vermelden, buiten en behal ve de verpligting bolet onder boete. 
tot vergoeding der daardoor veroorzaakte schade aan den 
e;genaar. 

36. Ieder is verpligt, het vee naar het naaste schut te Verpligting vee naar 
brengen. naaste S(;hut breng. 

37. (Zie Art. 32.) 
Ieder die vreemd vee vergunt op zijn plaats, laat het Vreemd veeop risico 

daar op ns1co van den eigenaar, doch is niet van eigenaar. 
geregtigd tot eenige schadeloosstelling van den 
eigenaar. 

Ieder die vreemd vee vasthoudt, mag het niet langer Tijdsbepaling voor 
dan 24 uren op zijn plaats houden; na dien tijd vasthouden van vee. 
is hij verpligt het naar het naaste schut te bren-
gen, mits dat hij het gedurende die 24 uren, ten 
minste van 9 des morgens tot 5 uur des namid-
dags vrij laat grazcn. 

Niemand mag vreemd vee gebruiken of doen gebrui- Belet vreemd vee te 
ken of op eenigerlei wiJ. ze mishandelen . op straffe gebruiken of te mis~ 

' ~ . ' d f handelen. eener boete van ~ 10 met te bovengaan e, o 

l) Zie voetnoot o:p bladzijde 1094~ 
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gevangenisstraf van uiterlijk 3 maanden, buiten 
en behalve vergoedingvan schade aan den eigenaar. 

Belet vreemd vee te 38. Niemand heeft het regt, vreemd vee op zijne plaats 
verkoopenopstraffe. aangekomen, te verkoopen of te doen verkoopen, op straffe 

eener boete van £15, buiten en behalve volle vergoeding 
van schade aan den eigenaar. 

Varkens of pluim- 39. Varkens of pluimvee, schade doende aan tuinen, 
vee kunnen gedood bebouwde landen, dammen, waterleidingen, graan of hooi, 
worden. mogen door den eigenaar van het beschadigde op of in de 

voornoemde plaatsen gedood worden. 
Strafbepalingen. 40. Elke overtreding van eenig voorschrift dezer wet, 

voor zoover daarin niet bijzonder is voorzien, zal gestraft 
worden met eene boete tot £5 toe, of gevangenisstraf van 
een tot drie maanden, naar den aard der zaak. 

In schutzaken heeft 41. Het Hof van den Landdrost heeft jurisdictie voor 
Landdr. jurisdictie. de zaken van deze wet. 
Herroeping van 42. Alle voorschriften en wetten in strijd met deze wet 
ctrijdige bepalingen. zijn hierbij herroepen. 
In werking treding 43. Deze wet treedt in werking drie maanden na datum 
der wet. van publicatie. 

De Staatspresident vertegenwoordigd door het 
Hoog-Ed. Driemanschap, 

Op last, 

N amens deze, 

(Get.) S. J. P. KRUGER, 
Vice-President. 

W. EDUARD BOK, 
S taa tssecretaris. 

Gouvts. Kantoor, Pretoria, 1 Junij 1882. 

WET No. 3, 1882. l) 

op de Tariven van Reis- en Verblijfk.osten van Civiele 
Ambtenaren in de Z. A. Republiek. 

Goedgekeurd bij V olkHraadsbesluit, Art. 170, 
dd. 20 Mei 1882. 

l. PERSOONLIJKF<.:: 'rOELAGE VOOR ONDERHOUD OP REIS. 

Toelage aan Staats- 1. Aan den Staatspresident of personen 
president ofzijn ver- vertegenwoordigende den Staats-
tegenwoordiger. · d pres1 ent ... £2 0 0 p. dag. 

1) Zie V.R.B. ~ .Tulij 1885. Art. 757, en Wet No. 7, 1886. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1882] 1097 

2. Aan de Leden van den Uitvoerenden 
Raad, de Hoofden van Departemen
ten en de Landdrosten, wanneer zij 
buiten hun distrikt gaan £1 0 0 p. dag. 

Toelage aan Leden 
van Uitv. R:~.ad en 
Hoofdam btenaren. 

3. Aan andere ambtenaren 0 15 0 , , Toel. aan and. ambt. 
Geen hotel-rekeningen zullen worden toegelaten. 
Deze toelage begint van den dag dat een ambtenaar zijne Bereken. v. toelage. 

woonplaats verlaat tot den dag van zijne terugkomst of aan-
komst ter plaatse van bestemming, beide dagen ingesloten. 

Deze toelage zal echter aan den ambtenaar niet verleend Bepalingen ombeut 
worden tenzij de ondernomen reis hem noodzaakte een nacht overn.achten of 
over te blijven, alsook niet voor eenige dag die onnoodig op verzmm. 
reis vertoefd of verzuimd wordt. 

Il. PERSOONLIJKE VERGOEDING VOOR HUUR OF GEBRUIK 

V AN P AARDEN, KAR OF W AGEN. 

1. Het volgende tarief zal worden toegestaan : 
Voor gebruik of huur van paarden, per dag 

voor elk paard 
, paarden voer ... 
, kar of wagen 
, huur van wagen en ossen met inbegrip 

£0 
0 
0 

7 
3 
5 

Tarief voor paarden-
6 huur enz. 
0 
0 

van I eider en drijver per dag .. . 1 0 0 
Betaling voor meer dan twee paarden wordt niet toege- Specialeauthorisatie 

staan dan alleen op speciale authorisatie. voor meer dan 2 p. 
2. Indien een ambtenaar genoodzaakt is om kar-paarden Specialeauthorisatie 

met of zonder drijver te huren voor een vasten prijs voor de om kar en paarden 
. f d l h" d . l th . . te huuren. re1s o per ag, za IJ aarvoor eene specw e au onsat~e 

moeten verkrijgen, en zullen hem de kosten worden terug-
betaald op vertoon en overlegging der rekening, aantoonende 
dat zulk een bedrag, indien billijk en redelijk of volgens over
eenkomst, werkelijk is betaald. 

3. Een dag reizens te paard, of met een kar en paarden, Berekening van 
zal berekend worden tegen 36 mijlen of 6 uren per dag, en mijlen of uren per 
met een ossenwagen 24 mijlen of 8 uren per dag; de oorzaak dag. 
van eenig verzuim of afwijking daarvan moet in het certi-
ci:ficaat, dat aan de rekening gehecht wordt, worden vermeld. 

Ill. ALGEMEENE REGELEN. 

1. Een ambtenaar, die met de post- of passagierskar, ofKosten van publiek 
in eenig ander publiek vervoermiddel moet reizen, zal de vervoermiddel terug 
kosten van vervoer voor hemzelf en zijn bagage terug ontvangen betaald. 
op vertoon en overlegging der rekening door hem betaald. 

2. Een ambtenaar, die door verplaatsing of anderzins Vergoeding in geval 
verpligt is zijne familie en huisraad te vervoeren, zal ter van verplaatsing. 
tegemoetkoming voor wagenhuur betaald worden voo:r elken 
dag reizens van 24 mijlen .£1 10s. 
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Geen rekeningen 3. Geen hotel-rekeningen of kosten voor wijn of andere 
voor extra's betaald. "extra's" op de reis gemaakt zullen worden terugbetaald. 
Geen rekeningen 4. Geene rekening zal betaald worden tenzij daar een 
betaald zonder certificaat is bijgevoegd, dat omtrent het volgende zal in-
certificaat. houden : 
Vorm van certificaat "lk certificeer dat ik, in overeenstemming met den hier 

aangehechten brief op den . . . . . . . . . . . . . . . dag van de maand 
..................... 18 ... van ..................... ben vertrokken 
en op den .. .. .. .. .. .. .. . .. . daaropvolgende te ................ .. 
ben aangekomen (of teruggekeerd; dat de tijd vorloopen om 
die reis to vervullen was .................. dagen, insluitende 
een oponthoud te ........................... van ................ .. 
dagen (a) ............... ; dat ik (b) .................. heb gereisd 
gemiddeld ............... uren per dag (uitgezonderd de dagen 
van oponthoud). 

"lk certi:ficeer verder dat zulke kosten als in deze reko
ning zijn opgebragt en die niet zijn geregeld bij vast tarief, 
zijn billlijk en redelijk en geauthoris8erd op (c) ............ " 

Speciale goedkeu- 5. \Vanneer eenige kosten gemaakt zijn, die onder de 
ring vereischt voor voorgaande regelen de speciale authorisatie der Regering ver
spiciale kosten. eischen, zal de rekening, v66rdat die naar het Auditeurs-

kantoor wordt verzonQ.en, vooraf moeten worden toegezonden 
aan den Staatssecretaris, om de speciale goedkeuring te ver
krijgen. 

Opmaken van reke- 6. Alle rekeningen van reis- en verblijfkosten moeten 
uingen. worden opgemaakt en ingeleverd volgens art. 31 der Generale 

Instructien 1 ). 
Dit tarief geen be- 7. Bovenstaande regelen en tarieven hebben geene be
trekking 0 P c?.nsta- trekking op constabels cipiers of eenigen andere publieke 
bels en dergehJke . ' . 
ambtenaren. chenaren, enz., van denzelfden rang, of op amhtcnaren omtrent 

wier reisonkosten speciale regulatien bestaan of met wien 
daaromtrent speciale overeenkomsten zijn gernaakt. 

In werking treding 8. Deze wet zal in working treden drie maanden na publi-
der wet. catie in de Staatscou'rant. 

De Staats-President, vertegenwoordigd door 
het HED. Driemanschap, 

Op last, 

W. EDUARD BOK, 

N amens deze, 

S. J. P. KRUHBJR, 
Vice-Presideet. 

S taa tssecretaris. 
Gouvts. Kantoor, Pretoria, 8 .Junij 1882. 

(a) Hier op te geven de redenen die dat oponthoud veroorzaakten. 
(b) Hier specificeeren op welke wijze de reis gemaakt is. 
(c) Hier vermelden de datQms der authorisatien, 
1) Zie ante bl. 1059. 
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WET No. 4, 1882. 1
) 

Regulatie ter uitvoering der gewijzigde Ordonnantie No. 2, 1871, 
vastgesteld bij Volksraadsbesluiten van October 1881, 

Arts. 166 en 172. 2) 

Goedgekeurd door den H.Ed. Achtb. V olksraad, 
Art. 196, dd. 23 Mei 1882. 

ARTIKEL 1. De Regering ste1t aan een Inspecteur-Generaa1 Pligten v. Inspecteur 
we1ke be1ast is met het a1gemeen toezigt op de gerege1de Generaal. 
invordering der Invoerregten. Hij ontvangt alle instruction 
van den . Uitvoerenden Raad, door de Heeren Auditeur en 
Thesaurier~Generaa1, en doet verantwoording zijner admini-
stratie overeenkomst.ig de Genera1e Instructien. 3) 

2. De Inspecteur-Generaa1 za1 verpligt zijn jaarlijks v66r Inspecteur Generaal 
den 1 sten Februarij bij den Thesaurier-Generaa1 in te 1everen ~oet jaarlij.~s Begr. 
eene Begrooting der vermoedelijke inkomsten en uitgaven ¥!~~:=~er: biJ den 
van ~jn departement voor het 1oopend dienstjaar-te zamen ner. 
met zu1ke voorstellen van veranderingen of verbeteringen a1s 
hij za1 wenschelijk achten dat voor den HoogEde1 Achtbaren 
V olksraad za1 worden gelegd. 

3. De Inspecteur-Generaa1 heeft ten allen tijde toegang Inspecteur Generaal 
tot de kantoren en gebouwen behoorende tot zijn Departe- heeft toegangtot alle 

t E d bt ·· D t t 11 kantoren onder zijn men . n e am enaren van ZlJn epar emen zu en ver- Departement 
p1igt zijn hunne boeken en andere documenten ter inzage · 
voor te 1eggen of toe te zenden, indien zu1ks door den 
Inspecteur-Generaa1 zou worden geeischt. 

4. De Inspecteur-Generaa1 za1, zoo dikwijls zulks ver- Inspecteur Generaal 
eischt wordt de verschillende kantoren en crebouwen tot zijn zal verschillende 
D ' d · 0d · h kantoren bezoeken epartement behooren e, bezoeken, ten em e z1c te verge- · 
wissen van de behoor1ijke administratie daarvan. 4) 

5. De Regering ste1t aan be1astinggaarders in e1ke wijk; Belastinggaarders 
zij staan onder instructien en orders van den Inspecteur onder orders van 
G 1 d d 1"k t d' h d . Inspecteur. eneraa en oen maan e IJ s veran woor 1ng unner a ml-
nistratie overeenkomstig de rege1en vastgesteld b~j de Gene-
ra1e Instructien. 

6. De be1astinggaarders in de buitenwijken zullen a1s Belooningvan belas
be1ooning genieten 10 percent van het door hen ingevorderde tinggaarders. 

bedrag aan Invoerregten; daaruit zullen zij a1 hunne onkosten 
assistentie enz. ze1ven bekostigen. 5) De dorpsve1dcornetten die 
a1s be1astinggaarders werkzaam z~jn, zullen 3 percent genieten. 

1) Zie Bijlage tot deze Wet, goedgek. door V.R.B. 10 Nov. '84, art.1285. 
2) Zie Wet No. 2,1881, vervangen door Wet No. fi, 1882, en No. 9, 188G. 
3) Zie ante, bl. 1047. 
4) In verband met verdere pligten Yan den Inspecteur Generaal, zie 

V.R.B.B. 8 Junij 1882, art. 317, en 3 Julij 1883, art. 538. 
5) De belastinggaarders der grensstatien te Llanwarne, Sanddrift en 

Christiana ontvangen buitendien een va-ste salaris van resp. £200 en £150, 
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Inzenden van Staten 7. Ieder ambtenaar belast met de invordering van de 
doer belasting- Invoerregten zal 's maandelijks door handen van den Inspec-
gaarders. teur Generaal aan den Thesaurier-Generaal dubbele staten 

inzenden van alle gelden door hem ingevorderd en ontvangen, 
en daarbij voegen alle zoodanige bewijsstukken als ter infor

Kwartaalstaten van 
lnspecteur aan 
.Auditeur. 

matie, opheldering of staving zullen noodig zijn. 
8. De Inspecteur Generaal zal alle drie maanden statis

tieke staten opmaken en aan den Auditeur inzenden der 
hoeveelheid en aard der ingevoerde goederen, welke staten, 
zoo noodig in de Staatscourant kunnen gepubliceerd worden. 

:Boekhouding van 9. Ieder ambtenaar met de invordering der Invoerregten 
Belastinggaarders. belast, zal gehouden zijn om de navolgendi boeken in be

Van Handel
drijvende personen. 

Van personen en 
handelaren die goe
deren invoeren of 
doorvoeren. 

Register van vracht
brieven. 

Van ingevort'lerde 
regten en onkosten 
en storten v. gelden. 

Verpligtingen van 
personen die goede
ren invoeren of 
doorvoeren. 

hoorlijke order te houden :-
1. Van alle person en, die in zij n wijk eenige handels

bezigheid of nering drijven. 
2. Van alle personen, handelaren, transportrijders, die 

goederen binnen dezen Staat zoowel voor eigen 
gebruik als voor handel invoeren of doorvoeren met 
vermelding van het aantal wagens beladen met koop-
mansgoederen, vanwaar deze komen en waarheen ze 
worden gezonden, het no mm er van de vrachtbrieven, 
de namen van den afzender en van den ontvanger, 
het gewicht en den aard der opgeladen goederen, enz. 

3. Hij zal een register houden van de vrachtbrieven, 
rekeningen of kwitantien aan hem vertoont en 
daarvan een uittreksel nemen. 

4. Hij zal naauwkeurig boekhouden van alle regten 
en onkosten door hem ingevorderd en ontvangen, 
en alle gelden 's wekelijks verantwoorden bij den 
Landdrost van zijn distrikt op plaatsen waar geen 
Bank is ( alwaar hij in dat geval dagelijks zal 
moeten storten) of, indien te Pretoria, bij den 
Thesaurier-Generaal, of in zoodanigen plaats of 
kantoor als door dezen zal aangewezen worden. 1) 

5. Ieder persoon die goederen in of door voert voor 
eigen gebruik, of om zelf daarmede handel te 
dr~jven, of bestemd voor eenig handelaar, zal 
dadelijk, zoodra hjj binnen de limieten van dezen 
Staat komt, zich vervoegen bij het naaste kantoor 
van den belastinggaarder en aangifte doen der 
goederen door hem ingevoerd, tenzij hij een bewijs 
kan vertoonen van den belastinggaarder van zijn 
wijk dat hij daar zal betalen. Indien hij een trans
portrijder is, zal hij zijne vrachtbrieven vertoonen, 
der goederen door hem ingevoerd en desgevorderd 
de nauwkeurigheid daarvan bezweren. 

1) De Veldcornetten van de buitenwijken zullen echter maandelijks 
v66r of op den 25sten van iedere maand de door hen ontvangen g~lden 
op de aangeduide wijze etorten. 
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6. De ambtenaar belast met de invordering der Invoer- Belastinggaarder zal 
regten of het toezigt daarop, zal zoodanige vracht- vrachtbrieven 
b . f: t l f "tt k 1 afstempelen. neven as empe en en een copy o u1 re se 
daarvan nemen en dadelijk overzenden naar den 
Landdrost van het distrikt, waar de ontvanger 
der ingevoerde goederen woonachtig is of waar 
de goederen moeten afgeladen worden. 

10. Niemand zal koopmans- of hande1sgoederen door het Vervoer v. goederen 
land mogen vervoeren tenzij de vrachtbrief is afgestempeld belet tenzij vracht-
1 h . ld' b'" · b k h'' 1 t f:j. brief afgestempeld is as 1ervoren verme , 1J ge re e waarvan lJ za ges ra 11 

worden volgens Wet. 
11. Ieder Veldcornet of ander ambtenaar belast met het Pligten van Veldcor

toezigt op de geregelde invordering der Invoerregten wordtnetten of belasting-
. d" h'. b' .. ..k . d gaarders omtrent gelast om van eemg persoon, 1e 1J 1nnen Z1Jnen W1J Vln t vrachtbrieven en 

met koopmansgoederen ingevoerd en bestemd voor personen verJere bepalingen. 
binnen z~jn wijk of dezen Staat woonachtig, te vragen over-
legging of vertoon zijner vrachtbrieven, of van quitanties of 
eenig ander bewijsstuk voor de waarde, bij weigering of indien 
bevindende dat deze niet door den dam·toe door de Regering 
aangeste1den ambtenaar zijn afgestempeld, zal hij verpligt zijn 
zoodanige transportrijder ofprivaat persoon dadelijk te brengen 
voor den Landdrost van dat distrikt en aangifte doen dezer 
overtreding, tenzij hij een bewijs kan overleggen zooa1s ge-
noemd in art. 9, paragraaf 5. Bij overtuiging zal hij gereg-
tigd zijn tot be1ooning volgens deze wet. 1) 

12. Alle invoerregten op goederen welke in de Repub1iek Bepalingen betref
worden in of doorgevoerd zullen worden betaald aan het fende betaling van 

L dd tk . ' h t d' t . t . d d Invoerregten. naaste an ros antoor 1n e 1s r1c waarm e goe eren 
het eerst aankomen, of ten kantore van zoodanige ambtenaar 
die in zulk distrikt speciaal door de Regering is aangesteld, 
om aldaar de invoerregten in te vorderen en te ontvangen of 
zal de persoon die zoodanige goederen moet ontvangen kun-
nen volstaan met voldoende securiteit te geven ten genoege 
van den Inspecteur-Generaal (die daarvan dadelijk kennis 
geeft aan den Landdrost van het distrikt waar zulke goede-
ren het eerst zullen aankomen) dat de Invoerregten ter 
plaatse van aflading dadelijk zullen worden betaald, of dat 
hij een bewijs kan overleggen zooals genoemd in art. 9, 
paragraaf 5. 

13. Ieder ambtenaar belast met de invordering der In- Bewaring van terug
voerregten za1 voor de bewaring der teruggehouden goederen, gehoudene goederen 
den belastingschuldige belasten met de kosten van berging ~i~;s~~~~~=~ belas
en bewaring en voor elke 1,000 lbs. gewigt in rekening bren-
gen vijf shilling per dag, onverminderd het werkloon aan de 
aflading, oplading en berging verbonden. 

14. De ambtenaar belast met de invordering der Invoer- Goede bewaring van 
regten zal alle zorg aanwenden voor de goede bewaring van goederen maar geen 

1) Zie Wet No. 2, 1881, art. 4, par. 3b, ante bl. 1025, en Wet No. 6, 
1882, art. 4, par. 3b, infra bl. 1121. 
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schadevergoeding. zoodanige goederen; maar de betrokken person en zal geen 
verhaal hebben tegen eenig ambtenaar of het Gouvernement 
voor eene schade daaruit voortvloeijende. 

Indien niet binnen 15. Indien binnen het tijdsverloop van twee maanden 
tweemaandenregten de verschuldigde Invoerregten met de kosten van bewarings
e~ kostedn betaoaeldde loon, enz., niet ten kantore van den ambtenaar belast met de 
ZIJn, wor en g - f 1·· d L dd 
ren verkocht. invordering der Invoerregten o lJ en an rost van het 

distrikt waar de belanghebbende woonachtig is, zijn betaald 
en de ambtenaar die de goederen in bewaring heeft daarvan 
heeft kennis ontvangen zullen tot dekking van de regten, en 
alle onkosten de goederen publiek warden verkocht voor 
rekening en risico van dien het moge aangaan, en al het 
meerdere zal warden gesteld in bewaring van den Thesaurier
Generaal tot tijd en wijle de belanghebbende het opvordert. 
Van zoodanige geldsommen zal geen interest vergoed warden. 

Bepalingen aan- 16. Ten gerieve van handelaars en winkeliers, die niet 
?aande g~ederen die bij magte zij n de invoerregten op de door ben ingevoerde 
m entrepots d d d l""k b"' k t t b t 1 1 d R · geplaatst worden. goe eren, a e lJ lJ aan oms e e a en, za e egermg 

hun toestaan om op hunne eigendommen en op hunne kosten, 
of daar waar de Regering zulks goedvindt degelijke en behoor
lijke bergplaatsen of entrepots op te rigten, waarin zoodanige 
goederen op risico der handelaars of winkeliers kunnen ge
borgen warden tot tijd en wijl zij zoodanige goederen, of 
gedeelten daarvan, wenschen in gebruik te nemen, te ver
koopen of te verzenden, zullende zij alsdan onmiddelijk de 
invoerregten op die goederen of gedeelten daarvan als voor
zegd, te betalen. 

Il!dien nietgelost De gerrielJe bergplaatsen zullen voorzien zijn van twee 
~~~~t~~ ~;~:~!~~en 1sl.~tedn, medt verschillende sleutels, een waarvan zal. berusten 
betaald worden. lJ en aartoe aangewezen ambtenaar van Regermgswege, 

Belas tinggaarders 
z\in ex-officio 
V rec1 eregters. 

In werking treden 
der wet. 

de andere bij den handelaar of winkelier. Voor de behoor
lijke betaling der invoerregten zal securiteit moeten gesteld 
warden, ten genoege der Regering. Indien de goederen, zoo 
geborgen, niet binnen zes·maanden na opberging zijn gelost uit 
deze pakhuizen moeten de invoerregten op die goederen ver-
schuldigd aan het Gouvernement, volgens wet warden betaald. 

17. Ieder ambtenaar belast met de invordering der in
voerregten, zal ambtshalve tegelijkertijd zijn Vrederegter in 
het distrikt, waar hij werkzaam is. 

18. Bovenstaande Regulatie treedt in werkin:g onmidde
lijk na de publicatie daarvan in de SlJJ..ali~courant. 

De Staatspresident vertegenwoordigd door het 
Hoog-Ed. Driemanschap, 

N amens deze, 

Op last, 
S .. J. P. KRUGER, 

Vice-President. 
W. EDUARD BOK, 

Staatssecretaris. 
Gouvts. Kantoor, Pretoria, 8 Junij 1882. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 23 MEI 1882. 

Art. 206. "De Volksraad, gelet hebbende op de stukken Overdrag~ van oude 
de orde waarop Uitvoerend Raadsbesluit art. 142/82 marktplem te Pot-nu aan . ' . .. . ' . 'chefstroom, met 

dd. 13 Apnl ll. m zake overschnJvmg van het plem, bekend servituut aan 
als het oude marktplein te Potchefstroom, op naam van den Gereform. gemeente. 
Kerkeraad der Gereformeerde Gemeente aldaar, ond,.r servi-
tuut in gemeld Uitv. Raadsbesluit vervat, ve: eenigt zich met 
den inhoud daarvan en keurt de overdragt onder die voor-
waarde goed." 

Het laatgemelde document is va:n den volgenden inhoud: 
Art. 142/82 aan de orde, minute R. 2188/82, behelzende 

verzoek van den WelEerw. ZeerGel. beer Ds. Jobs. Leop. Maury 
van de Gereformeerde Gemeente te Potchefstroom, en van de 
Achtb. Heeren P. J. \V. Schutte en L. J. Vouse, ouderlingen 
van dezelfde gemeente, dat aangezien die gemeente in het 
jaar 1864 van de Regering der Z. A. Republiek in eigendom 
gekregen heeft het plein, bekend als het oude marktplein 
aldaar, en aangezien zij bij gelegenheid van de voorgenomen 
verbouwing van het daarop staande kerkgebouw wenschen 
dat eigendom getransportE(erd te zien, dat zulks nu moge 
geschieden. 

"Besloten dit aanzoek toe te staan en den Registrateur 
van Acten tot de overschrijving van de Zuid-Afrikaansche 
Republiek op genoemde gemeente te magtigen, met dit ser
vituut echter, dat arm de beide zijden van genoemd oude 
Marktplein waar reeds gebouwen zijn, geen gebouwen zouden 
mogen opgerigt word en." 

VOLKSRAADSB11JSLUI'r, 23 MEI 1882. 

Art. 208. " De Volksraad, kennis genomen hebbende Toekenning van 
van eene memorie, cld . .5 September 1881, onderteekend door dorpsgrond te 

A. du Preez en 7 ~ anderen, verzoekende een stuk grond op ~=~~;~~1~.gg:~:ente. 
de dorpsgronden te Heidelberg, ter oprigting daarop van een 
kerkgebouw voor do Gereformeerde Gemeente aldaar alsook 
op Uitvoerond Raadsbesluit, dd. 11 Mei 1882, art. 187, gaat 
er toe over de Regering te magtigen om, na het nemen van 
de noodige stappen met betrekking tot het transport dier 
gronden op de Regering als anderzins, een zoodanig stuk 
grond toe te kennen van zoodanige uitgestrektheid, doch 
niet grooter, als voor die kerk en het plein noodig bevonden 
worden." 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 25 MEI 1882. 

Art. 215. De Raad, gelet hebbende op Uitvoerend Raads
besluit, art. 17 5, en Volksraadsbesluiten van 1873 en 
18 7 4, 1) waarin de salarissen van predikan ten zij n ge
waarborgd, en pensioenen voor de weduwen ook zijn gewaar
borgd, besluit de Raad het gevraagde pensioen aan de weduwe 
Van der Hof toe te kennen en uit te betalen. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 26 MEI 1882. 

Art. 228. De Volksraad, gelet hebbende op den inhoud 
van Uitv. Raadsbesluit, dd. 8 Maart 18H2, in zake het toe
kennen van pensioen aan de Weduwe Horn, wier echtgenoot 
in den Secocoenie-oorlog van 1876 is gesneuveld, gevoelt de 
verpligting die er op den Staat rust tot onderstand van zoo
danige weduwen, en draagt de Regering op in dit, en in alle 
andere gevallen van denzelfden aard, voorziening te maken 
voor de weduwen, bij wijze van het toekennen van pensioen, 
nadat de Regering zich heeft vergewisd van den behoeftigen 
toestand der applicanten. Het bedrag van het jaarlijksch 
pensioen zal in geen geval de som van £30 te boven gaan. 
De toekenning van het pensioen zal vervallen bij hertrouwen, 
of in geval de weduwe door zekere omstandigheden geen 
onderstand behoeft. Het pensioen zal ingaan van af den datum 
van overlijden van den echtgenoot. 2). 

VOLKSRAADSBESLUIT, 27 MEI 1882. 

Ermelo afzonderlijk Art. 23\\. D~ Volksraad, gelet hebbende op Uitvoerende 
district verklaard. Raadsbesluit Art. 210/82, alsook op de memories bij de 

Regering en den V olksraad ingediend, verzoekende onder 
andere het verklaren van Ermelo als een distrikt, en tevens 
op de inlichtingen door ZHEd. den Vice-President gegeven, 
gaat er toe over de Regering te magtigen, aan het verzoek 
te voldoen door Ermelo als een distrikt te verklaren, volgens 
wet, met zoodanige grenzen als de Regering in het belang 
der adressanten en in dat van het algemeen zal dienstig en 
raadzan.m oordeelen. 3) 

----------

1) Zie V.R.B.B. 23 Mei 1873, art. 17 ante bl. 51§, en 28 Sept. 1874, 
art. 26, ante bl. 594. 

2) Zie Wet No. 9, 1883. 
3) Zie Proclamatien 26 Oct. 1882, Staatscourant 26 Oct. 1882, No. 87, 

en 8 April 1884, Staatscourant 10 April 1884, No. 165. 
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 31 MEI 1882. 

Art. 248. De 27ste Februarij van elk jaar, de gedenk- Publieke Feestdag. 
dag van den slag bij Majuba, zal in 't vervolg een publieke 
feestdag en een verootmoediging voor den Heer zij n, voor 
de groote dingen op dien dag aan het volk gedaan., 1) 

Art. 253. De Volksraad vereenigt zich met den inhoud Monopolie van in
van Uitv. Raadsbesluit, art. 73/82, en gaat er toe over, het "Yoer van geweren 
regt tot invoeren van geweren in handen te stellen van de ~~r~~nden der Re-
Regering alleen, waardoor buiten de andere voordeelen die · 
er aan dit systeem verbonden zijn, de eenheid in den vorm 
en de gelijkheid van de soort der geweren die in de Zuid
Afrikaansche Republiek benoodigd zijn, grootelijks zal he
werkstelligd worden. 2) 

Art. 255. De Volksraad besluit om aan de Regering op Warmbad aan Wit· 
te dragen de plaats aan Witrivier waarop het Wa·rm Bad rivier publieke bad-

. ' l ' bl' k b d l plaats verklaard. gelegen 1s, te laten meten en a s een pu 1e e a p aats te 
verklaren, tegelijkertijd regels voor de behoorlijkc beheering 
of bestier van hetzel ve vast te stellen. 

VOLKSRAADSBESLUI'r, 1 JUNIJ 1882. 

Art. 258. De Raad besluit, zich te vereenigen met Uitv. Bekrachtiging van 
Raadsbesluit, dd. 17 Maart 1882, art. 104, en draagt aan de Uitv. Raadsbesluit 
Regering op, verder alla noodige maatregelen te nemen ter bet~~!~~~e markt-
uitvoering van bovengenoemd Uitv. Raadsbesluit. 3) reg 

1 
• 

OLKSRAADSBESLUrr, ~ ~UN~J 882. 
, 'tNC (}-; Ylb-M /(/VU /) t-£ -;/)1 '/ · ~, rt. 261. De Volksraad, gehoord ~~de het Uitv. Protesten tegen 

Raadsbesluit, dd. 16 November 1881, art. 131, inhoudende ~aarten te w?rden 
memorie van H. J. J. van Renseburg en anderen, gaat er toe mgezonden bmnen 

b 1 't b" d ll · d z 3 maanden. over en es m IJ ezen om aan a e mwoners er .-A. 
Republiek ~et regt ~e ge.y~n voor den tijd van drie maanden, 
om volgens den loop van de wetten des lands hunne zaken 
te brengen voor eene Land-commissie of eenig ander gereg1.;;;-
Q2f des lands, indien zij vermeenen dat zij verongelijkt of 

1) Zie V. R. B., 3 Junij 1865, art. 12, ante bl. 226 en aanteekening 1) 
op bl. 227. 
. 2) Zie Wet No, 4 1884, art. 1, en contract met BarnsJ.ey voor leve

rmg van geweren, gepubliceerd StiJ,atscourant, 27 Maart 1884, No. 163. 
. 3) Zie G. K., No. 217, dd. 1.1 April 1882, ante. bl. 10G8 en in verband 

h1ermede Wet No. 5, 1883. 

70 
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Geen opmeting of in hunne regten verkort zijn door het opmeten van plaatsen 
teekenen van kaar- of het teekenen van landmeterskaarten. De Raad besluit ver
te~ ~oor Land-corn- der dat geen opmeting van plaatsen of het teekenen van 
m1~sle of ander Hof '· . . 
in aanmerking te een1ge landmeterskaarten In aanmerkmg genomen zal worden 
worden genomen. door eenige Land-commissie of ander Hof, waar eenige questies 

mogen onstaan tusschen personen gedurende den tijd van 
3 maanden; dit besluit zal van kracht zijn van af den dag 
van publicatie in de Staatscourant. 

Het Uitv. Raadsbesluit luidt als volgt: 
"Aan de orde: Ingekomen brief van den heer Robert 

C. Harker, gedateerd Rustenburg, 26 Oct. 1881, protestee
rende namens zijne clienten de heeren Johannes Andries 
J anse van Renseburg, Hendrik Nicolaas J anse van Rense
burg, Gerhardus Jacobus Janse van Renseburg, Willem Cor
nelis Janse van Renseburg en Willem Steenberg Breet, eige
naren van de plaats Kafferkraal, tegen de uitgifte der kaart 
der oude en bovenste plaats genaamd Buffelspoort, toebe
hoorende aan den heer \Villem Meyer, gelegen in het distrikt 
Rustenburg, en wel op de volgende gronden: 

"1. Dat toen die plaats Buffelspoort opgemeten werd 
door den Landmeter Daniels, geen voorafgaande kennis was 
gegeven aan zijne clienten. 

"2. Daarom hebben zij dan ook geen stappen genomen 
om die kaart vernietigd te krijgen. 

"3. Dat de gezegde heeren nimmer de Engelsche Rege
ring hebben of zullen erkennen, maar altoos getrouwe en 
vrije burgers der Zuid-Afrikaansche Republiek zijn gebleven." 

Uitv. Raad besluit "De Uitvoerende Raad, gelet en in overweging nemende 
aan Volksraad voor de hardheid welke er in gelegen zou ziJ"n dat menschen die 
te stellen om Toor- . . ' . ' 
ziening in dergelijke door zuiVere vaderlandshefde gedreven, verhinderd waren 
gevallen te maken. gedurende de Tusschen-Regering hunne zaken te verdedigen, 

zoodoende alsnu schade zouden lijden, besluit aan den Edel 
Achtbaren Volksraad, in zijn aanstaande Meizitting voor te 
stellen, voorziening te maken voor deze en dergelijke geval
len, daarmede in verband staande." 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 3 JUNIJ 1882. 

Art. 271. Aan de orde komt nu, in verband met art. 20 
der Aanspraak, Uitvoerende Raadsbesluit art. 220, dd. 3 Junij 
1882, in zak~ verzoek van de Regering, gemagtigd te mogen 
worden om, In alle gevallen waar een Landdrost geen zitting 
kan nemen, omdat hij zelf in eene zaak betrokken, een Vrede
regter of ambtenaar in zijne plaats te benoemen om zitting 
te nemen totdat de zaak is afgehandeld. 

Regering gemagtigd Art. 272. De Volksraad, gelet hebbende op Uitv. Raads
waarn. Landdroi!ten besluit, art. 220, 3 Jun~j 1882, gaat er toe over, de Regering 
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te magtigen om in zaken waarin Landdrosten zelven betrokken aan te stellen. 
zijn Vrederegters of andere ambtenaren of personen tijdelijk 
aan' te stellen om als W aarn. Landdrost dienst te doen totdat 
de bedoelde zaken zijn afgehandeld, en wel tegen eene dage-
lijksche toelage of anderzins naar de Regering moge goed-
denken." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 7 JUNI.J 1882. 

Art. 303. De Vo1ksraad, gelet hebbende op de voorge- Regering opgedra
legde stukken door de Regering in zake de opdragt van den gen zaak nieuwe 

. t 1 d . h dorp Waterberg Volksraad ten aanz1en van een aan e eggen orp In et finaal af te doen. 
district W aterberg, alsook op de memories v66r en tegen 
den aan1eg van het dorp bij het Warmbad, gaat er toe over 
zich te vereenigen met de stappen door de Regering in deze 
genomen en draagt haar op, de zaak finaa1 af te doen op 
zoodanige wijze a1s zij in het belang van d3 ingezetenen van 
W aterberg alsook van het land in het algemeen za1 nood-
zakelijk achten. 1) 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 8 JUNIJ 1882. 

De V o1ksraad ging er verder dade1ijk toe over het vol
gende voorstel bij acc1amatie aan te nemen :-

Art. 310. De Vo1ksraad besluit, naar aan1eiding van de Eerstvolgende aan 
zaak aan de orde, dat het eerstvolgend aan te leggen dorp te leggen dorp te 

in de Zuid-Afrikaansche Republiek za1 genoemd worden naar "i~~~i~~s~:~;.emd 
den zoo waardigen Professor Harting en alzoo gedoopt zal 
worden: Hartinysburg. 2) 

Art. 317. De Raad, gehoord hebbende de recommendatie Invordering van 
van de Begrootings-Commissie in verband met de achter- achterstallige belas-
t ll. b 1 t' b 1 't d d ht 11' b 1 t' tingen in verband sa 1ge e as mgen, es m at e ac ersta 1ge e as mgen met Wet van 1 

ten strengste zullen word en ingevorderd, in verband met de :Maart 1877. 
wet van 1877, Volksraadsbes1uit dd. 1 Maart 1877, art. 18, 3) 
(gepubliceerd in de Sttratsco?t'l'ard van 10 Maart 1877) en dat 
aan de betrekking van den Inspecteur-Generaa1, aangesteld 
volgens Regulatie van 1882, No. 4, 4) zal verbonden zijn 

1) Zie Procl. nieuwe dorp Hartingsburg, dd. 11 Dec. 1882, Staats
courant 14 Dec. 1882, No. 94; V. R. B., 11 Nov. 1884, art. 1295 en Gouv. 
Kennisgeving No. 256, dato 15 Dec. 1885, Staatscourant 6 Jan. 1886. 

2) Zie Procl. 11 Dec. 18S2, nieuwe dorp Hartingsburg, distr. Waterberg, 
Staatscourant 14 Dec. 1882, No. 94. 

3) Zie ante bl. 678. 
4) Zie Wet No. 4, 1882, a.nte bl. 1099. 
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om onder hetzelfde salaris en zonder verdere kosten, de 
Landskantoren die met geldelijke administratie belast zijn, 
onder de Instructien der Regering jaarlijks en van tijd tot 
tijd te inspecteeren. 1) 

VOLKSRAADSBESLUrr, 9 JUNIJ 1882. 

Regering zal lijst Art. 323. De Raad besluit, de Regeering op te dragen, 
van Gouv. houtbos- zoo naauwkeurig mogelijk na te gaan op welke bosschen 
!liChen publiceeren. k k k het Gouvernement volgens wet en regt aanspraa an ma en 

op de lijsten daarvan met behoorlijke vermelding van ligging 
als anderzins te doen publiceeren in de Staatscourant. 2) 

VOLKSRAADSBESLUrr, 19 JUNIJ 1882. 

Lichtenburg afzon- Art. 463. De Raad, gelet hebbende op Uitv. Raadsbesluit 
derlijk district ver·dd. 16 JuniJ' 1882, Art. 230, betrekking hebbende om het 
klaard. dorp Lichtenburg tot een distrikt te verklaren, besluit de 

Raad om het bovengemelde Uitv. Raadsbesluit goed te keuren 
en aan de HEd. Regering op te dragen, de noodige stappen 
te nemen om de lijnen van het nieuwe distrikt te bepalen. 3) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 21 .JUNI.J 1882. 

Regering opgedra- Art. 538. De Raad keurt den post thans aan de orde 
gen voorziening te goed ten einde daarmede de reeds gemaakte onkosten voor 
maken tegen buiten- ' t d kk d h d d R · sporige onkosten stemopnemers e e en, oc raagt e egenng op, voor-
van stemopnemers, ziening te maken bij wij ze van de aanstelling van V eldcor
door yeldcornetten netten ex o.fficio als Vrederegters 4) of op zoodanige andere 
;:~ore;;~e ~:n;:~~~~~ wijze a~s zij noodig moge achten, in dier voege dat de bui-

tensponge onkosten voor stemopnemers daardoor zullen word en 
tegen gegaan; en verder zoodanige wijzigingen of veranderingen 
in desbetreffende wetten te brengen als met deze bepaling in 
strijd moge zijn. 

1) Zie V. R. B. 3 Julij 1883, art. 538. In verband met de invordering 
der achterstallige belastingen, zie V. R. B. 21 Julij 1885 art. M2-944, 
25 ~Julij 1885, art. 991, 1 Aug. 1885. art. 1108, Wet N~. 10, 1885 met 
Bijvoegsel 7 Aug. 1885, art. 1221. · 

2) In verband hiermede zie V. R. B. 24 Junij 1882, art. 570, G. K. 
No. 134, verand. i~ schedule II, Wet No. 15, 1880 (Tnsschen Regering) 
en V. R. B. 23 Me1 1885, art. 204. . 

3) Zie Proclamatien dd. 15 Junij 1883, Staatscowrant 21 Junij 1883, 
No. 123, en 16 Junij 1884, Staatscourant 19 Junij 1884, No. 175. 

4) Zie Wet No. 2, 1885, art. 35. 
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VOLKSRAADSBESLUrr, 24 JUNIJ 1882. 

ART. 570. "Vereenigde de Volksraad zich eenparig met Verpachting van 
den inhoud van Uitv. Raadsbesluit Art. 77/82, dd. 18 houtbosschen in 
Februarij 11., met dien verstande dat de verpachting van perceelen. 

perceelen van Houtbosschen van zoodanige afmeting als de 
Regering wenschelijk moge achten, zal plaats hebben bij 
Publieke Veiling, zooals voorgesteld, in de respectieve dis-
trikten. De Volksraad laat het verder aan de Regering over, 
nadere voorzieningen hieromtrent te maken." 1) 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 26 JUNIJ 1882. 

AR'l'. .577. "De Volksraad, gelet hebbende op het Rapport Regering gemagtigd 
van den Registrateur van Acten, door de Regering voorgelegd plein te Pretoria op 
naar aanleiding van Volksraadsbesluit dd. 23 Mei 1882 (onder tNed. Hetrv. Gemf. te 

, . ranspor eeren o 
art. 204 ), alsook op het Transport van ZHEd. M. W. Pretorms andere schikkingen 
op de N ederduitsch Hervormde Gemeente, gaat er toe over te maken. 
de Regering te magtigen om, indien het bij later onderzoek 
mogt blijken dat het plein gedeeltel~jk behoort aan de Re-
gering, hetzelve onmiddelijk te transporteeren op den Kerke-
raad der Nederduitsch Hervormde Gemeente te Pretoria, die 
dan daarover zal beschikken, zooals dat Eerwaarde Ligchaam 
zal geraden achten, onder zoodanige conditien als de Regering 
in het publiek belang en dat van de Kerk zal noodzakelijk 
achten; of bijaldien het niet duidelijk mogt zijn dat het 
bedoelde gedeelte behoort aan de Regering, eene bij eenkomst 
te doen houden van alien, die vermeenen belang bij de zaak 
te hebben, en indien er bij hen geen bezwaar mogt bestaan 
tot de finale verklaring van het Kerkplein in zijn geheel, 
den voornoemden grond eveneens te transporteeren op den 
Kerkeraad, in di.er voege als voormeld. Mogt de zaak echter 
niet aldus kunnen geschikt worden, dan wordt de Regering 
bij deze gemagtigd, een zoodanig ander stuk Gouvernements-
grond in Pretoria aan den Kerkeraad af te staan, van zoo-
danige afmeting als de Regering noodzakelijk moge achten, 
om de Gemeente in staat te stellen, daarop een Kerk te 
bouwen, indien de Kerkeraad zulks zou verlangen." 2) 

ART. 580. "De Raad stemde hier eenparig mede overeen 
en vereenigde zich aldus met de Uitv. Raadsbesluiten Art. 80, 
dd. 2 Maart 1882 en Art. 232, dd. 20 Junij 1882." 

·-------- -----------------

1) Zie G. K. No. 134, verandering van schedule II, Wet No. 15, 
1880 (Tusschen Regering) en V. R. B. 23 Mei 1885, art. 204. 

2) Zie G. K. No. 333, dd. 7 Aug. 1R82, Staatscourant 10 Aug, 
1882, No. 75. . 
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Deze Uitvoerende Raadsbesluiten luiden in hun geheel 
als volgt :-

"Art. 80. Aan de orde, verzoek van den heer Franck 
Morris en anderen, om te moge uitgereikt worden prospec· 
ting licenties. 

Uitleg van artt. 5 "De Uitv. Raad, gelet op jongste Volksraadsbesluiten 
en 18 van Goudwet waarbij aan private personen concessies verleend worden 
No. 

6
' 

1875
· tot het uitsluitend regt op alle mineralen op of onder hunne 

eigendommen aanwezig, en van oordeel zijnde dat daardoor 
wijzigingen en veranderingen dringend noodzakelijk zijn in 
de Goudwet, in dato 3 en 4 Junij 1875, No. 6, 1) besluit 
voorloopig en tot de aanstaande zitting van den Edel Achtb. 
Volksraad, genoemde Goudwet alzoo op te vatten en uit te 
leggen, en wel bepaaldelijk artt. 5 en 18, dat alleen in die 
gevallen het Gouvernement zulke prospecting licenties zal 
doen uitreiken, wanneer de aanvragers de bewijzen zullen 
overleggen dat hun verzoek met de toestemming is van de 
eigenaars of huurders der plaatsen, waar zij alzoo willen 
gaan prospecten.'' 

"Art. 232. Aan de orde Uitv. Raadsbesluit art. 80, dd. 
2 Maart 1882, in verband met talrijke ingekomen aanzoeken 
om prospecting licenten te mogen worden uitgereikt. 

Uitnemers van pro· "De Uitv. Raad, in aanmerking nemende de vele 
specting-licentien knoeijerijen en het groote bedrog dat voortdurend gepleegd 
moeten borgtogt d d d" t' l" · · 
passeE>ren. wer oor personen 1e prospec mg went1es u1tnamen 

onder de bestaande Goudwet, besluit den Edel Achtb. 
Volksraad voor te stellen, dat hij een besluit moge nemen 
dat alleen dan prospecting licenties op Gouvernements 
gronden aan personen zullen uitge:eikt worden, wanneer zij 
eerst volgens een daartoe vastgesteld model, een borgtogt 
hebben gepasseerd, ten genoege van de Regering, dat zij 
zich ordelijk zullen gedragen en dat zij van hunne bevin· 
dingen binnen een bepaalden t~jd verslag zullen doen aan 
rle Regering." 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 27 JUNIJ 1882. 

Regering gemagtigd ART. 583. "De Raad, gelet hebbende op de aanbeveling 
Gouv.g~ondenonder in het 2de gedeelte van het Commissie-Rapport vervat, alsook 
~~ft~~~8198 open te op de memories daarmede in verband, thans aan de orde, 

vereenigt zich met de aanbeveling der Commissie, dat de 
Regering gemagtigd worde om op Gouvernementsgronden, 

1) Zie ante bl. 622. In verband hiermede zie V. R. B. 27 Junij 1882, 
art. 583; Instructie Goudcommis~aris, Staatscourant 14 September 1882, 
No. 80; Wet No. 1, 1883; V. R. B. 27 Julij 1883, art. 942 (Wijziging en 
Bijv. aan Wet No. 1, 1883); Bijl. van Goudwet No.1, 1883, Star.ttscourant 
6 Nov. 1884, No:_198; G. K. No. 327. Staatsc01trant, 4 Dec, 1884, No. 202; 
y. R. B. 26 JnmJ 1885, art. 565; Wet No, 8, 1885 en Bijv. daarf!,an, 
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waarop goud in betaalbare hoeveelheid gevonden wordt, Regeering opge
gronden onder concessie open te zetten en verder aan de dragen noodige 

· t d 11 d k l" "k t . d stappen te nemen en Regermg op .e ragen om a e noo za e IJ e s appen 1n eze te handelen. 
te nemen ; met de grootste voorzigtigheid naar gelang van 
omstandigheden te handelen tot welvaart van land en volk, 
onder voorbehoud dat al zoodanige regula ties door den Regula ties door 
Uitvoerenden Raad hieromtrent genomen of nog te nemen Uitv. Raad genomen 

ll h bb d ' zullen krach t van 
kracht van wet zu en e en tot aan e eerstvolgende Wet hebben tot 
gewone zitting van den Volksraad. De te maken bepalingen eervolgende V.R. 
door de Regering zullen vooral voorzieningen inhouden ten zitting. 
aanzien van de verantwoordelijkheid der concessionarissen, 
onder de stipte bepalingen dat, bijaldien zij zich niet houden 
aan alle regulaties, zoodanige concessies vervallen zullen 
worden verklaard; dat de concessie overeenkomstig de boven- Concessies slechts 
staande voorziening slechts van kracht zullen zijn tot aan van kracht ~ot.eerst
de eerstvolgende gewone zitting van den Volksraad, met regt volg. V.R. zittmg. 

tot vernieuwing daarvan al dan niet, zooals later door den 
Volksraad moge worden besloten. De afmeting der gronden, Afmeting v. gronden 
waarop de concessies zullen worden verleend, zal zooveel 
mogelijk ten gerieve der applicanten worden bepaald, met 
inachtneming van de algemeene bepalingen des lands. Dit 
besluit zal dadelijk in werking treden volgens art. 12 der In werking treden 
Grondwet 1). De Volksraad besluit verder dat hij met het oog van besluit. 
op de belangen der burgers in het algemeen geen gevolg Volksraad weigert 
kan geven aan het verzoek der memorialisten met betrek- verzoek. om geen 
k. h · · ' Concess1e meer te 

mg tot et met verleenen van concess1es, en dat de reeds verleenen toe te 
verleende concessies aan den heer Benjamin, ter wille van staan~ ' 
wet en de beginselen van regtvaardigheid, niet kunnen 
warden herroepen." 

Art. 594. Aan de orde afdeeling "6. Advocaten of Pro
cureurs werkzaam, enz." 

N a eenige discussie, waaronder werd betoogd dat de 
licentie voor advocaten ofprocureurs, in de Wet No. 2, 1871, 2), 
vastgesteld op £15, in ieder geval te laag was, werd met 
algemeene stemmen besloten, het bedrag te brengen op £25 
per jaar. 

Art. 595. Punt 6, onder art. 1, werd daarop met alge- Verhooging van 
meene stemmen gesteld als volgt· "Advocaten ofProcureurs licentien vooradvo~ 

· _fi)25 ' 'katen ofprocureurs. per Jaar at:- , voor 6 maanden £18 15s., voor 3 maanden 
£10 10s. 3). 

Art. 596. Punt 6 (nu 7) wordt algemeen goedgekeurd, 
"doch de Raad besluit eenparig de Regering op te dragen, 

1) Zie ante, bl. 36. In verband hiermede zie aanhalingen onder V. R. B. 
26 Junij 1882, art. 580, ante bl. 1109. · 

2) Zie ante bl. 429. 
3) Zie Wet No. 6 1882, art. 1, afd, 6, 
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Advokaten, procu- voorziening te maken dat advocaten, procureurs en agenten 
reurs en agente~~ b~j hunne admissie behoorlijk borg zullen stellen, in zoo
rob 0.etent 

1
b
1
ehoorliJk danigen vorm en voor zoodanig bedrag als de Regering moge 

, / o1g se en. 4 / .. · h · 
7. tH;-1'( M/0 ./,?:r( ~oodzakehJk achten, ter g~trouwe nakom1~g unner verphg-
-u_ "7/c/J?t tingen tegenover de Regermg en het pubhek 1). 
~t;. d1!44£"1" · "De Raad besluit verder, de memoralisten kennis te 
? ~?f~ .~ geven van dit en het laatstvoorafgaande besluit, alsook van 
~ h~ f~ ~Chet rapport der Memorie Commissie, waardoor hij oordeelt 
-;t k_ .. /£ PI-t-. //f,2aan het bezwaar te gemoet te zijn gekomen." 

C£4, ~d~ "1,).-., . 

VOLKSRAADSBESLUIT, 30 .TUNIJ 1882. 

Regering gemagtigd Art. 652. "De Volksraad, gelet hebbende op Uitv. Raads
Gouv. gronden in besluit art. 238, dd. 24 Junij 11., waarbij de Regering onder 
Nieuw Schotland 
aan occupanten te anderen magtiging verzoekt om naar bevind van zaken tegen 
verpaehten. een billijken prijs eenige tegemoetkoming in land toe te staan 

aan occupanten van den grond, bekend als N ieuw Schotland 
geeft zijn leedwezen te kennen dat hij, hoewel zeer begaan 
met de omstandigheden waarin de occupanten verkeeren, 
geen besluit kan nemen zooals door de Regering gewenscht,. 
aangezien de belangen en de regten van die van de burgers 
in het algemeen doordoor zouden worden verkort. De V olks
raad besluit evenwel dat deze gronden, evenals andere die 
aan het Gouvernement behooren, publiek zullen worden ver
pacht, ten einde de occupanten in de gelegenheid te stellen, 
die plaatsen voorloopig te blijven occupeeren. En dat de Rege
ring na het instellen van een volledig onderzoek, waarbij 
rekening zal gehouden worden met de grootte der geoccu
peerde plaatsen, den tijd van occupatie en de uitgestrektheid 
van de verbeteringen, die daarop. zijn aangebragt, zal bepalen 
welk getal der occupanten billijkerwijze tot compensatie 

Regering zal onder- mogen geregtigd zijn en tot hoeveel. Deze compensatie zal 
zoeken welke in geld geschieden, nadat de Volksraad biJ" de aanstaande 
oceupanten tot 
compensatie zitting zijue sanctie hiertoe zal hebben gegeven, op grond 
geregtigd zijn en van een voor te leggen rapport van de Regering. Bijaldien 
aan Volkraud echter de occupanten of een deel hunner een verkiezing tot 
rapporteeren. . d langere occupatw zou en verldezen boven compensatie in 

geld, zal de Regering bepalen voor welk tijdsverloop zij voor
stelt dit regt aan ieder hunner te verzekeren, zonder betaling 
van eenigerlei pachtgelden, en ook deze opgave t<r bekrach
tiging van den Volksraad bij de eerstvolgende gewone zitting 
voorleggen, in welk geval echter de Regering na verloop van 
deze verlengde occupatie niet zal gehouden zijn tot eenigerlei 
verdere compensatie hoe ook genaamd." 2). 

1) Zie G. K. No. 14, dd. 20 Januarij 1883, Staatscourant 25 Jan.1883. 
2) In verband met verpachten van Gouv. Gronden. Zie G. K, No. 322, 

dd. 10 Nov. 18R4, en V,R.R. 2~ .Tulij 1885, ~rt. 951, 
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 3 JULIJ 1882. 

Art. 685. N a de afhandeling van dezen post verscheen 
de Registrateur van Acten persoonlijk in de vergadering, die, 
met het oog op wat door den heer Preller in het midden 
was gebragt ten aanzien van betalingen voor afschriften, be
vestigde dat deze alle verantwoord werden in 's lands kas, 
met exceptie van: afschriften van inspectie-rapporten, waar
voor volgens een regel die altijd in zwang was geweest, be
taald werd. aan de klerken privaat. Deze afschriften werden 
echter na kantooruren vervaardigd. 

Art. 686. De Raad zich echter niet kunnende vereenigen Afschriften van offi
met dit principe besloot eenparig dat voortaan alle gelden cieele docu.menten 

· d 't h t k ~ h 'ft ffi · l betaalbaar m zegels. voortsprmten e Ul e ma en van a1sc n en en o Ciee e 
documenten behooren betaald te worden in zegels en dat 
derhalve deze betalingen inkomsten zullen uitmaken voor 
's Lands Kas." 

WET No. 5, 1882. 
Van Oct0ber 1866, Art. 484, 1) tot oprigting van een 

Kantoor voor het .Registreren van Acten in de 
Z. A. Republiek. 

Gewijzigd en vastgesteld bij besluit van den HEd. Achtb. 
Volksraad, Art. 704, d.d. 4 .Julij 1882. 

NADEMAAL het raadzaam is eenige WIJzigmgen te Inleiding. 
brengen in de Ordonnantie van October 1866, Art. 484, 
(wederom in werking gesteld bij Volksraadsbesluit van 2 
November 1881, Art. 288) 2) inhoudende de oprigting van 
een Registratiekantoor in de Z. A. Republiek met de regelen 
voor den werkkring van dat kantoor, zoo zij het mits dezen 
bepaald en vastgesteld : 

ART. 1. Het zal voor den Registrateur van Acten ge- Wel~e acten e~ ge
oorloofd zijn en hi). wordt biJ. dezen bevolen om alle acten schriften geregl-

' · · . ' . ' streerd kunnen 
verbandacten, transporten en andere geschnften, betrekkmg worden. 
hebbende op personen, of eigendommen binnen deze Repu-
bliek, die voor hem zullen zijn opgemaakt of anderzins op 
behoorlijk gezag, wettig voor eenig ambtenaar, notaris of 
ander bij de wet daartoe bevoegd persoon binnen deze Re-

1) Zie Ord. No. 3, 1866 ante bl. 253 en No. 8, 1880, ante bl. 755. 
~) Zie ante bl. 1036. 
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publiek, en welke acten behoorlijk en in goeden vorm zijn 
verrigt, en waar zulks vereischt wordt, op een zegel ge
schreven of daarmede belegd, en welke acten in alle op
zigten volgens bestaande wetten voor zoodanige registratie 
geschikt zijn en tot dien einde aan hem aangeboden, met 
zijne handteekening te bekrachtigen, te registreeren en te 
attesteeren, overeenkomstig met den regel en vorm in Regis
tratiekantoren gewoonlijk in gebruik. 

Acten van Trans- 2. En zij het verder vastgesteld, dat alle acten van 
port, enz., door transport van vaste eigendom, schepenkennis en verband-
Landdrost opge- brieven voor de onderscheidene Landdrosten of zoodanige 
maakt moeten naar . . 
Registrateur van andere beambten als daartoe door den Staatspres1dent h1erna 
Acten ter registratie zullen warden gemagtigd, opgemaakt, onverwijld aan den 
warden gezondeu. Registrateur van Acten zullen warden toegezonden in twee 

afschriften, door hem nagezien en in behoorlijken vorm en 
vergezeld met de vereischte procuratien en andere documen
ten bevonden zijnde, zal de Registrateur zoodanige Acten 
registreeren, een daarvan in zij n kantoor bewaren en het af
schrift aan den Landdrost of zoodanigen anderen am btenaar 
ter aflevering aan den persoon, aan wien het mogt toebe
hooren, terugzenden. 

Geen transport te 3. Geen transportakte noch eenig ander stuk, verband-
worden gere?is- akte of document, invloed hebbende op grondbezit, zal ge-
treerd dat met van schikt zij n om gepasseerd of geregistreerd te word en door 
een attest vergezeld . . . . 
is dat belastingen, den Reg1strat~mr van Acten, tenZIJ dezelve vergezeld IS van 
enz., betaald zijn. een attest van den Landdrost van het distrikt in welke de 

grand gelegen is, dat de belasting en andere bijdragen ver
vallen en hefbaar op het eigendom te warden overgedragen 
of verbonden, voor het loopend jaar betaald zijn; alsmecle 
door de verklaringen van kooper en verkooper, beedigd voor 
een Landdrost, V rederegter of V eldcornet, quitantie van 
Heerenregten, en door de laatste transport-akte ten faveure 
van den verkooper of hypotheeknemer, en door eene proku
ratie behoorlijk geteekend door twee getuigen, behoorlijk 
magtigende en volmagt gevende om zoodanige verbandakte 
of andere akte of dokument te passeren, slechts zoodanige 
akten kunnen werkdadig en geldig uitgevoerd en door den 
Registrateur van Acten geregistreerd warden. 

Landdrosten gemag- 4. En zij het verder vastgesteld dat de Landdrosten 1) 
tigd Transport- en van de onderscheidene districten in deze Republiek, of bij 
Verbandacten te hunne afwezigheid dan de ambtenaren die hunne ambten bekrach tigen. 

zullen vervullen of waarnemen, geregtigd zullen zijn en zij 
warden bij deze gemagtigd en bevolen om alle Acten van 
Transport van vaste eigendommen en alle Acten van V er
band op dezelve een ieder in zijn district, en voor zooverre 
zulke vaste eigendommen in het district, waarover hij zal 
zijn gesteld gelegen zullen zijn, voor zich te doen opmaken 
en die te onderteekenen en te bekrachtigen, en alle zoodaniga 

l) Zie V.R.B. 3 Junij 1885, art. 278. 
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acten voor eenigen Landdrost als voormeld opgemaakt zullen 
worden beschouwd van gelijke kracht en geiijk voorregt te 
genieten aisof dezelve voor den Registrateur van Acten op
gemaakt waren. 

5. Alle transporten, verbandacten en andere stukken Geene transporten, 
of documenten, invloed hebbende op grondbezit, aismede acten, enz., van 

· 1 b d t f d t I b kracht zonder on-alle notar1ee e ver an ac en o ocumen en, zooa s ver an- derteekening d 
den voor geidbetalingen, securiteitsverbanden, h_uweiijks- den Reg. van A~~;n. 
voorwaarden en kinderbewijzen, of documenten de erfporlie 
der kmderen van een vroeger huweiijk waarborgende en 
dergelijke stukken, zullen geregistreerd en onderteekend 
worden door den Registrateur van Acten, v66r dezelve van 
kracht zullen zijn. 

6. Geene verbanden, acten van hypotheek, kinderbewij- Geene verbanden, 
zen of andere geregistreerde acten, stukken of documenten, acten, enz:, .te wor
die vernietigd moeten worden, kunnen anders ais door den den vermetlgd dan 

. A . t' d d d' d b h door Reg. van Acten. Reg1strateur van cten verme 1g wor en, 18 e e oor-
lijke boeking van zoodanige vernietiging in het register van 
zijn kantoor zal laten doen. 

7. Geen acte van transport kan door den Registrateur Op order van Hoog 
van Acten anders ais op order van het Hooge GeregtshofGeregtshof. 
der Z. A. Repubiiek, vernietigd worden. 

X 8. De Registrateur van Acten zai geene copie van Regic::trateur van 
eenigen grondbrief of transportacte toestaan behalve op aan- Act~n zal geene . 
zoek der betrokken person en en op eene beeedigde ver- copie van grondbnef 
ki · d d ' I · d b" of transport toe-armg at e transportacte ver oren Is, en at IJ een naauw- staan dan op be-
keurig onderzoek deze niet kan gevonden worden, en dat eedigde verklaring. 
dezelve op geenerlei wijze in pand gegeven of ais securiteit 
bij iemand gedeponeerd is. Aan geen zoodanig aanzoek zal 
door den Registrateur van Acten voldaan worden tot dat 
behoorlijk kennis daarvan gegeven is, met breed voerige bij-
zonderheden met betrekking tot de acte van transport en Advertentie in 
tot dat het eigendom in de Staatscouran t ten minste vier Staatscourant. 

maien geadverteerd is, en ten minste drie maanden v66r 
dat zoodanig aanzoek gedaan is. 

9. De Registrateur van Acten zal kennis geven van alle Registrateur van 
transporten, verbanden of andere stukken betrekking heb- Acten zal kennis 
bende of invioed hebbende op grondbezit, voor en door hem ~~~e~~:~s~~~~!ost 
gepasseerd aan den Landdrost van hd district in hetweik door herngepasseerd 
zoodanig grondbezit gelegen is, en zoodanig Landdrost zal 
gehouden zijn op ontvangst van zoodanige kennisgeving, de 
noodige boeking in het grondregister van zijn distrikt te maken. 

10. En zij het verder vastgesteid, dat de onderscheidene Landdrosten zich te 
Landdrosten zich te regelen en te gedragen zu1len hebben regelen naar voor 
Ov k t . d · h 'f 1 d d R · t schriften van Regiereen oms Ig zoo amge voorsc r1 ten a s oor en eg1s ra- strateur van Acten. 
teur van Acten aan hen van tij d tot tij d zullen gegeven 
worden, met het oog op het aanhouden der grondregisters. 

11. En zij het verder vastgesteld, dat de Land- Landdrost gemag
drosten van· de onderscheidene districten in deze Republiek tigd bij afwezi?heid 
gere t . t 11 ·· .. d b" d ht' d van een Notans l?~ zn en ZIJ n, en ZIJ wor en ~1 eze gemac 1g , om · . 

1 k 11£/8 414>6 :uld :?cjtf/f.1""'_ ~ /;,/;<CL<U7 /(/v-Jd~ f ~ .dHrYL ~ /Y~~~~ -
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notarieele acten te in elk geval, waar geen notaris redelijk kan warden bekomen 
eenige acte of geschrift voor zich te doen passeren, die ander~ 
voor zoodanigen notaris zoude kunnen warden gepasseerd 

passeeren. 

zooals Generale Verbanden, Kinderbew~jzen en andere Acte~ 
van Schuld-erkentenis waaronder geen vaste eigendom ver
bonden wordt, Huwelijksvoorwaarden, Acten van Overeen
komsten, enz., en alle zoodanige acten, onder gezegde om
standigheden, voor zulken Landdrost gepasseerd en door hem 
onderteekend en met zijne handteekening bekrachtigd z~jnde, 
dat er geen notaris te bekomen was, zullen gelijke kracht en 
waarde genieten en mogen warden geregistreerd alsof dezelve 
voor eenen notaris waren gepasseerd en onderteekend geworden. 

Fouten in Trans- 12. In alle gevallen waar het noodig zal bevonden 
po;ten of Grond- warden of vereicht wordt, ingevolge van eenigerlei fout in 
brievbenl oph ababnzoedk eenigen grondbrief of transportacte, hetzij in den naam of van e ang e en e . . 
op rapport van Reg. namen van den persoon of personen daarm aangehaald, ot m 
van A.cten verbeterd de beschrijving van het eigendom alzoo toegekend of ge·· 

transporteerd, of in den datum van eenig ander geval, om 
zoodanige acte te verbeteren of uit te wisselen, zal het wettig 
zijn voor den P• e:::ide"t dw Z A Rep 0 bJjek, de correctie 
van zoodanige fout, of de uitgave, door middel van uitwis
seling, van een veranderden grondbrief of transportacte te 
magtigen, op aanzoek van de belanghebbende partij of par
tijen, en op rapport van den Registrateur van Acten, wiens 
toestemming tot zoodanige verandering in alle zoodanige 
gevallen noodig zal zijn. 

Transportacten 13. Eenige eigenaar van eene transportacte van grond
kunnen verwisseld bezit, kan, op aanzoek, dezelve verwisselen voor eenen grond
worden yoor eenen brief onder betaling van het gewone tarief voor grondbrieven 
Grondbnef. . d R · d en op aflevermg aan en eg1strateur van Acten van e 

transportacte alzoo te warden verwisseld. 
Registrateur van 14. En zij het verder vastgesteld, dat de Registrateur 
A.cten zal volgens van Acten geregtigd zal zij n voor het registreeren, passeeren 
tarief chargeeren. · d h 

Staatspresident ge
magtigd regels te 
maken mits niet 
strijdig met deze 
wet. 

en vernietigen van eemge acte, ie door hem uit krac t 
van deze ordonnantie zal zijn gepasseerd en geregistreerd, of 
voor eenig ander werk op het registratiekantoor behoorende 
verrigt, te vorderen zoodanige betaling, als in het tarief 
hierbij gevoegd reeds is of zal warden toegestaan en bepaald, 
en het geheel of zoodanig gedeelte daarvan, als bij gemeld tarief 
mogt zijn bepaald, aan de publieke kas te verantwoorden. 

15. Het zal wettig voor den Staatspresident zijn om 
met toestemming van den Uitvoerenden Raad, na ingewonnen 
ad vies van den Registrateur van Acten, van tijd tot tijd zoo
danige regels te maken of te doen maken als vereischt zullen 
worden om de bepalingen dezer wet behoorlijk in werking te 
brengen en voor de uitvoering daarvan te zorgen, mits zoodanige 
regulaties niet in strijd zijn met deze of eenige andere wet. 

~mbtenaren, nota- 16. In alle gevallen, waarin zulks behoorlijk en wettig 
nssen en transport- gebleken is kunnen ambtenaren notarissen en transport-
makers verantwoor- . ' . ' . 

;E!(~fl~g~::2~2~?= 
~if~~/t-ri-M/U/Vt. ~a~a~~ ,/d-aM# 
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jegens de belanghebbenden door het Hooge Geregtshof wor- delijk voo:r acten 
den veroordeeld, indien de acten, voor hen verleden, uit dookrkhen opge-

b k · d · d · t' d tro en. hoofde van ge re . In en vorm, In regten wor en verme 1g 
of geoordeeld worden slechts als onderhandsche acten te 
kunnen gelden, onverminderd hunne civiele of crimineele 
verantwoordelijkheid, zoo dikwijls zij bedrog gepleegd of 
list gebezigd hebben. 

17. De Ordonnantie van October 1866, art. 484 (gewij-HerroepingvanOrd. 
wiJ'zigd bij Volksraadsbesluiten art. 199 Junij 1870· art.114 No. 3, 1866, ~n.an-

. ' . . ' ' . 'dere tegenstriJdige 
Mm 1875; art. 111, 112, 113, JuniJ 1876), wederom 1nge-bepalingen. 
voerd bij Volksraadbesluit, art. 288, Nov. 1881, en alle 
andere Ordonnanties, wetten of afdeelingen van Ordonnanties, of 
wetten of Volksraadsbesluiten, welke tegenstrijdig zijn of mogen 
zijn met de bepalingen van deze wet, zijn hiermede herroepen. 

18. Deze Ordonnantie zal kracht van wet hehben van In werking treden 
en na de publikatie derzelve op de gewone wijze in de Staats- der wet. 
courant, volgens de vereischten bij de Grondwet vastgesteld. 

SCHEDULE A. 
TARIEF. £ S. d. 

Voor het passeren van eenigerlei acte van transport, Tarief. 
schepenkennissen of andere acte van schuld-
erkentenis . . . 1 1 0 

V oor het registreren van elke acte 0 5 0 
V oor inzage van boeken of acten . . . 0 5 0 
V oor elke vernietiging 0 7 6 
Voor elk certificaat . . . 0 7 6 
V oor een afschrift van een dokument, 100 woorden 

of minder . . . 0 5 0 
Voor elke lCO volgende woorden... 0 1 0 
V oor een afschrift van een grondbrief, transport, 

verband of andere acte van schulderkentenis 2 2 0 
Zegel op elken grondbrief, buiten en behalve de 

zegels bepaald bij Wet No. 2, 1871 1 0 0 
Zegel op elke duplicaat-acte geregistreerd, niet 

notarieel 0 5 0 
Zegel op verklaring van kooper . . . 0 1 0 
Zegel op verklaring van verkooper 0 1 0 

Al deze hedragen zullen in zegels worden betaald. 

De Staatspresident, vertegenwoordigd door 
het H. Ed. Driemanschap, 

N amens hetzeve, 

Op last, 
,V. EDUARD BOK, 

S taa tssecretaris. 
Gou vernemen tskantoor, 

Pretoria, 1 Augustus 1882. 

S. J. P. KRUGER, 
Vice-President. 
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7 &zdl'mt?]ij;JJ~ J ;f 
Wiiziging van Wet Jf6· 2, 1881, in zake heV.S~tingstelsel. 

Gewijzigd en vastgesteld bij besluiten van den H.Ed. Achtb. 
Volksraad Art. 654, dd. 1 .Julij 1882. 

AANGEZIEN het noodzakelijk is den druk der belas-
tingen meer evenredig over alle burgers te verdeelen, en 
verder wenschelijk de inkomsten des lands te vermeerderen, 
zoo is het dat de volgende bepalingen, bevattende verande
ringen of w~jzigingen in de bestaande Ordonnantien en 
V olksraadsbesluiteu, alsook nieuwe voorschriften van belas-
ting worden vastgesteld. 

AR'r. 1. Het vijfde artikel van de Ordonnantie No. 2, 
1871, 2) worde veranderd als volgt :-

De bestaande artikelen met uitzondering van N egotie
winkel en met deze bijvoegingen :-

Jaar. Halfjaar. 3 maanden. 

1. Hotelhouders in dorpen £20.0.0 £15.0.0 £8.15.0 
2. Houders van logies- en 

kosthuizen . . . 7.10 5.12.6 3. 5.0 
3. Generaal agent, make-

laar boekhouder of reken
meester ... 

4. Executeurskamers of 
Maatschappijen van der
gelijken aard 

5. BanklicentHin voor iede-

7.10 5.12.6 3. 5.0 

50.0 37.10.0 21.17.6 

ren tak 150.0 112.10.0 67.10.0 
6. Advocaten of Procureul's 2.5.0 18.15.0 10.10.0 
7. Advocaten of Procureurs werkzaam onder dezelfde 

firma op verschillende plaatsen, voor ieder zoodanig 
eene extra licentie. 

ART. 2. Als een nieuw artikel 6 van dezelfde Ordon-
nantie:-

Tarief van belasting 1. Handelaren of houders van een negotiewinkel, han
v~~n ~andelaren, delshuizen of maatschappijen, die een handelsbedrijf uit-
"'W mkehers enz. enz. .f' b' d St t .. 11 b · h 'd f t k oe1enen 1nnen ezen aa , ZIJn voor e m ez1g e1 o a -

bezikheid onderworpen aan een vast tarief, opklimmende in 
evenredigheid van hun verkoop, volgens dezen schaal :-

Voor verkoop van £2,500 of minder 
2,500 tot 5,000 
5,000 " 7,500 

£ s. 
7 10 

10 0 
12 10 " 

" 
" " 
" " 

·---------------~----------. 

1) Zie Wijziging door Wet No. 9, 1886, Staatscourant, 14 .Tulij 1886. 
2! Ante, Bl, 427. 
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Voor verkoop van £ 7,500 , 10,000 15 0 
" " " 10,000 " 15,000 20 0 
" " " 15,000 " 20,000 25 0 
" " " 20,000 " 25,000 30 0 
g " " 25,000 " 30,000 35 0 
' " " 30,000 " 40,000 45 0 

en'zoo verder, voor iedere £10,000 of gedeelte er van £10 meer. 
2. Jaarlijks in de maand Januarij zal aan elken belas- Jaarlijksche toezen· 

tingschuldige voor deze licentie een Aanslagbillet gezonden d~ng van aanslag
worden, dat hij binnen veertien dagen na ontvangst behoorlijk billet. 
ingevuld en geteekend terugbezorgt aan het kantoor van den 
ambtenaar, daartoe door de Regeering aangesteld en waarin 
hij onder zijn eed verklaart in welke klasse hij zich aangeeft. 

3. Bij de berekening daarvan zal hij het gemiddeld bedrag Wijze van bereke
van zijn verkoop gedurende de drie laatste jaren mogen nemen. ?-ing voor oude 

4. Ieder die zoodanige handelsbezigheid vestigt, na de in mwoners. 
werking treding dezer wet, zal aanvangen met de betaling der Wijze van bereke
licentie voer de laagste klasse, maar verpligt wezen v66r den ?-ing voor nieuw 
15den December van het loopende dienstjaar deze naar boven- mgekomene. 
staande schaal aan te vullen tot de klasse waarin hij behoort, 
en het meerdere dat hij verschuldigd is bijbetalen. 

5. De ambtenaar belast met de invordering dezer licentie Bevoegdheid van 
zal bevoegd zijn, de nauwkeurigheid der gedane eigen aan- belastinggaarder. 
gifte te onderzoeken door den belastingschuldige op te roepen, 
om in geval van gegronde suspicie of klagte, voor hem 
zijne boeken open te leggen, en de nauwkeurigheid van zijne 
opgave te bewijzen. 

Indien het echter bewezen wordt, dat zijn eigen aangifteTerugbetalingvan te~ 
het bedrag van zijn verkoop te boven gaat, zal de Hege~'ling Vlilel betaal.·de binnen cl 
het te veel betaalde op verzoek terug betalen, mits aanzoek.>ru~~d_irn~ .. :.t~ 
daartoe gedaan wordt binnen zes maanden na afloop van hetut,..ij/9. 1 

dienstjaar. 
ART. 3. Als een nieuw artikel 7 dezelfde Ordonnan~ie:- 1) Belastingvoor inge-
1. Alle goederen van buiten af ingevoerd zijn, behoudens voerde goederen. 

de nadere bepalingen in deze wet, onderworpen aan een regt van 
vijf percent der waarde, met uitzondering van de na.volgende 
goederen die geheel vrijgesteld worden van invoerregten :-

a. Alle soorten van Levende Have; Vrij van invoer-
b. Banknooten of andere circulatie papier en Munt- regten. 

specien, die als wettig betaalmiddel in dezen staat 
zijn toegelaten; 

c. Landbouw Machinerien, als Snij-, Dorsch- en Wan
Machines; 

d. Machinerie voor fabrieken die de voortbrengselen 
van het land verwerken (hieronder begrepen het 
materieel, noodig voor de zamenstelling van 
machines ; 2) 

1) Zie Wijziging van dit artikel door Wet No. 9, 1886. 
2) Zie Uitleg van dit artikel door V.R.B. 25 Julij 1883, art. 906. 
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e. Lees- en Muziekboeken en gedrukte schoolbehoeften, 
IJ.zeren gereedschappen, voor zoover niet bijzonder 
vermeld in het tarief, vallen onder het artikel "IJzer." 

Berekening van 2. Bij de berekening der waarde van goederen regtstreeks 
Europesche goede- van overzeesche markten of door kooplieden ofhandelshuizen 
ren. van overzee regtstreeks ingevoerd, zal vooraf drie-en-dertig 

en een derde percent gezet warden op de factuursprijs. 
Goederen onderwor- 3. De volgende artikelen zijn boven en behalve het 
pen aan eene.speciale algemeen invoerregt ad 5 percent, nog onderworpen aan eene 
mvoerbelastmg. . 1 . b 1 t' 1 h ht lk t'k l 

'I'arief. 

speCia e 1n voer e as 1ng, a s omsc rev en ac er e ar 1 e . 
De navolgende artikelen zijn onderhevig aan 25 percent: 

Goud-, Zilver- en Juwelierswaren. 
De navolgende artikelen zijn onderhevig aan 10 percent: 
IJzer, namelijk potten pannen, ketels, staafijzer, zink 

platen, zink emmers en verder alle soorten van verwerkt ijzer 
en ijzeren voorwerpen, die niet aan hout gehecht zijn 1). 

Melk, visch en vleesch in blikjes. s. d. 
Geweren en pistolen per loop 10 0 
Alle gevulde patronen voor achterlaad geweren, ver

vaardigd van papier, per duizend 
Alle gevulde patronen voor achterlaad geweren van 

koper of and er metaal . per duizend ... 
Kruid I · 
Load I ~"to 
*Kaarsen ~ &·~ 
*Tabak (Ruwe staat) I 8j ~ v. overzee ingevoerd. 
* do. (Gemanufactureerd)J ~ 
*Boter · 
*Kaas 
*Chicorie 
Koffij 
*Meel van overzee ingevoerd 

do. do. 
I 
I 
I 
I 
I 

*Mielies en Kafferkoorn 
*Varkensvleesch, Varkensvet 

Ham, Spek, Worst 
*Rijst 

I . 
(Lard) I ~ ,a 

Zout, van overzee ingevoerd 
Suiker 
*Ingelegde Vruchten en Groenten, Lek

kers en Jams (uitgezonderd die van 
Zuid-Afrika) 

~0 
I~ 
I ~ 
I~ 

I 
I 

Zeep (Geparfumeerd) I 
do. (Niet geparfumeerd en niet min- 1 

dan in eene hoeveelheid van 50 lbs.)J 
*Bier . 
Wijn (uitgezonderd die van Z.-Afrika) I ~ 
Gedistilleerde dranken ~ ~ 
Azijn (uitgezonderd die van Z.-Afrika)J ~ 

5 0 

2 6 
4 
6 
2 
9 

1 6 
20 0 
20 0 
30 0 
5 0 
5 0 
3 0 

20 
5 
5 
5 

0 
0 
6 
0 

15 0 
10 0 

5 
1 
.5 
6 
1 

0 
6 
0 
0 
0 

1) Gewijzigd door Wet n. No. 9, 1886. 
De met * gemerkte artikelen zijn gewijzigd door Wet No. 9, 1886. 
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s. d. 
Sigaren per honderd 5 0 
Kafferpikken per stuk.. . 1 0 
Kafferkralen per lb. 0 6 
Koperdraad per lb. 0 6 
Gemaakte Militaire K1eederen per stuk 1 0 

X 4. De ambtenaar der Regering met de invordering dezer Bevoegdheid van 
belasting belast, is geregtigd om de goederen, door wien ook belastinggaarder om 

ingevoerd, en waarvan geen factuur of bewijs van waarde~0 ~eren:{t~x%:~ / 
kan worden overgelegd, te taxeren en te be1asten vo1gens ~ ...--. ~r~ 
wet, en die terug te houden totdat de invoerregten betaa1d · -' , '$;_/.,~ 
zijn, of securiteit voor de beta1ing gegeven is. £-C'<o</;r-'~ 

5. Ieder persoon die goederen van e1den invoert, za1 Pligten van 
den vrachtbrief en de facturen overleggen en a1s waar be- Importeur. 
zweren, en bij gebreke daarvan de quitantie der door hem 
gekochte en ingevoerde goederen. 

6. De Regering za1 op de daarvoor door haar geschikt Regering zal 
geachte pun ten belastinggaarders plaatsen voor deze in voer- belastinggaarders 
regten, en de instructies vaststellen voor den am btenaar met plaatsen. 

de invordering be1ast. 
ART. 4. A1s een nieuw Artikel8 dierzelfde Ordonnantie, 

waardoor Artike1 6 vervalt. 
1. Ieder persoon, hande1aar of maatschappij, zal voor Boete voor over

elke overtreding beboet worden met een boete van £3-£30, tredingen. 
of bij wanbeta1ing gevangenisstraf ondergaan. De aanbrenger 
kan naar omstandigheden worden be1oond. 

2. Overtreding van Art. 6 dezer Ordonnantie za1 gestraft 
worden a1s vo1gt :-

a. V oor het niet behoorlijk of het gehee1 niet houden 
der boeken, een boete van £7 lOs.-£30. 

b. V oor het niet doen van de eigen aangifte binnen 
den bepaa1den tijd, eene boete van £3-£15. 

c. Voor de bewezen onwaarheid der eigen aangifte, 
tot vijf maal het bedrag der verschu1digde 1icentie. 

3. Overtreding van Art. 7 zal gestraft worden a1s vo1gt:-
a. Eene boete gelijkstaande met v\jfmaal het bedrag 

der verschuldigde regten. 
En bij herhaling der overtreding, bovendien met 
verbeurdverklaring der goederen. 

b. De aanbrenger zal ontvangen eene belooning, welke 
naar gelang van omstandigheden tot de helft der 
boete kan beloopen. 

4. Njets in deze bepalingen van boete zal den over- Geene vrijwaring v. 
treder vrij waren voor eene crimineele vervolging wegens het crim. vervolging na 
d h · d 1 d b d f · ' 1 t' h 'd betaling v. boete. oor em In ezen gep eeg e rog o verzu1m, na a 1g ei 

of onwilligheid. 
5. Alle Wetten en Volksraadsbesluiten, in strijd met de Herroepingsclausule 

wijzigingen, veranderingen en bepalingen in deze Wet vervat, 
worden bij dezen herroepen. 

71 
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Deze wet geen invl. 6. Deze Wet zal geen invloed uitoefenen op contracten 
op contracten met of verdragen met buitenlandsche mogendheden gesloten of 
buit. mogendheden. nog sluiten 1). 
In werking treden 7. De wijzigingen, veranderingen en bepalingen in deze 
der wet. Wet vervat, treden dadelijk in werking overeenkomstig art. 12 

der Grondwet. 

Vorm van aanslag
billet. 

AANSLAGBILLET. 

. . .. . .. . .. . .. .. ondergeteekende ............... woonachtig te 
.. ................... distrikt .................. verklare plegtig dat 
. . . . . . overeenkomstig . . . . . . . . . . . . handelsboeken behooren te 
word en gerangschikt in de klasse van handelaren, die jaarlijks 
gemiddeld verkoopen binnen de Zuid-Afrikaansche Republiek, 
van £..... ... . tot £ ......... en dat ...... mitsdien volgens 
de Ordonnantie van 1871, No. 2, gewijzigd bij Volksraads
besluiten, dd. October 1881, en Julij 1882, Art. 166 en 172, 
1881, en Art. 654, 1882, onderworpen aan eene Licentie 
voor het jaar 188 , van .................. zegge £ .......... .. 
voor de uitoefening eener handelsbezigheid, staande en ge-
legen te .. .. . .. . . .. .. . . distrikt . .. .. .. .. . .. . .. in de .......... .. 
straat, Erf No. 

Bezworen voor mij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . te .............. . 
op heden den .................. 188 

V rederegter. 

~ Ieder belastingschuldige van bovenstaande Handel5-
licentie, zal verpligt wezen dit Aanslagbillet binnen 14 dagen 
na ontvangst terug te bezorgen ten Kantore van den 
Landdrost. 

Dit Aanslagbillet is afgeleverd aan ...................... .. 
te ............... op heden den ..................... 188 

V eldcornet. 

De Staatspresident, vertegenwoordigd door 
het HEd. Driemanschap. 

Op last, 
W. EDUARD BOK, 

N amens hetzelve, 

S. J. P. KRUGER, 
Vice-President. 

Staa tssecretaris. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 14 Augustus 1882. 

1) Zie Uitleg van dit artikel: Gouv. Kennisgeving No. 411, dd, 
5 Oct. 1882, Staatscourant 12 Oct. 1882. 
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 5 .JULI.T 1882. 

Art. 709. Aan de orde iH op nieuw weder do behande
ling der memorie van G. F. Scheepers en 76 anderen, dd. 
Blesbokspruit, Derby 3 April 1882, en wel het 4de gedeelte 
daarvan, verzoekende openzetting van alle Gouvernements
gronden ter occupatio van de burgers dcr Z. A. Republiek, 
(v. R. R. 107 /82). Dit gedeelte wordt voorgelezen, alsook het 
rapport der Memorie Commissie, die aanbeveelt dat voortaan 
geen open Gouvernements gronden zullen opeugezet worden 
voor aanteekening en inspectie. 

Art. 710. "De Raad ging er na eenige verdere discussie Bekracbtiging van 
eenparig toe over, de memorialisten te verwijzen naar Volk- vroegere besluiten 

raadsbesluit art. 127, dd. 18 October 1881, 1) en naar art. 231, ~:t~~!;e~~~~!ing 
van 26 Mei 1882, 2) bij welk laatste besluit de Raad zich · n. 
heeft vereenigd met Uitv. Raadsbesluit art. 209, betrekking 
hebbende op de aanbeveling der Tender Commissie, die de 
verpachting van Gouvernements gronden bij publieke veiling 
aanbeveelt." 

Art. 713. Na eene verdaging van 15 minuten, verzoekt 
ZHEd. de Vice-President dat de Raad, in verband met Art. 20 
der Aanspraak, in behandeling zal nemen Uitv. Raadsbesluit, 
Art. 247, dd. 4 Julij 1882, in zake een verzoek van de 
Heeren Simpson en Schappert, namens de Zuid Afrikaansche 
en Oranje Vrijstaatsche Kolen en Mineralen Mijnvereeniging 
een stad te stichten in het distrikt Heidelberg. De Uitv. 
Raad stelt den Volksraad in het bovengemelde besluit voor, 
om ingevolge Art. 173 van de Grondwet 3) aan het verzoek 
te voldoen, en den naam van de stad te bepalen " Vereeniging" 
(V. R. R. 250/82). 

Art. 714. "De Volksraad besluit zich te vereenigen met Re~ering opge. 
den inhoud van Uitv. Raadsbesluit Art. 247 dd. 4 Julij 1882 d~agen aanleg van 

t . d ' . h' meuwe dorp toe en gaa er toe over de Regermg op te ragen om, na ZIC te staan. 
vergewist te hebben dat de aanleg van het dorp zal wezen 
op, ofliggende aan Gouvernementsgrond, dien Gouvernements-
grond bij publieke veiling te doen verkoopen aan den meest-
biedende, onder de gewone voorwaarden. In geval er geen 
Gouvernementsgrond ligt, dan zal de Regering eveneens ge-
machtigd zijn don aanleg van het dorp toe to staan en het-
zelve te proclameren op zoodanige conditien als de Regering 
moge goeddunken." 

1) Zie ante bl. 1015. 
2) Zie N otulen van den Volksraad, g<~publiceerd in Staatscourant van 

8 Junij 1882, Bijvoegsel. 
3) Zie a,nte bl. 61 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1124 [1882 

Art. 715. ZHEd. de Vice-President legt verder in ver
band met Art. 30 van de aanspraak voor een memorie door 
de Heeren Simpson en Schappert bij de Regering ingediend, 
inhoudende verzoek tot oprigting van het dorp Roburnia. 
(V. R. R. 249/82). 

Regering gemagtigd Art. 716. En na eenige discussie "besloot de Raad een
Roburnia te procla- parig, de Regering te magtigen het dorp vroeger bekend als 
meeren oAndert dden Roburnia 1) te doen aanleggen, en hetzelve te proclameren 
naam v. ms er arn. . 

onder den naam van "Amsterdam," onder zoodamge voor-
waarden als de Regering moge goedvinden." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 6 JULIJ 1882. 

Art. 733. Aan de orde is nu het 2de gedeelte van het 
Uitv. Raadsbesluit, art. 245, dd. 1 Julij 1882, opgenomen in 
de Notulen van den Volksraad, dd. 3 Julij 1882, art. 693, 
aanvangende bij de woorden "verder wordt besloten den 
EdelAchtb. V olksraad magtiging te vragen" tot aan het einde. 

"N a voorlezing vereenigde de V olksraad zich eenparig 
met de voorzieningen van dit 2de gedeelte van het Uitv. 
Raadsbesluit." 

Regering gemagtigd Art. 693. Het Uitv. Raadsbesluit luidt als volgt: Art. 245 
Invoerregten op Aan de orde, Minute R 3706/82, inhoudende ingekomen 
IJzerwaren te ver- d 
anderen zoodra de verzoek van en heer Nellmapius om een contract met de 
Concessie Nell- Regeering te mogen aangaan voor de oprigting van ijzer
mapius in werking fabrieken in de Z. A. Republiek voor den tijd van twintig 
treedt. achtereenvolgende jaren, op zekere voorwaarden. De Uitv. 

Raad, na het voorstel met zorg te hebben nagegaan en be
sproken, en lettende op het advies van den WelEd. Gestr. 
Heer Staatsprocureur, besluit dit voorstel van den heer Nell
mapius met recommendatie aan den Ed. Achtb. Volksraad 
voor te leggen. Verder wordt besloten den Ed. Achtb. Volks
raad magtiging te vragen om, zoodra de heer N ellmapius, 
tot genoegen der Regering, het bewijs zal hebben geleverd 
dat hij een of meer soorten der in het contract genoemde 
ijzerwerken vermeld, gereed heeft ter verkoop, de Invoer
regten op ijzerwaren te veranderen, overeenkomstig den geest 
en de letter van genoemd contract; de Regering behoorlijk 
zorg te dragen dat dit alzoo veranderde tarief van invoer 
op ijzer gepubliceerd zal worden in de Staatscourant, met 
bepaling van den dag dat het in werking zal treden (v. R. R. 

248/82). 

1) Zie Proclamatie Junij 1881, ante bl. 994, afgekeurd door V. R. B. 
8 Nov. 1881, art. 368, ante bl. 1045. ~----- -
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VOLKSRAADSBESLUIT, 7 JULIJ 1882. 

Toen de discussie gesloten was besloot de Raad, met de 
enkele tegenstem van den heer Spies, dat de bepaling onder 1 
in Uitv. Raadsbesluit van 12 Augustus 1873, 1) aldus zallezen 
en in werking treden : 

Art. 7 41. "Dat voor de toekomst de Inspecties zullen Inspecties vergezeld 
vergezeld gaan van een Landmeter als lid der Commissie, van Landmeter. 
daar waar de Regering zulks noodzakelijk acht. De uitge-
strektheid der plaatsen zal niet grooter zijn dan 3,750 morgen." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 7 EN 8 JULIJ 1882. 

Art. 7 43. "Besloot de Volksraad eenparig zich met al de 
bepalingen nu aan de orde te vereenigen, en aan de eerste 
onderteekenaren der memories, als antwoord op hun verzoeken, 
een afschrift toe te zenclen van het Uitv. Raadsbesluit, zoo als 
nu gewijzigd in zijn geheel, na publica tie daarvan; het we~ 
luiat als volgt :-

"Art. 744. Uitv. Raadsbesluit dd. 5 Julij 1882, Art 251. 
Aan de orde "Volksraadbesluit Art. 352, dd. 7 Nov. 1881 2). 
De Uitv. Raad, het besluit van den H:Ed. Achtb. V olksraad, 
Art. 352, van 7 No~1881, in overweging genomen hebbende f , I CJ 4' 3 
en na gelezen te hebben de volgende wetten en besluiten, 
betrekkelijk en in verband met de oprigting van bakens en 
grenspalen, namelijk :- · --"Art. 7. van de Grondwet 3) luidt als volgt:- "Geeniedere plaats 3000 
plaats zal grooter ge1nspecteerd warden dan 3000 morgen.'' morgen. 

1) Er zijn drie Besluiten van den Uitv. Raad onder bovengemelde 
datum gepubliceerd bij Gouv. Kennisgevingen No. 1264, 1265 en 1266, 
in Staatscouranten dd. ' 19 Augustus 1873, en 15 September 1875, 
bevattende: 
No. 1264. Uitv. Raadsbesluit 12 Aug. 1873, Art. 137, dat "voorloopig aan 

den Auditeur is opgedragen geene rekeningen voor inspecties 
ter uitbetaling te certificeren, tenzij de inspecteurs zich schrif· 
telijk verbinden tot terugbetaling van alle gelden voor eenige 
Inspectie ontvangen, indien het bevonden mogt worden dat 
zoodanige inspecties foutief zouden zijn." 

No. 1265. Uitv. Raadsbesluit 12 Aug. 1873, Art. 136, dat "voorloopig 
geene Inspecties van plaatsen meer zullen uitgaan, zonder dat 
de Landdrost van het district Voorzitter is van de Commissie 
van Inspectie." 

No. 1266. Uitv. Raadsbesluit 12 Aug. 1873, Art. 138, dat "voorloopig 
geene speciale iuspecties meer zullen uitgaan tenzij vergezeld 
van een Gouvernements Landmeter, die tevens de plaats Y.al 
opmeten ten koste van den belanghebbende," 

2) Zie ante, bl. 1043. 
3) Zie ante, b~ 
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Bakens niet te wor· "Art. 15 van Ordonnantie No. 3, 1864, 1) zegt:- "In 
den verschoven. geen geval zu1len de oorspronkelijke bakens, zooals door de 

Landcommissie bepaald en vastgesteld, worden aangeraakt 
en verschoven, doch zal in eeni~ geval waar plaatsen zullen 

Hoogere recognitie gevonden warden, welke boven de grootte (3000 morgen) als 
voor plaatsen boven door de Grondwet is bepaald, zijn uitgegeven, voor zulke 
3000 morgen. plaatsen een hoogere recognitie dan voor de ldeinere is toe-

gelegd, betalen. 

Art. 13 van de Bakenwet, van 23 Julij 1866, 2) waarin 
deze bepaling herhaald wordt. 

Elke plaats een uur "De Instructie voor Inspecteurs vastgesteld bij V olks
over kruis. raadsbesluit, Art. 240, 18 Junij 1869, 3) zegt:- "Elke plaats 

zal groot zijn een uur gaans overkruis." 

Gang der paarden. "De Instructie voor de Landcommissie van Mei 1870, 
art. 13, 4) zegt:- "Dat de gang der paarden zal zijn van 
300 Rhijnlandsche voeten in eene minuut." 

"Volksraadsbesluit Art. 118 van 24 Mei 1875, 5) zegt: 
Voor iedere 1000 "Plaatsen door Landmeters opgemeten en grooter dan 
mo:rgen boven 3000 3000 morgen, nl. dat van elke 1000 morgen grooter dan 
108

· extra. 3000 morgen, van zoodanige plaatsen 10s. meer belasting zal 
word en betaald." 

Plaatsen nietgrooter "Uit bovenstaande wetten en besluiten blijkt het duide-
dan 60 minuten lijk, dat de V olksraad nomt voornemens geweest IS, om de 
over kruis. -

j)laatsen eene grootere uitgestrektheid dan 60 minuten over-
kruis (d. i. 3750 morgen) te geven, komt tot het besluit te 
rapporteeren aan den V olksraad, als volgt, en aan te bevelen 
dat de veranderingen in dit besluit vervat, in deze zitting 

( 

\ 

zullen gemaakt worden. Maar het beginsel is evenwel duide
lijk nedergelegd in Ordonnantie No. 0, 1864 en in de Baken
wet van 23 Julij 1866, dat wanneer plaatsen eenmaal ge
inspecteerd zij n ,, in geen geval de oorspronkelijke bakens 
aangeraakt of verschoven zullen worden." 

Beschouwing van Dezelfde wetten maken ook voorziening voor de bepaling 
Uitv. Raad omtrent eener hoogere recognitie voor plaatsen welke bevonden wor-
V.R.B. 7 Nov. 1881. d b d b ld tt t .. 't d en oven e epaa e groo e e ZIJn m gegeven, en oor 

zoodanige bepaling wordt het wettige regt op zoodanigen 
overigen grond stilzwijgend. erkend. Maar volgens den zin van 
Volksraadsbesluit van 7 November 1881 te lmndelen zouden 
alle vroegere wetgevingen hieromtrent herroepen worden, en 
om nu plotseling eene wet te passeeren, die in de toekomst 
alle plaatsen plaatsen beperkt tot op zijn hoogst 3,750 morgen 

1) Zie ante, bl. 174 en 243. 
2) Zie ante, bl. 245. 
3) Zie ante, bl. 326. 
4) Zie ante, bl. 370. 
5) Zie ante, bl. 611. 
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en alle kaarten, die gemaakt zijn in onbekendheid met zulk 
eene uitlegging van gEJzegde wetten, onwettig verklaart, zoude 
onbillijk zijn en groote ontevredenheid verwekken. 

"De red en en waarom het onraadzaam of onmogelijk Redenen waarom 
zouden ziin zoo te handelen zijn de volgende: - Regeringgen. besluit 

~ ' ' onraadzaam of on-
"1. De eigenaar is reeds in bezit van een grondbriefmogelijk beschouwt. 

waardoor hem regt gegeven wordt op eene bepaalde uitge~ 
strektheid gronds, ~~!!s . bakens~ door Gouvernements-
ambtenaren aangewezen, rus',...iijride de grenzen van zijn 
eigendom. ... .. 

"2. Dat waar de ware grootte alleen bekend wordt, na 
opmeting, de eigenaar van eenige plaats, verondersteld te 
groot te zijn, zijn regt altijd kan behouden, door alleen te 
weigeren om de plaats te laten opmeten. 

"3. Dat een groot aantal kaarten alreeds ~~<!Kelf.~."!l~ft en 
uitgereikt zijn van meer dan bepaalde groott'e:p···· · · · " ~ 

"4. Dat vele personen van volle plaatsen die veel minder 
dan 3000 morgen bevatten, betalen, terwijl de genoemde 
personen geen aanspraak hebben op den tekortkomenden 
grond. 

"5. Dat in vele gevallen de kaarten van gedeelten van 
plaatsen reeds uitgereikt zijn, terwijl die gedeelten te zamen 
meer grond bevatten, dan voor een geheele plaats zoude toe
gestaan worden. 

"Onder deze omstandigheden schijnt het geheel onuit
voerbaar de fouten, yroeger begaan, ll.!J~~lle te verbeteren. 
-~et besiuit nu onder behandeling schijnt het verbeteren 

van bestaande wetten ten doel te hebben, en wel in de vol
gende opzigten, h~ eene betrekking hebbende op het ver
ledene, namelijk de goed- of afkeuring van re~~--ge:r:neten 
plaatsen van buitensporige grootte ; en h~ andere betrekke
lijk het meer nauwkeurig inspecteeren van plaatsen in de 
toekomst. 

"In acht nemende: 
"1. De groote moeijelijkheden en verwl!,!!ing die nu be

staan met betrekking tot hetopzoeken van bakens, veroor-
zaakt door: · 

a. Afwezigheid of overlijden van Inspecteurs; 
b. V erkeerde of zorgelooze inspectie; 
c. Overlapping van plaatsen. 

2. Dat bij Gou vernements Kennisgeving No. 572, van 
16 Maart 1877, 1) alle opmetingen van plaatsen in het dis
trict W aterberg, ge!nspecteerd na 1865, gestuit zijn geworden, 
tot dat ""Wile wet voor eene generale opmeting zoude gepas
seerd zijn. 

1) Zie ante b.l. 685, 
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"3. Dat bij Volksraadsbesluit No. 352, van 7 Nov. 1881, 1) 
aan den Uitv. Raad is opgedragen, wijzigingen in alle wetten, 
in verband met het inspecteeren of opmeten van plaatsen 
aan den Hoog Edel Achtb. V olksraad voor te leggen. 

Komt de Uitv. Raad tot het besluit den Edel Achtb. 
V olksraad aan te beyelen : 

"1. De vol ende veranderingen te maken · taande 
wetten, in eze z1tt1ng van en oog del Achtb. Volksraad 
en dit onder art. 12 van de Grondwet, als zijnde wetten, die 
geen uitstel kunnen lijden. 

a. Instructie voor den Landmeter-Generaal, dd. 13 Mei 
- 1870, artt. 83, 94 en 96. 2) 

"Art. 8 te veranderen als volgt :-
'~Begel 4. De Landmeter-Generaal onderzoekt de kaarten, 

en indien ze correct en overeenstemm~nd bt)yo.nden worde:p., 
moet hiJ op ae kaari aimteekenen, dat ziJgoedgekeurd zijn, 
daarna, enz. 

Re gel 7. Opdat, indien er geen and ere bezwaren of 
ongeregeldheden voorkomen, ze in de Staat.<;courant mogen 
gepubliceerd worden. 

Nieuw artikel. "Een artikel te plaatsen onder art. 9. 
Bij verschil van Art. 9. Wanneer bij verschil tusschen de Landmeters-
bakens zal Lan~m. kaart en het Inspectie Rapport, omschrijving of schetskaart, 
Gen. aan Regermg of door andere oorzaken, redenen bestaan c:m te denken dat 
rapporteren. d b k k d .. f d d k . 

Voorstel van vVet 
April 1870. 

e a ens ver eer ZIJn aangewezen, o at e~ n~ 
v.QJ.geoo de inspectie opgemeten is, zal de Landmeter-Generaal 
daarover een rapport van den Landmeter vorderen en het
zelve onder de aandacht van dE:m Uitv. Raad brengen, met 
zijne aanmerkingen daaromtrent, met opgave van de gegevens 
waarop hij die bakens heeft aangenomen. 

"lJ. Instructie voor den Landmeter Generaal3) der Z. A. 
.,. Republiek, 27 April 1870. 

Nieuw artikel. "Een artikel bij te voegen als volgt :-
Landmeter zal ver- "Art. 5. Wanneer bij het opmeten eener plaats de Land-
schil tusschen op- meter moO'e bevinden dat er een verschil bestaat tusschen 
meting en Inspectie- .. 

0 t' h t I t' R t h " · f 
Happort aan Landm. ZlJne opme 1ng .~n e nsp~.c 1e appor , omsc :lJvmg o 
Gen. rapporteren. schetsplan, zal hiJ gehouden ZIJn om een nauwkeung rapport 

aan den Landmeter Generaal in te zenden, met opgave van 
de gegevens waarop hij die bakens heeft aangenomen. 

"c. Volksraadsbesluit art. 118, van 24 Mei 1875, 4) 
uit te leggen als volgt:-

Uitleg v. Volksraad- "Voor alle plaatsen door Landmeters opgometen, en 

1) Zie ante bl. 1043. 
2) Zie ante bl. 372. 

~, 'b \ 0 3) Gewijzigde Wet van 1868, gepubliceerd als Voorstel v. Wet in 
\ Staatscourant, 3 Mei 1870, No. 324 en vervangen qoor Wet No. 5. 1870, 

ante bl. 371. 
4) Zie ante bl. 611. 
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grooter dan een uur overkruis, of 37 50 morgen, zal belasting besluit 24 Mei 1875, 
betaald worden, voor elke 100 morgen of gedeelte daarvan, art. 118, omtrent 

d 3750 t h 'll' · 1' groote van plaatsen boven e morgen, wee s 1 1ngs en SIX pence ster mg. en belasting. 

"d. Instructies voor Inspecteurs: 1) 

"Deze instructie zoo te veranderen, dat Uitv. Raads- Wijziging van Instr. 
besluit van 12 Augustus 1873, art. 138, gepubliceerd in de voor Inspecteurs. 
Staatscourant van 12 Augustus 1873, en 15 September 1875 2) Wet No. 

3
' 

1869
· 

in werking trede, n.l., bepalende: 

"1ste. Dat voor de toekomst de inspecties zullen ver- Inspectie commissie 
gezeld gaan van een Landmeter als Lid der Commissie, daar vergezeld van Land-
waar de Regering zulks noodzakelijk acht. meter. 

"De uitgestrektheid der plaatsen zal niet grooter zijn Groote van plaatsen. 
dan 3750 morgen. 

"2de. Eene generale opmetjpg van alle ongemetene Gen. opmeting van 
plaatsen te laten plaats vinden en den Uitv. Raad te gelasten alle ongemetene 

d · 3 ·11 bl' plaatsen besloten. eene dus amge wet ) op te ste en en te pu weren, om Voorl. bepalingen. 
voor den V olksraad te worden gelegd in de eerstkomende 
zitting, welke wet de volgende bepalingen zal inhouden: 

"a. Alle ongemeten gronden of plaatsen te worden 
gemeten; 

"b, Er moet zes maanden vooruit kennis gegeven worden 
in de Sta atscourant van eene generale opmeting; 

"c. In gevallen waar verschillende plaatsen aan elkander 
liggen, waarvan de bakens, of meest alle bakens, onbekend 
zijn, zal zoodanig blok in zijn geheel opgemeten en de grond 
gelijk verdeeld worden; 

"d. Voor het meten van plaatsen onder deze wet, zullen 
de Landmeters betaald worden tegen een verminderd tarief, 
in de wet te worden bepaald. 

"e. Aan personen die voorzien zijn van een certificaat 
van onvermogen van den Veldcornet van hunne wijk, zal 
het Gouvernement de meetgelden voorschieten tegen eene 
billijke rente- welk voorschot zal moeten worden terugbetaald 
Of binnen 12 maanden 6f bij geval van eenig transport." 

Art. 7 54. Aan de orde is nu de stemming over 't ge
w~jzigd Uitv. Raadsbesluit, art. 251, dd. 5 Julij 11. in zijn 
geheel, zooals gewij zigd door den Raad, en opgenomen in de 
notulen van gisteren onder art. 7 44. 

.. Art. 755. "Dit gewijzigd Uitv. Raadsbes_lui~_wemnu.in... 
ZlJn geb.eel en met eenpar1ge stemmen goedgekeurd." 
'--- - . -. ·--------- -·--. -- ------

1) Zie Wet No. 3, 1866, ante bl. 329. 
2) Zie Voetnoot 1, ante bl. 1125. 
3) Zie Wet Gen. Opmeting No. 2, 1884, 
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//JVJ>LKSRAADSBESLUIT, 8 JU_L}J 1882. 
lfl!i~~ ~ha./?. /Pf:~? 

Tarief vastgesteld V Art. 7/J7. "De Volksraad, gelet hebbende op het ge
voor het Hoog Ge- wijzigde tarief nu door de Regering voorgelegd, gel et hebbende 
regtshof. op Art. 350 van de Volksraadbesluiten, dd. 5 November 

1881, bes1uit dat tarief, vastgesteld in de wet"'van 1871, 
No. 2, 1) van kracht zal zijn voor het Hoog Geregtshof en 
dat eenigerlei tekortkomingen daarin zullen aangevuld worden 
door den Hoofdregter en na goedkeuring door den Uitvoe
renden Raad en publicatie daarvan, dadelijk in werking 
zullen treden. De Volksraad draagt verder aan de Regering 
op, dit besluit te doen publiceren en verder bij de aanstaande 
gewone zitting een volledig en bestaanbaar tarief van Hoogere 
en Lagere Hoven ter approbatie aan den V olksraad voor te 
leggen." 2). 

No. 333. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

HET navolgend Uitv. Raadsbesluit, art. 271, dd. 7 Aug. 
1882, wordi bij dezen ter algemeene informatie gepubliceerd. 

Op last, 

Gou vernemen tskantoor, 

W. EDUARD BOK, 
Staa tssecretaris. 

Pretoria, 7 Augustus 1882. 

Aan de orde: Minute R. 1875/82; 
Inhoudende opdragt van den Ed.Achtb. Volksraad aan 

de Regering, bij besluit art. 577, dd. 26 Junij 1882: 3)-re 
Kerkplein, Pretoria. 

De Uitvoerende Raad, gezien het rapport van den 
Registrateur van Acten, en daaruit opmerkende dat het aan 
ZEd. niet met volle zekerheid bekend is, dat in eenig trans
port van perceelen gelegen aan het Kerkplein te Pretoria, 
gesproken wordt van Marktplein, en in aanmerking nemende 
de billijkheid van het verzoek van de memoralisten, be
werende dat het zeer aanstootelijk is dat Kerk- en Marktplein 
op een plein zouden vereenigd zijn, besluit: 

1) Zie ante bl. 437. 
2) Zie nu Wet No. 8, 1883. 
3) Zie q,nte bl. 1109. 
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Dat van af den 1sten September aanstaande de dage- Uitspanningsplein 
lijksche markt te Pretoria zal gehouden worden op het tot dorp Pretoria van ar 

d U't . f . d t d't b l 't l 1 Sept. 1882 voor de nu toe. genoe:n e t spanntngsp ew; a 1 es ~1 ~~ wor- dagelijksche markt 
gepubhceerd 1n de eerstvolgende Staatscourant biJ W1Jze van te worden gebruikt 
Gouvernements Kennisgeving en dat van dit besluit kennis en Marktplein te 
zal worden gegeven aan den Marktmeester te Pretoria, met worden genoemd. 

opdragt van af dien datum geen goederen op te veilen 1) 
dan op genoemd Uitspanninysplein, hetwelk voortaan zal 
worden genoemd Marktplein. De Regering echter de vrijheid 
latende behouden, aan alle rondom bedoeld plein wonende 
winkeliers en anderen, om hunne goederen als anderzins 
over genoemd plein te doen blijven vervoeren naar hunne 
winkels of h uizen, of omgekeerd. 

WET No. 7, 1882. 
REGELENDE HET ALGEMEEN KIESREGT DER 

BURGERS V AN DE Z. A. REPUBLIEK. 

Goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluit, dd. 29 Mei 
1876, Art. 91; 2) gewijzigd bij Volksraadbesluit, Art. 763, 
dd. 10 Julij 1882 en vastgesteld bij Volksraadbesluit, 
Art. 803, dd. 11 Julij 1882. 

NADEMAAL het wenschelijk is, dat het kiesregt van Inleiding. 
de burgers der Zuid-Afrikaansche Republiek nader bepaald 
en omschreven worde, zij het hierbij vastgesteld als volgt: 

ARTIKEL 1. Elk burger van de Zuid-Afrikaansche Repu- Bepalingen ouder 
bliek zal geregtigd zijn te stemmen bij verkiezingen, met ~elke.?urgers gereg
inachtneming van de hierondervolgende bepalingen: tigd ZIJn testemmen. 

a. Om burger te wezen moet men binnen de Repu- K walificatie voor 
bliek geboren zijn en den ouderdom van 21 jaren burgerschap. 
bereikt hebben, behalve in de keuze van krijgs-
officieren, wanneer de ouderdom van 18 jaren 
voldoende zal zij n. 

b. Personen niet in de Republiek geboren, maar van Personen van elders 
elders ingekomen, kunnen de burgerschapsregten inkomende kunn:~ 
verkriJ' ()'en en dus kiezers worden wanneer ziJ. de burgerschap .verknJ-

• h ' • ' • • gen door bneven 
hwronder vermelde bneven van naturahsat1e ver- van naturalisatie. 
kregen hebben, of den gevorderden eed hebben 

1) In verband hiermede zie Wet No. 5, 1883, omtre:pt het h0uden 
van markten. 

2) Wet No. 1, 1876, ante bl.· 645~ 
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afgelegd; met dien verstande dat zij, die door 
tractaten geheel of gedeeltelijk van persoonlijke 
krijgsdienst zijn vrijgesteld, niet toegelaten zullen 
worden tot den eed. 

c. Zulke personen zullen in handen van den daartoe 
aangewezen ambtenaar den volgenden eed afieggen: 

Ik ............... tot heden ............ geboren 
.. .. .. .. . ..... . verlangend een burger der Zuid-
Afrikaansche Republiek te worden en voldaan 
hebbende aan alle voorschriften der wet betrek
kelijk de naturalisatie) zweer als onderdaan den 
eed van getrouwheid en gehoorzaamheid aan de 
Regering en hare wetten en het volk der Zuid
Afrikaansche Repu bliek. 

d. Vreemdelingen van elders ingekomen, kunnen toe
gelaten worden tot de naturalisatie, mits zij van 
den Landdrost van hun distrikt of van den Veld
cornet hunner wijk het bewijs overleggen, dat 
zij zich minstens vijf .faren bier te lande met 
ter woon gevestigd hebben en gedurende dien 
tijd zich getrouw en gehoorzaam aan de wetten 
des lands gedragen hebben, en zich ook minstens 
vijf .faren lang hebben laten inschrijven op de 
V eldcornetschapslij sten. 

Het verzoek om naturalisatie wordt door den 
V eldkornet, door mid del van den Landdrost, met 
de noodige bewij sstukken aan de Regering opge
zonden en door deze aan den Staatsprocureur 
gerefereerd, die de stukken, na ze in orde bevonden 
te hebben, terugzendt aan den Uitvoerenden Raad 
die dan brieven van naturalisatie uitreikt en den 
bedoelden persoon den eed afneemt of door een 
daartoe aangewezen persoon doet afnemen. 

De kosten dezer naturalisatie zijn £25. 

Exceptien in bijzon- e. Personen onder bijzondere omstandigheden door de 
dere gevallen. Regering uitgenoodigd, behoeven geen vijf jaar 

in het land gewoond of bij den V eldcornet inge
schreven te zijn geweest om tot de naturalisatie 
te worden toegelaten. 

Geen kleurling ge- 2. Niemand, die niet tot de blanke bevolking van de 
regtigd totstemmen. Zuid-Afrikaansche Republiek wordt gerekend, zal als stem

geregtigd burger aangeteekend worden, volgens art. 9 der 
Grondwet. 1) 

Burgers kunnen 3. De in bovenstaande artikelen vermelde burgers hebben 
hunnen naam doen het regt om hunne namen als kiezers te doen aanteekenen 
aanteekenen. b" h t' V Id IJ unne respec wve e cornetten. 

1) Zie ante bl. 36. 
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4. Alleen de aldus aangeteekende stemgeregtigden hebben Alleen aangeteeken
het regt om hunne stemmen uit te brengen als volgt :- denhebbenstemregt 

a. Voor het kiezen van een V eldcornet der wijk, elk Voor wien stemge-
in zijne eigene wijk. regtigden kiezen 

b. Voor een Raadslid zijner wijk of kiesafdeeling. kunnen. 
c. Voor elke verkiezing die het geheele distrikt betreft. 
d. Voor elke verkiezing die de geheele Republiek betreft. 

5. Niemand mag deelnemen of zijn stem uitbrengen bij Niemand mag stem
eene verkiezing, voor eene wijk of een distrikt, waarin hij men die .niet aange-
niet op de lij st der kiezers is aangeteekend. teekend Is. 

6. Elk stemgeregtigde van een distrikt, dat niet in kies- Stemgeregtigde kan 
afdeelingen verdeeld is, kau z\jne stem uitbrengen op zoo- stem uitbrengen op 
vele kandidaten als er vakaturen zijn, waarvoor gestemd ~~:~t.dan een kan
moet warden. 

7. Elk stemgeregtigd burger, die zijn stem wenscht uit Stemgeregtigden 
te brengen op een kandidaat, moet den dag of de dagen het moeten op b~paalde 

d d l t . d d d ' dag en uur m per-uur of e uren, en e p aats van s emm1ng, oor e aartoe soon stemmen 
aangestelde stemopnemers te warden bepaald, in acht nemen, · 
en in persoon verschijnen, ten einde zulks te doen. 

8. Dadelijk na den afloop der stemming zullen nog Pligten van stem
denzelfden dag al de stembiljetten door den stemopnemer bij opnemers en Land
elkander warden gevoegd en verzegeld, en zonder verzuim drost. 
aan den Landdrost .,-an het distrikt warden opgezonden, die 
dezelve zal nazien en onderzoeken. Zoodra dit gedaan is, zal 
de Landdrost al de stembiljetten zonder verzuim opzenden 
aan den Staatssecretaris, met zij ne aanmerkingen op die 
stembiljetten, welke daarvan hij voor onwetiig of twijfel-
achtig beschouwt. 

9. Elk Veldcornet is verpligt ja'lrlijks iu de maanden Veldcornet verpligt 
November en December aanteekening te doen van al dejaarlijks ~ijst van 
stemgeregtigden in zijne wijk en zal tevens verpligt wezen stemgereghgden op 

. . ' b . te trekken. 
op verzoek van n1euwe mgekomene urgers aanteekenmg 
te doen. 

10. Hij zal daarvan behoorlijk boek houden, en een Veldcornet zal boek 
gecertificeerd afschrift daarvan aan den Landdrost van zijn houden en afschrift 
distrikt toezenden in het begin van de maand Januarij. De ~=~d~~nddrost 
boeken en lijsten moeten door hem zoo ingerigt zijn dat · 
daaruit duidelijk blijkt, welke nieuwe kiezers aangeteekend 
zijn, en welke daarvan uitgesloten zijn door verhuizing of 
anderzins. 

11. De Veldcornet heeft het regt te weigeren om den Veldcornet mag 
naam van iemand aan te teekenen wanneer hij vermeent weigeren om iemand 
daarvoor gegronde redenen te hebben, welke redenen echter, aan te teekenen. 
wanneer de tegenpartij verkiest, aan het oordeel van den 
Landdrost of desverkiezende aan het oordeel van den Uit-
voerenden Raad zullen warden overgelaten. 

12. De Landdrost van ieder distrikt zal jaarlijks in de Lijsten van stemge· 
maand Februarij van elke der in art. 10 vermelde copienregtigdendoorLand· 
een gecertificeerd afschrift aan den Staatssecretaris opzenden. drosten aan Staats· 
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secretaris op te Ook zal hij de lijsten der kiezers doen publiceeren in de 
zenden en te public. Staatscourant en door aanplakking bij de deuren van zijn 

kantoor bekend maken, ten einde partijen hunne bezwaren 
of objectien bij den bevoegden ambtenaar kunnen inleveren. 

Hoe men het Ides- 13. Het volgens bovenstaande bepalingen verkregen 
regt kan verbeuren kiesregt gaat verloren of wordt vernietigd als volgt :-
of verliezen. 

a. Door het verbeuren of verliezen van zijn burgerregt. 
b. Door het met ter woon verlaten der Republiek. 
c. Door het verhuizen of vertrekken uit de eene wijk 

of distrikt naar eene andere, wanneer men zich 
op nieuw moet laten aanteekenen in de wijk of 
het distrikt waar men zich met ter woon vestigt. 

d. Door het ontvangen van crimineele vonnissen, die 
onteerend zijn. 

Verdere reden voor 14. Iemand kan ook zijn kie~regt verbeuren door het-
verbeuring. zeive in strijd met deze wet uit te brengen. 
Omkooping. 15. Die zich tot het kiezen van den eenen of anderen 

kandidaat heeft laten omkoopen verliest zijn kiesregt. 
Strafbepalingen. 16. Overtreders dezer wet volgens art. 15 zullen boven-

dien gestraft worden met eene boete van £5 tot £10, of 
gevangenisstraf van niet meer dan drie maanden, naar den 
aard der zaak. 

Hoe burgers op 17. Burgers, die in landsdienst op kommando, van hunne 
kommando kiezen. kiesafdeeling afwezig zijn, bij geval van eenige belangrijke 

kiezing, zullen het regt hebben om bij eenigen officier of 
stemopnemer, daartoe bevoegd, hunne stem uit te brengen 
op tijd en plaats, welke behoorlijk aldaar zal vastgesteld 
worden, indien zoodanige burgers aan de andere vereischten 
dezer wet voldoen. 1) 

Geen betrekking op Deze kiezing zal niet plaats hebben voor ambtenaren, 
ambtenaren. die door omstandigheden des lands in functie blijven volgens 

besluit dato 27 Mei 1876. 2) 
Stemo_pn~mers zul- 18. De bij de wet benoemde, of door de Regering daar
len beeedig~ word en toe aangestelde stemopnemers zullen vooraf beeedigd worden 
en vergoed1ng voor ' 
non-officieele leden. voor eenen Landdrost of Vrederegter, en zullen de non-

Eed van stem-
opnemers. 

officieele leden de som van £1 sterling per dag als salaris 
genieten, wanneer zij als zoodanig werkzaam zijn. 

19. Hun eed zal zijn als volgt :-
" Als benoemd en aangesteld om stemmen op te 

nemen voor de verkiezing van . . . . . . . . . . . . . . . beloof en 
zweer ik plegtig trouw aan het volk en de Regering 
van dezen Staat, dat ik mij in de uitoefening van den aan 
mij opgedragen pligt zal gedragen overeenkomstig de 
wet en mijne instructie, dat ik zal handelen onpartijdig, 
zonder aanzien des persoons en den kiezers geene de 

1) Zie Krijgswet No. 2, 1883, Art. 41. 
2) Het V.R.B. van 27 Mei 1876, Art. 87, is letterlijk hetielfde als 

dit artikel. Zie Art. 18 van Wet No. 1, 1876, ante bl. 648. 
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minste teekenen van goed- of afkeuring omtrent een of 
ander der kandidaten zal geven, ook geen den minsten 
inv loed op hunne stemmen za1 trachten uit te oefenen 
ten voor- of nadeele van een of anderen kandidaat, 
en dat ik na verloop van het stemmen volgens wet 
een zuiver en naauwkeurig verslag er van aan de Rege
ring zal rapporteeren, en mij in alles gedragen zooals 
het behoort.-Zoo WAARLIJK HELPE MIJ GoD ALMAGTIG." 
20. Alle wetten en bepalingen in strijd met deze wijzi- Herroepingsclausule 

ging worden hiermede herroepen en deze wijziging zal dadelijk 
na publicatie kracht van wet hebben. 

De Staats-President vertegenwoordigd door 
het HEd. Driemanschap, 

Op last, 
W. EDUARD BOK, 

Staatssecretaris. 
Gou vern e men tskan to or, 

N amens hetzel ve, 

S. J. P. KRUGER, 
Vice-President, 

Pretoria, 10 Augustus 1882. 

WET No. 8, 1882. l) 

TOT RE-ORGANISATIE V AN HET CORPS TRANSVAAL
RIJDENDE POLITIE EN V AN DE 

STAATSARTILLERIE. 

Zooals voorloopig in werking gesteld tot de volgende V olks
raadszitting, bij Volksraadsbesluit Artikel 807, dd. 
11 Julij 1882. 

DE beiEI.e corpsen opgerigt b~j regulatien goedgekeurd bij Beide corpsen ver
Volksraadsbesluiten dd. 17 en 18 October Artikels 177 118 eenigd onder den 

' ' ' naam " Transv 119, 122, 2) en 2 en 3 November 1881, Artikels 28?, 290, Artillerie Corps," 
292 tot en met 297 en 299 3) zullen word en vereemgd tot onder een kapitein. 
een Corps, onder den naam van "Het T~ransvaalsche A.rtillerie 
Corps," dat zijn hoofdkwartier op Pretoria zal hebben en 

1) Zie V.R.B. 12 Julij 1883, Art. 713; Verbetcrde Regulatie v. Transv. 
?'roepen, goedgek. door V.R.B. 15 Oct. 1884, Art. 896 1.m 897; Wijziging 
m Salarissen in Julij 1886 en Wet No. 4, 1886. 

2) Zie Wet No. 4, 1881; ante bl. 1029. 
3) Zie Wet No. 5, 1881, ante bl. 1038. 
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onder een Kapitein zal staan, die den rang zal hebben van 
Commandant, en zijne bevelen direct zal ontvangen van den 
Commandant-Generaal. 

Commanderende 1. W anneer dat corps of eene afdeeling daarvan zich 
officier van afdeeling bevindt of dienst doet in een and er district zonder vergezeld 
sdtaattonderd~otm'mtan- te zijn van hun Kapitein, zal de commanderende officier van 

an van IS ne . f d. ~:J 1. d d C dat corps o van 1e amee mg, staan on er en ommandant 
van dat district. 

zamenstelling van 2. Dit corps zal zamengesteld worden uit de burgers van 
corps. het land door aan te nemen zoovele bekwame jonge burgers 

van 1 6 tot 21 jaren als zich vrijwillig daartoe aanmelden 
mogen, tot het vereischte getal zal gevonden zijn en wel voor 
den diensttijd van drie achtereenvolgende jaren. 

Jongelieden zullen 3. De Commandant van elk distrikt zal met de Veld
vrijwillig verkregen cornetten medewerken om het vereischte getal jongelieden 
worden. vrijwillig voor den dienst te verkrijgen. 
Commandant zal 4. Wanneer een burger zich bij den Commandant van 
van aanmeldingen het Corps aanmeld voor den dienst, zal de Commandant 
kennis geven aan daarvan aan den Commandant-Generaal kennis geven, die 
Comm.-Generaal. 

dan zoodanig burger zal toelaten of afwijzen om bjj het Corps 
te warden ingelijfd. 

Corps zal uit twee 5. Het gezegde corps zal bestaan uit twee afdeelingen: 
afdeelingen bestaan. een voor Artillerie, en de andere voor paarden- en voetvolk, 

dat wil zeggen, cavallerie en infanterie. 
Afdeeling Artillerie 6. Bij de afdeeling Artillerie zal een officier warden 
zal officier toege- toegevoegd die zooveel mogelijk in het vak opgeleid is en 
voegd worden. den rang van Eerste Luitenant zal hebben. 
Officieren van Artil- 7. Verder een Tweede Luitenant, twee Sergeants van · 
lerie-afdeeling. Instructie en zoovele onderofficieren en manschappen als 

noodig zullen zijn om de stukken te bedienen; de onder
officieren uit de manschappen te kiezen. 

Tweede afdeeling 8. De tweede afdeeling zal bestaan uit twee divisies: de 
zal uit twee divisies eerste te paard en de tweede de manschappen te voet; elke 
bestaan. d. . . . t 30 1) 

IVISie van m1ns ens man. . 
Officieren van eerste 9. Bij de eerste zullen gevoegd worden een 1ste Luite
divisie. nant, zjjnde een persoon van wetenschappelijke kennis, die 

bijgestaan zal worden door 2 Sergeants en 3 Corporaals, 
welke laatste uit de manschappen zelven zullen worden 
gekozen. 

J?ngelingen moeten 10. De jongelingen of burgers die bij de Cavallerie 
eigen paard, zadel wenschen te worden ingeliJ.fd moeten hun el.aen paard zadel 
en toom hebben. ' ·o ' en toom mede brengt>n. 
Officieren v. tweede 11. De tweede divisie zal bestaan uit een 2de Luitenant, 2) 
divisie. ook een persoon van wetenschappelijke en practische militaire 

kennis; 2 Sergeants, 2 Corporaals en 30 man; de Corporaals 
uit de manschappen te worden gekozen. 

1) Zie V.R.BB. 7 Julij 1885, Art. 715 en 20 Julij 1886, Art. 1063. 
2) De post van tweede Luitenant is geschrapt door V.R.B. 20 Julij 

1886, Art. 1054 en 1055. 
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12. De manschappen zullen van Regeringswege in uniform Regeringzal uniform 
gekleed en gewapend worden overeenkomstig de afdeeling en en wapenen levere~. 
divisie waartoe zij behooren en het vak waarin zij worden 
opgeleid, beide te worden geregeld onder instructie van den 
Commandant-Generaal. 

13. Alle leden van het corps zullen dagelijksch praktisch J?agelijksch~ prak
geoefend worden door de hierboven ingestelde officieren en tJsche ?efenmg ez:t 

d ffi . t h t" h l ·a· k .. theoretHwhe oplei-on er-o Cieren, en evens t eo re 1sc e op m mg ver riJgen ding. 
in de militaire school, die tot dat einde zal worden opgerigt 
te Pretoria, in welke school zij gratis onderwezen zullen 
worden in alle militaire vakken en rekenschappen, voorname-
l~jk in reken-, meet- en wiskunde, aardrijks- en natuurkunde, 
militaire administratie, enz. 

14. Te dien einde zullen aan de school nog verbonden zijn: Officieren van 
Een Officier van Administratie met den rang van administratie. 

Luitenant. 
Een Magaz~j nmeester. 
Een Provisie-Commissaris met den rang van Sergeant. 
Een Wagen- en Hoefsmid. 
Een Kleeder-, Zadel- en Tuigenmaker, die alien in de 

hierboven genoemde vakken onderwijs geven. 
15. De militaire administratie in handen van den Comman- Militaire admini

dant-Generaal, zal onder zijne instructien worden uitgevoerd strati~ in handen 
d d ffi . d · ffi . h" b d van Comm.-Gen. oor e o Cieren en on ero Cieren 1er oven genoem . 

16. De Commandant-Generaal zal toezien dat door de Pligten van Comm.
officieren belast met de geldelijke administratie alle staten en Generaal omtrent 

l . .. d geldelijke admini-
vers agen, vergezeld van de nood1ge beWIJSStukken maan e- stratie en verslag 
lijks worden ingezonden aan den Auditeur-Generaal, ten einde aan Auditeur. 
dat alle rekeningen behoorlijk kunnen worden geauditeerd 
voor uitbetaling. 

17. Alle officieren en manschappen van het Transvaal- Krijgstucht van 
sche Artillerie-Corps zijn aan krijgstucht onderworpen en zullen mans1?11t~ppen en 
t ll t '"d d ·· l d C d t verp 1g mg van en a e 1J e geree ZIJn om op ast van en omman an - krijgsdienst. 
Generaal krijgsdienst te verrigten. 

18. De uren van oefening en onderwijs zullen geregeld Reg. van onderwijs 
worden door den Commandant-Generaal. door Comm.-Gen. 

19. V an tij d tot tij d zullen exam ens word en gehouden ~;cam ens .~ullen van 
met het doel om de vorderingen na te gaan door de man- tiJd tot tlJd gehou-

h k d . . h d h "d den worden. se appen gemaa t, alsook om hen 1e z1c on ersc e1 en 
door bekwaamheid, vlijt, getrouwheid en gehoorzaamheid, 
gelegenheid te geven in rang op te klimmen. 

20. Om den rang van officier te bekomen zullen examens Kwa.lificatie van 
worden vereischt, zooals later zullen worden geregeld en offi.cieren. 
zullen de verdere voorwaarden daaraan verbonden, later door 
de Regering op voordragt van den Commandant-Generaal, 
worden bepaald. ~ 

21. De officieren en manschappen zullen gehuisvest wor- Hui~vesting van 
den in de daartoe van wege de Regering bestemde gebouwen, offi.hcteren en man-
de h .I'd ffi . 11 . d" . . ll l . se appen. 

001, -o meren zu en echter, In 1en ZIJ zu rs ver nezen, 
met toestemming van den Commandant-Generaal en voor 

72 
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hunne eigene rekening, andere woningen mogen betrekken 
buiten de kazernen, doch in of nabij hetzelfde dorp. 

Militair hospitaal. 22. Ingeval van ziekte zullen officieren en manschappen 
van Gouvernementswege in een bijzonderlijk daartoe ingerigt 
militair hospitaal gratis worden verpleegd. 

Voeding. 23. De officieren en manschappen zullen van regerings-
wege worden gevoed volgens een zekere schaal. 

Salaris. 24. De officieren en sergeants aan dit corps en de militaire 
school verbonden, zullen een nader te bepalen salaris genieten. 

Tariet v. bezoldiging 25. De manschappen zullen worden bezoldigd als volgt:
De manschappen te voet 2s. per dag. 
Die te paard 4s. per dag. 
Corporaals 6d. per dag meer. 

Paardenvoer volgens 26. De paarden voor het corps benoodigd, zullen door 
schaal. het Gouvernement worden gevoed en verzorgd volgens een 

vast te stellen schaal. 
Officier~n hun eigen 27. De officieren van artillerie en cavallerie zullen hunne 
paarden. eigen paarden aanschaffen en regt hebben op twee rant-

Inlijving van man· 
schappen bij de 
burgermagt in 
oorlogstijd. 

soenen voer. 
28. De officieren en manschappen van dit corps zullen 

in oorlogstijd kunnen worden ingelijfd of ingedeeld bij de 
burgermagt en zullen dan buiten hunne gewone toelage de
zelfde voorregten genieten als de burgers en of:ficieren van 
de burgermagt. Zij zullen die assisteren in de vakken waarin 
zij zij n opgeleid. 

Corps kan door 29. Ingeval de noodzakelijkheid vereischt om het corps 
burgers aangevuld of een gedeelte daarvan op te roepen voor actieve dienst en 
worden. 

het aantal manschappen niet sterk genoeg is, zal het kunnen 
worden aangevuld en vermeerderd door zoodanig getal ge
wapende burgers als de Commandant-Generaal, in overleg 
met de Regering, zal noodig vinden. 

Leden v. Corps ge- 30. De leden van het corps zullen genoodzaakt zijn 
noodzaakt onderwijs onderwijs te ontvangen in de verschillende vakken hierboven 
te ontvangen. d. genoem . 
Niett~genstrijdige 31. De thans bestaande Regulaties voor de Artillerie en 
bepalmgen v.Wetten Rijdende Politie blijven van kracht voor zoover die niet door 
No. 4 en 5, 1881 d t . . d d f . . . d . 
blijven in kracht' eze we z~J n veran er o geWIJ z1g en van toepass1ng op 

· de dienst en tucht. 
Veranderingen in 
de Begrooting van 
Sa!arissen. 

DEP ARTEMENT KRIJGSWEZEN. 1) 
Commandant-Generaal. .. 
Klerkelijke hulp .. . 
Rijdende Politie .. . 
Onvoorziene Uitgaven van dito ... 
Staatsartillerie 
And ere Onkosten van dito ... 

Nieuwe Begrooting 
Beraming. 1882. 

£225 0 2) £225 0 
75 0 75 0 

7279 10 
500 0 
500 0 

2000 0 

1) Deze beraming gewijzigd door "Verbetering der bestaa.nde Regu
laties der Transvaalsche Troepen" van October 1884 en wijzigingen van 
Salarissen in J ulij 1886. ' 

2) Gewijzigd door V.R.B.B. 11 Julij 1883, Art. 708, en 3 October 1884, 
Art. 735. 
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Nieuwe Begrooting 
rfRANSV AAL SCHUTTERS-00RPS. 1) Beraming. 1882. 

1 Kapitein van dito ... £250 0 
1ste Afd. 

Artillerie 1ste luitenant 200 0 

" 
2de 

" 
150 0 

" 
2 sergeants 150 0 

" 
4 corporaals 2/6 ... 182 10 

" 
16 man 2/ ... 584 0 

2de Afd. 1 ste di vi si e. 
Cavalerie. 1ste luitenant 200 0 

" 
2 sergeants 150 0 

" 
2 corporaals 4/6 ... 164 5 

" 
30 man 4/ 2190 0 

2e divisie. 
Infanterie. 2de luitenant 125 0 

" 
2 sergeants 120 0 

" 
2 corporaals 2/6 ... 91 5 

" 
30 man 2/ ... 1095 0 

Mil. School. 1 Officier van Administratie 175 
1 Magazijnmeester ... 150 G 150 0 
1 Provisie-Commissaris ... 100 0 
1 W a pen- en Hoefsmid ... 75 0 
1 Zadel-, Tuig- en Kleermaker 75 0 

1 Militaire Dokter 50 0 50 0 
Kleeding, (uniformen enz.) ... 900 0 
Rantsoenen ... 2700 0 
Fourage 1200 0 
Schoolbehoeften, gereedschappen, enz. 250 0 
Meubelen, beddegoed, enz., enz., 350 0 

£11977 0 

£10779 10 

De Staatspresident vertegen woordigd door 
het HEd. Driemanschap, 

Op last, 
W, EDUARD BOK, 

Staatssecretaris. 

Gouvernementskantoor, 

N amens hetzel ve, 

S. J. P. KRUGER, 
Vice-President. 

Pretoria, 12 September 1882. 

1) Zie Voetnoot 1, op bladzijde 1138. 
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POSTWEZEN·. 
~d~ {-<Aj jd "*' f/d 71 KENNISGEVING. 

J/ TER algemeene informatie dient, dat ingevolge Uitv. 
Raadsbesluit art. 286, dd. 26 Augustus 1882, van en na, 
1 Oct. a. s. het hieronder gemelde poBttarief in werking zal 
treden, als :-

BINNEN DE GRENZEN DER Z. A. REPUBLIEK. 1) 

Tarief van binnenl. Brieven per i ons of gedeelte daarvan .. . 
postgelden. Couranten, niet zwaarder dan 4 oncen .. . 

3d. 
1d. 

Het porto der bijvoegsels, mits verzonden tegelijk met 
het blad, waarbij zij behooren, is onder het porto van dat 
blad begrepen. 

Bij afzonderlijke verzending wordt het porto voor ieder 
bijvoegsel als voor een blad berekend. 

Op brieven, afgehaald van het kantoor waar zij op den 
post werden bezorgd : 
Voor ieder i ons, of gedeelte da~rvan . . . 1d. 
Op boek- en monsterpaketten, voor iedere 2 oncen of 

gedeelte daarvan 1 d. 

IN Zum-AFRIKA, BUITEN DEZE REPUBLIEK. 2) 

Tarief v. buitenland. Op brieven per i ons, of gedeelte daarvan... 4d. 
Op iedere courant als boven . . . 1d. 
Op boek- en monsterpaketten, als boven, per 2 oncen 

of gedeelte daarvan . . . 1d. 

Tarief voor over- Het postgeld op brieven, couranten en boekposten naar 
zeesche plaatsen. overzeesche plaatsen is gelijk aan het postgeld daarop ver

schuldigd van af de Kaapkolonie of Natal, met bijvoeging 
van het postgeld naar die plaatsen. 

Boete op te kort Op alle postzaken die te min gefrankeerd zijn, zal 
gefrankeerde post- geheven worden een bedrag van het tekortkomende postgeld, 
zaken. ' benevens eene boete gelijkstaande met enkel porto. 
Bepalingen betref- Als boek en monster of staalpost mogen alleen worden 
fende monster- of verzonden boeken, circulaires, wetsdocumenten, marktberigten, 
staalpostpakketten. en dergelijke documenten, alsook stalen of monsters van 

goederen welke in zichzelve geene innerlijke waarde hebben, 
waardoor alle artikelen worden uitgesloten die verkoopbaar 

1) en 2) Zie G. K. No. 368, dd. 17 December 1884, Kennisgevingen 
van Postmeester-Generaal dd. 16 Maart 1885, 24 October 1885, 30 December 
1885, en Wet No. 1, 1886. 
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zijn, en verder alles wat in zichzelve eenige waarde heeft, 
anders dan staal of monster. 

Deze paketten mogen niet gesloten zijn, opdat het Pakketten mogen 
onderzoek van den inhoud mogelijk is. Zij mogen niet niet gesloten zijn. 

d t t l t b d f d
.
1 

.. Groote derzelve. meer an wee voe en ang en een voe ree o 1 r ZIJn. 

Generaal Postkantoor, 

J. A. DE VOGEL, 
Postmeester-Generaal. 

Pretoria, 11 September 1882. 

No. 411. (/~~(MA-~~ £47/?/y~ 
G6tftERNEMENTS KENNISGEVING. 

P ARAGRAAF 6. "Deze wet zal geen invloed uitoefenen · 
op contracten of verdragen met buitenlandsche 
mogendheden gesloten of nog te sluiten." 

Met referte tot bovenstaande paragraaf 6 van Art. 4 Art. 4 van WetNo.6. 
van Wet No. 6, 1882, 1) gepubliceerd in de Staat~:~courant van 1.~82, ni.et toepasse-

d 1,...d A t N 76 dt 't d t hJk op mvoervan en , en ugus us, o. , wor m1 s ezen er voor- o. Vrijstaat 
koming van misverstand en ter informatie van Belasting- · 
gaarders en anderen bekend gemaakt dat de voorzieningen 
der boveng~melde Wet, voor zoo ver ze betrekking heeft op 
de betaling van Invoerregten, niet van toepassing zijn op 
den invoer van producten van burgers van den Oranje 
Vrijstaat, zooals bepaald en nader omschreven in het boven-
vermelde Traktaat, gepubliceerd in de Staatscou1·ant van 
den 13den Augustus 1872, No. 434. 2) 

Op last, 
W. EDUARD BOK, 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 5 October 1882. 

- -·-----------

Staa tssecretaris. 

PROOLAMATIE 3) 

DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT 
VERTEGENWOORDIGD DOOR HET HOOG-EDELE 
DRIEMANSCHAP. 

NADEMAAL bij art. 173 van de Grondwet 4) bepaald Inleiding. 
is, dat voor de behoorlijke en werkdadige uitoefening van 

1) Zie ante bl. 1118. 
2) Zie ante bl. 469. 
3) Zie Proclamatien 8 April 1884 en 18 Febr. 1886. 
4) Zie ante bl. 61. 
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het administratieve bestuur aangehaald en omschreven in 
artt. 171 en 17~ van gemelde Grondwet 1) de Zuid Afri
kaansche Repub1iek in distrikten zal worden verdeeld; 

En nademaal door den 11~d. Achtb. V olksraad bij V olks
raadsbesluit, art. 233, dd. 27 Mei 1882, 2) is besloten de 
Regering te magtigen Ermelo als een distrikt te verklaren 
volgens wet, met zoodanige grenzen als de Regering in het 
belang van memorialisten en in dat van het algemeen zal 
dienstig en raadzaam oordeelen. 

L~jnen van Distrikt Zoo is het dat ik, namens de Regering der Zuid Afri
Ermelo. kaansche Republiek, hiermede proclameer, verklaar en be

kend maak, dat ik vastgesteld en gevestigd heb en hier
mede vaststel en vestig het distrikt Ermelo, welk distrikt 
het grondgebied, door de navolgende grenslijnen omschreven, 
bevatten zal :-

Tusschen Lijden
burg en Ermelo. 

Tusschen L~idenburg en Ermelo: van de plaats van 
J. C. Breijtenbach (Leliefontein) over de plaatsen van Cor
nelis Coetzee (Steijnsdraai), J. J. H. Steijn (Welgevonden), 
van daar met de grens van Nieuw Schotland tot aan de 
gronden der Umswazie. 

TusschE.n Middel- Tusschen Middelburg en Ermelo: van af de plaats van 
burg en Ermelo. J. C. Breijtenbach (Leliefontein), met de loop van Vaal

water op tot waar die en Koffiebank ineenloopt, van daar 
over de plaatsen van den beer Stephanus Grobler, Sr., 
(Wittekrans) Joachim Prinsloo, (Dorstfontein) Piet de Jager, 
(Knapdaar) door Olifantsrivier, Jacob Kruger, (Kuilfontein) 
Karel de Jager, (Rooipoort) naar het hoekbaken van Stan
derton, op de plaats van J an de Clercq. 

Tusschen Wakker- Tusschen Wakkerstroom en Ermelo: van waar de lijn 
stroom en Ermelo. van het distrikt Standerton aan Vaalrivier komt met Vaal

rivier op tot waar de twee loopen van Vaalrivier in elk
ander loopen en met de zuidelijke loop op langs de plaats 
(Emigratie) van den beer H. T. Biihrmann over de plaats 
van Gerrit Scheepers, (Goede Hoop) tot waar de tweede 
spruit van de oostkant inloopt en met dien loop op over 
de plaats (Rotterdam) van den beer Sluiter, (Waaihoek) van 
den beer Smuts, tot waar de loop van laatstgenoemde plaats 
in Kompies loopt, en met Kompies af tot aan de lijn der 
Umswazie. 

Oprigting van 
Landdrosthof. 

En ik verklaar en proclameer verder, dat ik opgerigt, 
vastgesteld en gevestigd heb, en hiermede oprigt vaststrl 
en vestig een Hof van Landdrost ten dorpe Erm~lo of op 
zulk een andere plaats binnen voorzegd distrikt Ermelo te 
worden gehouden als hierna of van tijd tot tijd behoorlijk 
voor en binnen gezegd distrikt Ermelo zal worden bekend 
gemaakt. 

1) Bie ante bl. 61. 
2) Zie ante bl. 1104. 
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En ik verklaar en proclameer verder, dat, van af en na District onderwor
den 1sten December 1882 het distrikt Ermelo zal zijn binnen pen aan jurisdictie 

d d J' . d. . . h H f L d van Landdrost. en on erworpen aan e ur1s ICtJe van et o van an -
drost door deze proclamatie opgericht, vastgesteld en geves-
tigd en aan de authoriteit van een Landdrost en andere 
ambtenaren als benoemd, verkozen of hierna aangesteld zullen 
worden voor de administratie van het distrikt en zal ophou-
den binnen en onderworpen te zijn aan de Jurisdictie en 
authoriteit van eenig ander Hof van Landdrost of aan eenig 
ander ambtenaar of ambtenaren onder wien eenig gedeelte 
van gezegd distrikt vroeger geplaatst was. 

En ten einde misverstand te vermijden met betrekking Bepalingen 
tot de jurisdictie van het Hof van den Landdrost van Ermelo betreff~~d~ plaatsen 
of van zulk ambtenaar of ambtenaren als hierna aangesteld, op de hJn hggende. 

gekozen of benoemd mogen worden voor de administratie 
van het gezegde distrikt, proclameer ik en maak ik hiermede 
bekend, dat in ieder geval waarin de grenslijn van genoemd 
distrikt een plaats of boerderij rnocht kruisen zulke plaats of 
boerderij zal verstaan worden in het distrikt te behooren in 
welke de aanleg of woonstede van den occupant gelegen is, 
tenzij dat de eigenaar van zoodanige plaats niet moge ver-
kiezen te behooren tot het distrikt waarin zijn aanleg of 
woonstede gelegen is, doch tot het aangrenzende distrikt 
waarin het andere gedeelte zijner plaats, aldus door de lijn 
gekruist, moge gelegen zijn; in welk geval de eigenaar bin-
nen drie maanden na datum van publicatie dezer Proclama-
tie van deze zij ne keuze schriftelijk kennis zal geven aan 
den V eldkornet van de wijk waaronder hij thans sorteert, 
alles met dien verstande dat er na het uitbrengen zijner 
keuze als boven vermeld geene verandering daarin kan of 
zal worden gebracht. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK! 

Gegeven onder mijne hand, op dezen 26sten dag van 
October 1882. 

De Staatspresident, vertegenwoordigd 
door het HEd. Driemanschap, 

Op last, 

N amens hetzEillve, 

S. J. P. KRUGER, 
Vice-President. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 
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PROOLAMATIE 1
) 

DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDEN'r 
VERTEGENWOORDIGD DOOR HET HOOG-EDELE 
DRIEMANSCHAP. 

Inleiding. NADEMAAL bij Art. 173 van de Grondwet 2) bepaald 
is dat voor de behoorlijke en werkdadige uitoefening van 
het administratieve bestuur, aangehaald en omschreven in 
Artt. 171 en 172 van gemelde Grondwet, 3) de Zuid Afri
kaansche Republiek in distrikten zal worden verdeeld; 

En nademaal het door den REd. Uitv. Raad wenschelijk 
is geacht de tegenwoordige l~jn, bepalende de lijn tusschen 
de distrikten Lijdenburg 'en Middelburg te wijzigen; 

Distrikt,lijn tusecb. Zoo is het dat de Regering der Zuid Afrikaa~sche Repu
Lijdenburg en Mid- bliek hiermede proclameert en bekend maakt dat de grenslijn 
delburg gewijzigd. t h d d' t 'kt L"d b M'dd lb' 1 l ussc en e IS n en IJ en urg en 1 e urg za wezen a s 

volgt :-Van af de eerste wagendrift aan Olifantsri vier onder
kant waar Elandsri vier inloopt; van daar regt door over de 
Paardeplaats op Secocoenie's Berg tot aan Steelpoort, waar 
de Houtboschloop inkomt; van daar naar de oude stad van 
1.\'Iaselle op de Oostelijke punt der kop waar Mapoch's kraal 
op is tot bovenkant Vluchtkraal, op het hoogste van den 
rand naar de gewezene plaats van Izaak Holtshausen (Honjg
kloof), over de plaatsen van F. Joubert (Doornkop), van 
wijlen J ohs. Kruger (Suikerboschkop ), R. C. O'N eil (Klipfon
tein), s. vV. V. d. Merwe's plaats, tot naar de plaats van 
J. C. Breijtenbach (Leliefontein). 

Aldus gedaan dezen 31sten dag van October, in het 
jaar onzes Heeren 1882. 

GOD BEHOEDE LAND EN YOLK! 

De Staatspresident, vertegenwoordigd 
door het HEd. Driemanschap, 

Op last, 

N amens hetzelve, 

S. J. P. KRUGER. 
V ice-President. 

"\V. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

1) In verband hiermede zie V.RB. 12 Nov. 1884, art. 1316 en Procl. 
28 Maart 1885. 

2) Zie ante bl. 61. 
3) Zie ante bl. 61. 
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CIRCULAIRE 
aan Landdrosten, en Commissaris van Lichtenburg in zake 

het Invorderen van Belasting. 

Gouvernementskantoor, Pretoria, 3 Nov. 1882. 

[Vervangen door Wet No. 10, 1885 en Bijlage No. 6, 1886.] 

PROCLAMATIE 
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT 

VERTEGENWOORDIGD DOOR HET HOOG-EDELE 
DRIEMANSCHAP. 

NADEMAAL de Edel Achtb. Volksraad in zijne zitting 
van den 23sten Junij 1882 1) bij art. 560 besloten heeft, 
te bekrachtigen Uitvoerend Raadsbesluit art. 145, dd. 14 April 
waarbij het rapport, uitgebragt door de Commissie ter rege
ling van de gronden in den boedel van McCorkindale en 
hare recommandatie tot het uithouden van de plaatsen Osloop 
en Geluk, alia8 Metselklip, voor een dorp werd goedgekeurd. 

Zoo is het dat ik bij dezen proclameer en bekend maak Proclamatie van 
dat van af den 1sten dag van December 1882 op de ge- nieuwe dorp Piet 
noemde plaatsen Osloop en Geluk, alias Metselklip, een dorp Retief. 
zal aangelegd worden, onder den· naam van " Piet Retiej," 
en dat de gemelde plaatsen, Osloop en Geluk, alias Metsel-
klip een dorpsgrondgebied zal zijn, onderworpen aan de 
administratie, de controle en het bestuur van de Regering 
der Zuid Afrikaansche Republiek en dat de administratie en 
het bestuur er van in handen zal gesteld worden van zoo-
danige ambtenaren als hierna door de Regering der Zuid 
Afrikaansche Repu bliek zullen word en aangesteld. 

GOD BEHOI£DE LAND EN VOLK! 

Gegeven onder mijne hand te Pretoria, dezen 20sten 
dag van November, in het jaar onzes Heeren een duizend 
acht honderd twee en tachtig. 

De Staatspresident vertegenwoordigd 
door het HEd. Driemanschap, 

N amens hetzelve, 
S. J. P. KRUGER, 

Op last, Vice-President. 
\V. EDUARD BOK, Staatssecretaris. 

1) Zie N otulen van den Volksraad, gepub. Bijvoegsel tot Staatscowrant 
13 Julij 1882. 
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PROOLAMATIE 
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT, 

VERTEGENWOORDIGD DOOR HET HOOG-EDELE 
DRIEMANSCHAP. 

NADEMAAL de Hoog-Edel Achtbare Volksraad in 
zijne zittingen van den 22sten October 1881, bij art. 176 1) 
en die van 7 J unij 11. bij art. 303 2) besloten heeft de 
Regering op te dragen stappen te nemen om een dorp te 
proclameeren op een geschikte plaats in het distrikt Water
berg, en nademaal door de Commissie met dat doel door 
de Regering benoemd, rapport is uitgebragt, recomman
derende dat een dorp zal aangelegd worden op de navol
gende plaatsen of stukken grond, te weten : 

Gedeelte van Roodepoort, No. 2148, de Gouvernements
plaats Het Bad, No. 1798, Noodshulp, No. 329, en gedeelte 
van Turfbult, No 2125. 

En nademaal de Hoog-Edel Achtbare V olksraad, in 
zijne zitting van den 8sten Junij 11. bij art. 310 3) heeft 
besloten dat het eerstvolgend aan te leggen dorp in de 
Zuid-Afrikaansche Republiek zal genoemd worden naar Pro
fessor Harting en alzoo gedoopt zal worden IIartingsburg, 
zoo is het dat ik bij deze proclameer en bekend maak, dat 
van af den 1sten dag van Januarij 1883, op de bovengenoemde 
plaatsen een dorp zal aangelegd worden onder den naam van 
"Hartingsburg," en dat de bovengemelde plaatsen een 
dorpsgrondgebied zullen zijn onderworpen aan de admi
nistratie, de controle en het bestuur van de Regering der 
Zuid-Afrikaansche Republiek en dat de administratie en 
het bestuur er van in handen zal gesteld worden van zoo
danige ambtenaren als hierna door de Regering der Zuid
Afrikaansche Republiek zullen worden aangesteld. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK! 
Gegeven onder mijne hand te Pretoria, dezen 11den 

dag van December, in het jaar onzes Heeren een duizend 
acht honderd twee en tachtig. 

De Staatspresident, 
vertegenwoordigd door het HEd. Driemanschap, 

Namens hetzelve, 
S. J. P. KRUGER, 

Op last, Vice-President. 
W. EDUARD BOK, Staatssecretaris. 

1) Zie ante bl. 1017. 
2) Zie ante bl. 1107. 
3) Zie ante bl. 1107, 
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1883. 

PROOLAMA'l,IE. I) 

NADEMAAL op den 11den November 1881, krachtens Inleiding. 
een Volksraadsbesluit dd. 7 November 1881, Art. 353, 2) de 
Proclamatie van nu wijlen Thomas Francois Burgers, Staats
president der Z. A. Republiek, dd. 14 Mei 1873, waarbij alle 
plaatsen in de wijk Ohrigstadsrivier, district Lijdenburg, 
waren verklaard te zijn Publieke Goudvelden-bij Proclamatie 
is teruggetrokken ; 

Nademaal daardoor ook vervallen is de Proclamatie dd. 
20 Januarij 1880, 3) door het Engelsche Tusschenbestuur uit
gevaardigd; 

Nademaal b~j Acte, dd. 11 November 1881, door de 
Regering der Z. A. Republiek, met goedkeuring van den 
Edel-Achtbaren Volksraad, aan den heer David Benjamin, 
zijne erfgenamen, opvolgers of regtverkrijgenden eene Con
cessie werd gegeven, hem het uitsluitend regt verleenende 
om de gronden in die Acte van Overeenkomst omschreven, 
te ontginnen en te bewerken, enz.; 

Nademaal verder bij verschillende andere acten Concessie 
is gegeven op andere plaatsen in dezelfde teruggeroepen 
Proclamatie bedoeld; en 

Nademaal tengevolge dezer regtsoverdragt zekere bepa
lingen en wel voornamelijk Art. 18 der Wet No. 6, 1875, 4) 
op de vroeger als goudvelden bekende gronden zijn buiten 
werking gesteld; en 

Nademaal er klagten bij deze Regering zijn ingekomen 
dat er nog personen zijn die inbreuk maken op de regten 
aan deze en andere concessionarissen uitsluitend verleend; 

Zoo maakt de Regering bij dezen bekend en procla- Plaatsen bij vroegere 
meert-dat het duidelijk door een ieder moet worden ver- proclamatie ni.et 
staan dat de plaatsen biJ. de Proclamatie van 14 Mei 1873 meer als pubheke 
b d ' . . . goud veld en te wor

e oeld, sedert 11 November 1881met meer ZIJn en beschouwd den beschouwd en 
kunnen worden te zijn publieke goudvelden, en dat mitsdien personen beletdaar
een ieder wordt gewaarschuwd zich niet zonder verlof of ver· 0 P te prospecteeren 

· d · f · · d. d en te delven. gunnmg van en eigenaar o concesswnanssen op 1e gron en 
te begeven, om daarop te prospecteeren of te delven, zullende 
zU bij overtreding ten strengste volgens wet gestraft worden. 

. Verder wordt bij dezen door de Regedng der Z. A. Repu- Bekendmaking dat 
bhek, krachtens de magt aan haar verleend bij Volksraads- art. 5 en 18 van Wet 

------~------ ·--

1) Zie goedkeuring van deze Proclamatie door V. R. B. 11 Juni 1883, 
art. 269. 

2) Zie ante bl. 1043. 
3) Zie Government Gazette 27 Januari 1880, No. 160, 
4) Zie ante bl. 627, . 
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No. 6, 1875, verval- besluit dd. 27 Junij 1882, Art. 583, 1) nog bekend gemaakt 
Ien zijn. en geproclameerd : dat op grand van het bovenstaande de 

Artikelen 5 en 18 der Wet No. 6, 1875, 2) zijn vervallen en 
verder al die artikelen dier wet evenzoo vervallen zijn welke 
in strijd zijn met de speciale Regulaties in deze materie door 
de Regering gemaakt of nog te maken, tot tijd en wijle in 
de aanstaande zitting van den Ed. Achtbaren V olksraad, ver
der voorzieningen daaromtrent zullen zij n of word en gemaakt. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK ! 

Gegeven onder mijne hand, na gehoord en daartoe besloten 
te hebben in de zitting van den Uitvoerenden Raad te Pretoria, 
Z. A. Republiek, op dezen 27sten dag van Januarij 1883. 

De Staatspresident vertegenwoordigd door 
het H.Ed. Driemanschap, 

Op last, 

W. EDUARD BOK, 
Staa tssecretaris. 

N amens deze, 

S. J. P. KRUGER, 
Vice-President. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 15 MEI 1883. 

Toekenningvan £25 Art. 71. De Volksraad, gelet hebbende op de correspon
voor eene noodkerk dentie door de Regering gevoerd met den Secretaris der Bouw
ene £a300 tvookr ek· et;e Commissie voor de Hervormde Kerk in het district Zoutpans-
P rm nen e er m b . d" d . · d · d het district zout- erg, mge 1en per miSEnve van en Staatssecretans, ato 
pansberg. 15 Mei 1883, wa~nbij aan die Commissie eene speciale toelage 

wordt toegekend van £25 voor het bouwen van eene nood
kerk; gelet hebbende op de bijzondere omstandigheden waar
onder het dorp Schoemansdal in der tijd, tengevolge van een 
zamenloop van ongu;nstige gebeurtenissen is verlaten- waar
door het onmogelijk was destijds de noodige· protectie te 
verschaffen, besluit onder deze buitengewone omstandigheden 
de toezegging van £25 voor een noodkerk goed te keuren 
en de Regering verder te magtigen om bij den eventuelen 
bouw van een permanente kerk in het district Zoutpansberg 
eene verdere toelage oiDk daarvoor toe te kennen zooals 'slands 
schatkist moge toelaten, geen £300 te boven ~aande, zonder 

l!itleg van _de bedo.e- dat door deze toekenning aan de Regering eenigerlei regt 
lmg van dit beslmt. wordt verleend om bijdragen voor den bouw van andere 

kerken te leveren, waartoe de Regering onder de bepalingen 
van het vrijwillig beginsel niet geregtigd is. 

1) Zie ante bl. 1110. 
2) Zie o,nte bl, 623 en 627. 
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 17 MEI 1883. 

Art. 82. Aan de orde komt nu weder naar aanleiding 
van art. 18 van de Aanspraak eene missive van ZEd. Gestr. 
den Staatssecretaris, dd. 16 Mei 1883, inhoudende Uitvoerende 
Raadsbesluit art. 28, dd. 19 Februarij 1883, luidende als 
volgt: (v.R.R. 120/83.) 

"Aan de orde de behandeling der stukken vervat onder Verzoek van C. J. 
R 4r;Olj82 waarin de heer \V. A. Smith namens den heer Muller, Ha;as~raal, 

• D . ' • • om author1tmten te c. J. Muller verzoekt dat den authontmten te Potchefstroom Potchefstroom van 
kennis mogen worden gegeven dat de Uitv. Raad, bij besluit zeker Uitv. Raads-

van den 21sten FebruariJ. 1866 aan W. J. Otto destiJ'ds besluit kennis te 
' ' geven cigenaar van de plaats Ilaaskraal, een zeker recht heeft toe- · 

gekend om onder zekere voorwaarden een watervoor uit te 
halen in de dorpsgronden van Potchefstroom, opdat de tegen-
woordige eigenaar dier plaats, de heer Muller, ongestoord 
met dit werk moge voortgaan. 

De Uitv. Raad, in aanmerking genomen hebbende het 
feit dat gemeld Uitv. Raadsbesluit niet door den Volksraad 
is bekrachtigd, besluit, na den heer Smith dienovereenkomstig 
berigt te hebben gedaan, de zaak ter behandeling voor te 
leggen aan den HoogEd. Achtb. Volksraad in zijne aanstaande 
zitting, ten einde het Uitv. Raadsbesluit bekrachtigd te krijgen 
onder de voorwaarden in gemeld Uitv. Raadsbesluit vervat 
ten behoeve ook van den tegenwoordigen en de aanstaande 
eigenaars der plaats Haaskraal." 

Uitv. Raadsbesluit dd. 21 Februarij 1866, art. 114, is 
van den navolgenden inhoud: 

"Een verzoek van W. J. Otto om een watervoor te 
mogen uithalen in de dorpsgronden van de plaats Haaskraal 
annex het dorp Potchefstroom. 

Besloten di t verzoek toe te staan onder de volgendc 
bepalingen : 

a. Zal al het dorpsvee niet mogen gehinderd worden; 
b. Geen aanspraak op schutregten, als de voor gehin

derd wordt, zal mogen geeischt word en; 
c. Behoorlijke bruggen voor rijtuigen en wagens zullen 

in den dorpsgrond over de voor moeten gelegd 
worden waar de algemeene wegen doorgaan of 
zullen doorgaan." 

. Art. 83. "De Raad gelet hebbende met betrekking tot Goedkeuring van 
U1tv. Raadsbesluit art. 28, dd. 19 Februarij' 1883, nu aan de Uitv.Raadsbesluiten 
orde besluit Uitv. Raadsbesluit art 114 dd 21 FebruariJ. betreffen~e Water-
186 ' · . · ' · ' vervoer m dorps-?' goed te keuren en de Regenng op te dragon om toe gronden van Pot-
to Zlen dat de bepalingen in dat Uitv. Eaadsbesluit stiptelijk chefstroom. 
worden uitgevoerd.'' 
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~
OLKSRAADSBESLUIT, 1.8~1 1883. 

(h2 ~UA-ff~ VVJ Zt/d<./1:. ff?/ 
V A t. ;£8. N aar aanleiding van art. 8 van de Aanspraak 
kwam nu weder aan de orde missive van ZEd. Gestr. den 
Staatssecretaris dd. 16 Mei 1883, inhoudende copij van Uitv. 
Raadsbesluit dd. 19 Februarij, art. 29, luidende als volgt: 
(V.R.R, 125/83). 

"Aan de orde Wet No. 5, 1870 1), Instructie voorden 
Landmeter Generaal en daarvan art. 11. 

De Uitv. Raad van meening zijnde dat genoemd artikel 
aanleiding zou kunnen geven tot het maken van misbruik, 
aangezien de grootte van eene plaats daarin niet wordt 
bepaald; 

Besluit aan den Ed. Achtb. Volksraad bij zijne aan
staande zitting voor te stellen dat aan het slot van genoemd 
artikel zal warden bij gevoegd de na volgende woorden : 

""Met dien verstande echter dat de verschillende stuk
ken van twee of meer plaatsen, te zamen niet grooter mogen 
zijn dan een volle plaats of 3750 morgen, tenzij de bedoelde 
stukken grond van een vroeger op een burgerregt grooter 
uitgegeven plaats is, hetwelk alsdan valt onder Volksraads
besluit art. 739, dd. 6 Julij 1882, 2) of onder speciale goed
keuring der Regering." " 

Toevoeging aan art. Art. 89. De Raad gelet hebbende op Uitv. Raadsbesluit 
11 van Wet No. 5, dd. 19 Februarij 1883, art. 29, keurt de daarin vermelde 
1870. toevoeging aan art. 11 van de Landmeters Instructie in Wet 

Uitstel van zekere 
bepalingen vervat 
in art.3.afd.a,der 
Wet No. 2, 1883. 

No. 5. 1870 goed. 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 21 en 22 MEI 1883. 

Art. 110. "De Raad gelet hebbende op Artikel3, letter a 
(van de Krijgswet No. 2, 1883), wenscht de bepaling daarin 
vervat, met het oog op het verschil van gevoelen in den Raad, 
vooreerst niet te bekrachtigen, doch de behandeling dezer 
zaak uit te stellen tot de aanstaande zitting voor zoo ver 
betreft de werkzaamheden der commissie, zullende de op
roeping tot dien tij d toe geschieden door den V eldcornet, zoo 
als onder de wetten nu van kracht 3). De Raad stelt zich 
verder ten doel om in dezen tusschentijd over dit punt vooral 
het volksgevoelen in te winnen." 

"De Raad besluit dat het nu genomen besluit zal ge
plaatst warden onder letter a van art. 3." 

Art. 113. Aan de orde is nu letter b van art. 3. van de 
Concept-Wet op de Krijgsdienst. 

1) Zie ante, bl. 373. 
2) Zie ante bl. 1129. 
3) Zie Wet No. 2, 1876, ante bL 649. 
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Art. 114. De Raad besluit dat letter b en zoo ook c, d, Uitst~l van zekere 

f en voorloopig onveranderd zullen blijven, onder voor- bepalmgen van art. 
e, g, b 1' t · V lk db l 'tAt 110 3• afd.b-g, van Wet behoud vap. de epa mg verva In o sraa s es m r . , No. 2, 1883. 
dd. 21 Mei 1883, en dat er aan den voet van letter g eene 
verwijzing 'lal gesteld worden van den navolgenden inhoud: 
"Zie over letter b tot en met g Volksraadsbesluit Art. 110, 
dd. 21 Mei, 1883." 1) 

tfft:_'.t/U.-~~ -tt~~ 
VO~I):SRAADSBESLUIT,~UNIJ 188~. 

Y Art. 257. ~Ed. de Staatspre 'dent verzocht nu dat de 
Raad van de orde moge w~jken om, ingevolge Art. 18 van 
de Aanspraak, in behandeling te nemen Uitv. Raadsbesluit 
Art. 13B, dd. 13 Mei 1883. 

De Raad vereenigde zich met dit verzoek en alzoo kwam 
aan de orde het navolgende besluit (v.R.R, 156/83). 

Aan de orde: "Wijziging van Art. 128 van de Grond
wet, handelende over Landdrosten: 

"Besloten, aan den E. A. Volksraad voor te stellen in 
dat artikel de woorden: "En den ouderdom van 30 jaren 
bereikt hebben, te schrappen. 

Art. 258. "De V olksraad besl ui t het verzoek van de Voorloopige veran
Regering vervat in Uitv. Raadsbesluit Art. 13 B van 31 dering van art. 128 

. ' ' ' . der Grondwet over 
Me1 1883, toe te staan en te bepalen dat Landdrosten mmstens Landdrosten. 
den ouderdom van 25 jaren moeten bereikt hebben, en dat 
deze bepaling voorloopig voor een jaar van kracht zal zijn, 
en aan de leden op te dragen om bij de eerstvolgende zitting 
van den Raad het gevoelen hunner kiezers daaromtrent aan 
den Raad voor te leggen." 2) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 8 JUNIJ 1883. 

Art. 264. Bij de heropening kwam op verzoek van 
ZHEd. den Staatspresident weder aan de orde art. 18 van de 
Aanspraak, en in verband daarmede eene missive van de 
Regering, dd. 8 Junij 1883, met Uitv. Raadsbesluit, art. 263, 
dd. 19 Januarij 1882. Het Uitv. Raadsbesluitluidtals volgt: 
(V.R.R. 161/83]. 

"Aan de orde, 
Verzoek van den Kruidmagazijnmeester H. P. A. Preto

rius een zeker stukje grond, in het kamp gelegen, te mogen 

1) Zie verder V.R.B. 2 Junij 1885, Art. 272, waarbij de uitgestelde 
afdeelingen geheel en al herroepen zijn. 

2) Dit besluit herroepen door V.R.B. 13 Julij 1885, Art, 825, waar
door de bepalingen der Grondwet wederom in kracht getreden zijn. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1152 [1883 

gebruiken, onder conditie, van dien grond behoorlijk te om
muren, voor den tijd van vijf achtereenvolgende jaren.
Besloten : dit verzoek toe te staan. 

ZHEd. de Staatspresident verzocht dat eene andere 
missive van denzelfden datum en een ander Uitv. Raadsbe
Bluit, dd. 22 Mei 1882, art. 203, van een dergelijken inhoud, 
gelijk met het bovenstaande in behandeling mogt worden 
genomen. Dit Uitv. Raadsbesluit was van den navolgenden 
inhoud: [v.R.R. 160/83]. 

"Aan de orde, 
Verzoek van ZHEd. den Vice-President, een stukje grond 

gelegen in het kamp, voor een tuin te mogen gebruiken, 
zoolang de Regering er niet anders over beschikt. 

Besloten: dit verzoek toe te staan, op conditio, die grond 
af te sluiten en te omheinen. 

Gebruik v. gedeelte "De Volksraad besluit de handelingen van de Regering, 
der Do_rpsgronden te vervat in de Uitv. Raadsbesluiten thans aan de orde goed te 
Pretona aan zekere keuren en draaot de Regering op om verder ever den grond 
personen toegestaan. . 1:>. • 

Goedkeuring van 
Proclamatie, 
27 Januarij 1883. 

bedoeld 1n de U1tv. Raadsbeslmten thans aan de orde te be-
palen als behoorende aan het kamp, door de Tusschen-Regering 
opgerigt, altoos onderhevig aan verslag aan den Volkf;raad 
en onderworpen aan de Dorpsregulatien." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 11 JUNIJ 1883. 

Art. 268. ZHEd. de Staatspresident verzocht nu, dat, in 
verband met Art. 9 van de Aanspraak in behandeling mogt 
genomen worden, Uitvoerende Raadsbesluit, Art. l6b, dd. 
9 Junij 1883. 

De Raad vereenigde zich met dit verzoek en aldus kwam 
dit Uitv. Raadsbesluit met de proclamatie daarin bedoeld aan 
de orde. Het Uitv. Raadsbesluit was van den navolgenden 
inhoud :-

" Aan de orde : 
"Proclamatie gepubliceerd in StaatRcourant No. 102, van 

1 Februarij 1883, en gedateerd 27 J anuarij 1883. 
Besloten dezel ve ter goedkeuring en bekrachtiging aan 

den Edel Achtb. Volksraad voor te leggen. Met dien ver
stande, dat deze proclamatie van kracht zal blijven tot dat 
op dat punt nadere voorzieningen gemaakt zijn.'' [v.R.R. 
162/83 

Art. 269. De Raad hechtte nu bij acclamatie zijn goed
keuring aan het Uitv. Raadsbesluit aan de orde en bekrachtigde 
de Proclamatie van den 27sten dag van Januarij 1883 1). 

1) Zie ante, bl. 1147. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 12 JUNIJ 1883. 

Art. 278. "De Volksraad, gelet hebbende op de Concept- Concept Wet op 
Wet op de Districts-Raden, stelt dezelve voorloopig en tot do Districts-R~den 

d 'tt' d R d . k' d t ld No. 6, 188<>, voor-aanstaan e z1 mg van en aa 111 wer mg en raag a us loopig in werkin'~ 
de Regering op dezel ve in zoodanige districten als waar ze gesteld. "' 
wordt begeerd als een tijdelijke maatregel in werking te bren-
gen. De Volksraad besluit tevens dat alle wetten in strijd 
met deze Concept-vVet bU deze worden en zijn herroepen." 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 15 JUNIJ 1883. 

Art. 344. Na eene verdaging van 15 minuten kwam 
aan de orde, naar aanleiding van art. 18 van de aanspraak, 
een misEdve van de Regering, dd. 15 Junij 1883, aanbevelende 
de in werking stelling van Wet No. 2, 1874. Zij was van 
de navolgende inhoud. [v. R. R. 168/83]. 

"Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 15 Junij 1883. 

Hiernevens heb ik de eer u te doen toekomen de corres
pondentie door de Regering gevoerd met betrekking tot het 
in werking stellen van Wet No. 2, 1874. 

N amens ZHEd. den Staatspresident heb ik nog de eer 
do in werking stelling dier wet ten sterkste aan te bevelen. 

Ik heb, enz., 

(w. g.) W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

De correspondentie aantoonende dat de standaard-maten 
en gewigten waren gearriveerd en de Wet No. 2, 1874, werden 
voorgelezen. 

Art. 345. "De Raad gelet hebbende op de missive der Regering gemagtig(l 
Regering, dd. 15 Junij 1883, en op de bepalingen van Wet Wet No. 2: l874, _ 
N 2 1874 t" t d R· · b" d d p l t' af te kond1genenm o. . , mag 1g e cgenng IJ ezen e roe ama Ie werking te bren<~Em. 
~edoeld in art. 17 dier Wet 2) af te kondigen, de wet aldus "' 
m werking te brengen en alle zaken in verband er mede 
to regelen." 

1) V.R.B. 11 en 12 Augustus 1886, Art. 1411 en 1415. 
2) Zie ante bl. 564. 

73 
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PROOLAMATIE 
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT. 

:;:nleiding. NADEMAAL bij Art. 173 van de Grondwet bepaald is 
dat voor de behoorlijke en werkdadige uitoefening van het 
administratieve bestuur, aangehaald en omschreven in Artt. 
171 en 172 van gemelde Grondwet, de Zuid Afrikaansche 
Repu bliek in districten zal word en verdeeld; 

En nademaal door den EdelAchtbaren V olksraad bij 
Volksraadsbesluit, art. 463, dd. 19 Junij 1882, 1) is besloten, 
de Regering te magtigen Liahtenburg als een district te 
verklaren volgens wet, met zoodanige grenzen als de Regerir.g 
in het belang van zekere memorialisten en in dat van het 
algemeen zal dienstig en raadzaam oordeelen ; 

Proclamatie van Zoo is het dat ik, namens de Regering der Zuid-Afri
g:enslijnen, district kaansche Republiek, hiermede proclameer, verklaar en bekend 
LIChtenburg. maak, dat ik vastgesteld en gevestigd heb, en hiermede 

vaststel en vestig het district L~~chtenburg, welk district het 
grondgebied, door de navolgende grenslijnen omschreven, 
bevatten zal: 

TUSSCHEN POTCHEFSTROOM EN LICHTENBURG : 

Tusschen Potchef- Van Tafelkop, plaats van Thompson, van daar naar Wildfontein, 
stroom en Lichten- plaats van Du Toit; van daar naar Vaalbank, plaats van 
burg. J. Booijsen; van daar naar Goedvooruitzicht, plaats van 

J. Scholtz; van daar naar Paardeplaats; van daar met trans
portpad gaande over Leeuwfontein, Doornfontein, Blinkklip, 
Vaalboschfontein, tot waar genoemd pad de lijn van Bloem
hof raakt. 

TUSSCHEN CHRISTIANA EN LICHTENBURG : 

Tusschen Christiana W aar genoemd pad de lijn van Bloemhof raakt; van daar 
en Lichtenburg. met een regte lijn naar Leeuwfontein, plaats van J. Van Wijk; 

van daar naar de plaats Kareefontein, van A. Van Wijk; 
van daar naar de plaats Katbosfontein, van Jac. Bretenham; 
van daar naar de plaats Doornpan, J. Barnaard; van daar 
met een regte lijn naar de Conventiebaken, bij de oude 
murage van Lichtenburg aan Hartsrivier. 

TUSSCHEN LICHTENBURG EN ZEERUST : 

Tusschen Lichten- Van Tafelkop, plaats van rrhompson, over Kruidfontein, plaats 
en Zeerust. van Liebenberg; van daar naar Duikfontein, plaats van Snij

man; van daar naar W onderfontein, plaats van N ortj e ; van 

1) Zie ante bl. 1108. 
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daar naar Malopoo's Rivier Oog; van daar met den stroom tot 
waar hij de Conventielijn raakt; met de Conventielijn tot 
naar de baken van Liebenberg aan Hartsrivier. 1) 

En ik verklaar en proclarneer verder, dat ik opgerigt, Oprigting van Land-
stgesteld en gevestigd heb en hierrnede oprigt vaststel en d:osthof ten dorpe va . ' Lwhtenburg. 

vestig een Hof van Landdrost ten dorpe Lwhtenburg of op 
zulk een andere plaats binnen voorzegd district Lichtenburg 
te worden gehouden als hieina of van tijd tot tijd behoorlijk 
voor en binnen gezegd district zal worden bekend gernaakt. 

En ik verklaar en proclameer verder, dat, van af en na DistrictLichtenburg 
den 1 sten September het district Lichtenburg zal zijn binnen ?m~edr~ot;pen aran d 

. . . . J uns IC 1e van 1an -
en onderworpen aan de .) unsd1et1e van het Hof van Land- drost en andere 
drost door deze proclamatie opgerigt, vastgesteld en gevestigd, am btenaren. 
en aan de authoriteit van een Landdrost en andere ambte-
naren als benoemd, verkozen of hierna aangesteld zullen 
worden voor de admini:stratie van het district, en r,al ophou-
den binnen en onderworpen te zijn aan de julisdictie en 
authoriteit van eenig ander Hof van Landdrost of aan eenig 
ander ambtenaar of ambtenaren onder wien eenig gedeelte 
van gezegd district vroeger geplaatst was. 

En ten einde misverstand te vermijden met betrekking I.I_Igeval waar grens· 
tot de J. urisdictie van het Hof van den Lar1ddrost van Lich- hJn. een plaats mogt 

. krmsen zal zulke 
tenburg of van zulk een am btenaar of ambtenaren als h1erna plaats in het district 
aangesteld, gekozen of benoemd mogen worden voJr de ad- behooren waar aan
ministratie van het gezegde district, proclameer ik en maak leg of w?onstede 
'k h' d b k d d · · d l · d 1 .. f'elegen IS oftothet 1 . 1erme e e en , at 111 1e er geva waarrn e grens IJn andere district na de 
van genoemd district een plaats of boerderij mogt kruisen, keuze des eigenaars. 
zulke plaats of boerderij zal verstaan worden in het district 
te behooren in welke de aanleg of woonstede van den eige-
naar of occupant gelegen is, tenzij dat de eigenaar van zoo-
danige plaats niet moge verkiezen te behooren tot het district 
waarin zijn aanleg of woonstede gelegen is, doch tot het 
aangrenzende district waarin het and ere gedeelte zij ner plaats, 
aldus door de lijn gekrui~t, moge gelegen zijn; in welk geval 
de eigenaar binnen drie maanden na datum van publicatie 
dezer Proclamatie van deze zijne keuze schriftelijk kennis zal 
geven aan den V eldcornet van de wijk waaronder hij thans 
sorteert, alles met dien vcrstande dat er na het uitbrengen 
zijner keuze als boven vermeld, geene verandering daarin 
kan of zal worden gebragt. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK! 

Gegeven onder mijne hand op dezen 15den dag van 
Junij 1883. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

1) Zie verder Proclamatien 16 Junij 1884 en 2 Maart 1885. 
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VOLKSRAADSBl£SLUIT, 18 JUNIJ 1883. 

Art. 363. Aan de orde: het rapport ten opzigte van 
recommandatie der Commissie om de reeds verleende con
cessies goed te keuren. 

Goedkeuring van Art. 364. "De Raad gelet op het verslag van de Goud
a~lo door de Rege- concessie-Commissie en daarvan het eerste gedeelte met name 
rmg verleende de aanbeveling door de Conunissie van de bekrachtiging door 
concessies. d 1 d den Ed. Achtb. Volksraad, van de door e Regering ver een e 

goudconcessien sedert die verleend aan den heer David Ben
jamin van Kaapstad, besluit zich met de aanbeveling van 
genoemde commissie te vereenigen en alle door de Regering 
sedert de aan den heer David Benjamin verleende concessie 
tot heden te bekrachtigen." 

Art. 365. Aan de orde is nu het rapport der Commissie 
ten opzigte van de beloofde concessies. 

Go0dkeuring van Art. 366. "De Raad, lettende op punt 2 van het rapport 
aall~;evraagde e~ toe- van de Goudconcessie-Commissie, met name de aangevraagde 
gt:,z,·gde concess1es. en door de Regering beloofde en toegezegde concessies, zoowel 

IT crroeping van 
vroegere wetten. 

op private als op Gouvernementsgronden: 
Besluit de toegezegde concessies door de Regering goed 

te keuren en de Regering op te dragen die zoo spoedig 
mogelijk definitief te verleenen." 1) 

WET No. 1, 1883. 2
) 

op het delven van en handel drijven in edele metalen en 
edelgesteenten in de Z. A. Republiek. 

Goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluit 
dd. 21 Junij 1883, Art. 402. 

1. Alle wetten en regulatien hiermede in strijd worden 
bij dezen herroepen. 

1) Zie verder in verband met Concessies V.R.B. 19 Julij 1883, art. 849. 
2) Zie Bijvoegingen bij V.R.B., .27 Julij 1883, Art. 942; Voorloopige 

Regulatien bep. door Uitv. Raad, S. C. 8 Mei 188d. No.169; Proclamatie 
dd. 17 Juni 1884, S. C. 19 Juni 1884, No. 175: Go. ;lkeuring van dezelve 
door V.R.B. 18 Aug. 1884, Art. 155; V.R.B. 22 Oct 1884, Art. 988; Bijlage 
tot Wet No. 1, 1883, goedgekeurd door V.R.BB. 27 Oct. 1884, Art. 
1039-1056; Gouv. Kennisg. No. 327, dd. 18 Nov. 1884, S. C. 4 Dec. 1884, 
No. 202; Verder: V.R.B. 26 J uni 1885, Art. 565; Wet No. 8. 1885; Bij
vo~ging .?mtrent Heerenreg~en op Concessies V.R.B. 30 Julij 1885, Art. 
1014: PnJS van standplaats hcent1e volgens Art. 67 der Wet bep. bij G. K. 
No. 173, dd. 20 Aug. 1885 en Art. 71 buiten werking gesteld bij G.' K. 
No. 172, dd. 20 Aug. 1885, S. C. 26 Aug. 1885, No. 240. Deze Kennis
geving herroepen door G K. No. 153, dd. 21 Julij 1886 S. C. 28 Julij 1886 
No. 288; Wijziging van Art. 82, door V.R.B. 30 Julij '1885, Art. 1074 e~ 
Wijzigingen gemaakt in Wet No. 8, 1885, door V.R.B. 28 Julij 1886 
Art. 1222. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1883] 1157 

2. Het eigendom in, en mijnregt op alle edelgesteenten Eigendom en mijn
en edele metalen behooren aan den Staat met uitzondering regt op edelgesteen-

1] · ' · d ten behoort aan den nogthans van a e vroegere wett1ge overmakmg van at regt Staat. 
door middel van concessie aan private personen of vennoot-
schappen. 

3. De Staatspresident heeft de magt, op ad vies en met Magt van President 
toestemming van den HEd. Uitvoerenden Raad eenige Gou- om een~? Gouvern. 

1 f 1 f d ' . plaats biJ gedeelte 
vernements p aats o p aatsen o ge eelte eener plaats, In de te proclameeren en 
Staatsconrant te proclameeren en open te zetten voor publieke open te zetten. 
delverijen. 

4. W aar goud in betaalbare hoeveelheid gevonden wordt Eigenaar op private 
op private eigendommen daar zal de eiaenaar de voorkeur gronden heeft voor-

bb · ·'t t t t hot 't 1 't d d l keur tot uitnemen he en eene concess1e UI e nemen o e UI s UI en e ven van concessie bin-
en bewerken van goud op zoodanig eigendom, onder zoo- nen zes maanden. 
danige bepalingen als de Regeering zal goed vinden. Indien 
hij binnen zes maanden na publicatie door de Regering in de 
Staatscourant dat er goud in betaalbare hoeveelheid op zoo-
danige plaats gGvonden is, van deze voorkeur geen gebruik 
maakt, zal de Regering het regt hebben door middel van 
arbitrage hem de waarde van het eigendom uit te betalen en 
zoodanige plaats zal alsdan geregistreerd worden als Gouver-
nements eigendom. 

5. De Regering heeft het regt op eenige Gouvernements- Reg~ring regt con
gronden concessies nit te geven waar zulke niet opengezet cessies of. Gouve-.m. 
.. d 1 .. gronden l!nt te geven ZlJn voor open e veriJen. 

6. De Gouvernementsgronden gepubliceerd als goud- OpmetingvanGouv. 
veld en moeten zoo spoedig mogel~jk opgemeten en in kaart gronden. 
gebragt worden, als ook de bakens aan den Goudcommissaris 
aangewezen worden. 

7. V oor ieder geproclameerd goud veld zal de Regering Aanstelling van 
een bevoead persoon als Goudcommissaris aanstellen wiens Goudcomm~ssaris 

1 · d o . 'a · door ReO'ermg. sa ans oor den U1tvocrenden Raad bepaald zal wor en tot o 

nader besluit van den Volksraad. 
8. Aan den Goudcommissaris zal een klerk worden toe- Capaciteitvanklerk. 

gevoegd, die tevens klerk zal zijn van het Delvers-Comite, 
Publieke Aanklager en Griffier. 

9. De Goudcommissaris zal oppertoezicht hebben over Goudcommissaris 
het goudveld of de velden, waar hij jurisdictie heeft. Hij zal oppertoezigt over 
tevens bekleed zijn met de magt om alle zaken betrekkelijk goudvelden. 

de delverijen te regelen en te besturen op de best mogelijke 
wijze. Hij zal ook letten op de gerieven van de delvers en Verdere pli?ten .van 
alles doen wat strekken kan tot bevordering van den bloei Goudcomnussans, 

der delverijen en van den gezondheidstoestand van hare be-
volking. 

10. Het is den Goudcommissaris verboden om claims te Goudcomrnissaris 
hebben op eenig goudveld, waar hij Commissaris is, tevens belet claims t<:> 

1 h .. · t · 1 .. h .. d' f . d' t . l . hebben nog handel za lJ me gercgtl,2"( z~Jn, etziJ 1rect o m 1rec , eemger e1 te drijven. · 
handel te drij ven of agentschap waar te nemen van welken 
aard ook, nog eenig aandeel te houden in eenig vennoot.,. 
schap van delvers of handelsbezigheid. 
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Uitreiken van pro- De Goudcommissaris zal prospectie-licenties kunnen uit
spectie-licenties bin- reiken geldig binnen een omtrek van niet meer dan 25 mijlen 
nen omtrek van 25 buiten de grenzen van het geproclameerd goudveld waarover 
mijlen. · Elk L dd t l d d hij Comrnissaris It~. e an ros za me e zoo anige 

prospectie-licenties kunnen uitreiken binnen de limieten van 
van zij n district. 

Boekhouden van 11. De GoudcommiRsaris zal verpligt zijn behoorlijk boek 
Goudcommissaris. te houden van alle inkomsten en uitgaven, hij zal tevens 

behoorlijke registers houden van alle licentien of regten door 
hem aan personen of vennootschappen toegekend, en wel op 

Reg. v. handelslic. 
Register v. delvers
licenties. 
Register v. prospect
licenties. 

de volgende wij ze : 
a. Een register van alle h~ndelslicentien. 
b. Een register van alle licentien uitgereikt voor 

delvers op de goudvelden. 
c. Een register van alle prospect-licentien uitgereikt 

voor delvers op private gronden, met vermelding 
van den eigenaar en naam der plaats waarop ge
graven wordt. Geen prospectie-licentie zal verleend 
worden om op private gronden te delven dan 
alleen met toestemming van den eigenaar. 

Register van water- d. Een register van alle toegekende regten voor water-
regten. leidi11gen, claims, enz. 
Maandstaten aan Hij zal voorts verpligt zijn maandelijks behoorlijk zijne 
Thesaurierte zenden staten op te zenden aan den Thesaurier-Generaal, en de lands
en golden storten. gelden in zijn bezit aan diens kantoor te storten. 
Kiezing van Delvers- 12. De Goudcommissaris zal een eo mite, bestaande uit 
Comite. negen leden, laten kiezen uit de houders van, hetzij hande18-

of claimlicentien, voor den tijd van niet meer dan zes maan
den, waarna de leden tenzij zij herkozen worden, zullen 
moeten aftreden. 

Delvers-Comitedoor 13. Genoemd comite zal den naam dragen van Delvers
li?ontieh~;lders ~e Oomlte, en wordt gekozen door alle licentiehouders, hetzij 
ktiezen. b\J pubheke handelaars, delvers, of anderzins, door eene publieke stem-a 3mmmg. . k . . . 

mmg, na enmsgevmg van mmstens 14 dagen, door het aan-
plakken van eene publieke kennisgeving aan de deur van 
het kantoor van den Goudcommissaris. De Goudcommissaris 
zal Voorzitter zijn van het Delvers-Comite. 

Bepalingen en regu- 14. De Goudcommissaris zal te zamen met het Delvers
latii:in door Comite Comite van tijd tot tijd zulke bepalingen en regulatien op
op te trek ken, ondder- trek ken, als geschikt zullen zij n voor de plaatseliJ'ke ver-
worpen aan goe - . ht cl cl ld l :. l . keurin<YderRe<rerinO'eisc en er gou ve en, en a tlJC In overeenkomst met de 

b b o bedoeling der Volksraadsbesluiten, welke regulaties dan ter 
goedkeuring aan het Gouvernement worden opgezonden. 

Goudcommissaris 15. In geval er geen Delvers-Comite kan worden gecon-
zal in. zekere geval- sti tueerd, of indien zoodanig Comite zal ophouden te bestaan 
1
0('

11 J.lt11,gten va1
1

1
1 zal de Goudcommissaris de volle magt hebben van en cl~ om1 e vervu en. . . ' 

pbgten vervullen dw volgens de regulaties op zoodanig Comite 
berusten. In geval er een vacature ontstaat in het Comite 
zal de Commissaris die onverwijld door eene publieke ver~ 
kiezing doen aap.vullen. 
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16. De Staatspresident zal de magt hebben om maat- Staatspresident zal 
regelen te nemen voor de OIJrigting van een politiemagt en P?litiemagt oprigten 

d lk t - t I h" d k l"k ' t d1e o:oder bevelen ver er om zu e s appen e nemen a s IJ noo za e lJ mog van Commissaris 
aGhten voor het algemeen welzijn en de orde van de Goud- zal zijn. 
velden. Genoemde politiemagt zal staan onder bevel van den 
Goudcommissaris. 

17. Het volgende zal in acht genom en word en door den Pligten van Goud-
Goudcommissaris: commissaris. 

a. Dat geen persoon zonder behoorJijke licentie eenige Geen bandel zonder 
handel zal drijven of delven zal. licentie. 

b. Dat zijn klerk of klerken behoorlijk boek en notu- Behoorlijk boek- en 
len houden van alle zaken in zij n hof behandeld notulen houden der 
f b I

. d .. d h . d klerken en verant-
0 es 1st, en at ZIJne on er oonge en on er-woordingdergelden. 
geschikte ambtenaren hunne pligten behoorlijk 
vervullen, en verantwoording doen van alle op-
dragten aan hen gedaan of gelden door h~n 
ontvangen. 

c. Dat alle Gouvernementskantoren, gebouwen, ge- In orde houden der 
vangenissen, ten ten, goederen, enz. in behoorlijke Gouv. gebouwen. 
orde warden gehouden. 

d. Dat alle invoergelden volgens tarief op goederen Behoorlijke invor
van het buitenland ingevoerd en waarvoor nog dering van invoer
niet betaald is, behoorlijk warden ingevorderd. regten. 

18. Ieder delver of licentiehouder zal, wanneer daartoe Delver of licentie-
geroepen hulp verleenen ter bewaring van publieke orde houderverpligt. hulp 

' . . . . 'te verleenen onder 
op straf van verhes van hcent1e of anderzms, een boete de boete. 
som van £25 niet te boven gaande. 

19. Eenig persoon binnen de limieten van een geprocla- Verbeuring van 
meerd goudveld zich schuldig makende aan opstand rebellie regten en goederen . . . ' . behoorende aan per-
of eemgen onwett1gen tegenstand tegen de Regermg of wett1g sonen schuldig aan 
gezag op de goudvelden, zal boven en behalve de straf door opstand, rebellie etc. 
de wet voor zoodanige overtreding bepaald, al zij ne regten 
en goederen gelegen op gezegd goudveld, verbeuren, ten 
gunste van de Regering. De persoon of personen op wier 
informatie eenig persoon van een of ander der bovenver-
melde misdaden schuldig gevonden wordt, zal geregtigd zijn 
op de helft van de waarde der verbeurd verklaarda goederen. 
Het beginsel in dit artikel neergelegd zal ook van toepassing Dit beginse~ ook 
zijn op alle delverijen onder concessie behoudens de voor- van t~~passmg op ' . delvenJen onder 
waarden van overeenkomst tusschen de Regenng en de con- concesl!de. 
cessionarissen. 

20. Ieder persoon, geen handelslicentie hebbende en Handel .en d~lven 
nogt~ans handel drij vende, zal sc?uldig zijn aan. de straf- ~~~~%~\c~~!~: ~~~!: 
~epahngen van 's lands wet; en 1eder p2rsoon d1e zonder gevangenis. 
hcentie delft of graaft naar goud, zal onderhevig zijn aan 
eene boete van niet minder dan £5 en niet meer dan £25 
voor elke overtreding, of bij gebreke van betaling aan ge
vangenisstraf met of zonder harden arbeid, voor niet minder 
dan eene maand en niet meer dan zes maanden. 

Niemand zal eenige handel hoegenaamd mogen drijven Speciale licenti~ 
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vereischt voor han- in ruw goud of ongeslepen edelgesteenten, waaronder begre
del in ruw goud of pen is het koopen of verkoopen, het ruilen of verruilen van 
ongeslepen edelge- zoodania ruw goud of ongeslepen edelgesteenen, tenzij hij 
gesteenten. 0 

• 1 1· · h bb h"" JV daartoe eene speCia e went1e e e, waarvoor IJ 5C10 
per kwartaal zal moeten betalen ; met .. dien ve~stan~e, dat de 

Delver of maat- indivueele delver of eene maatschapplJ geen hcentw zal be-
schappij geen licen- hoeven uit te nemen voor den verkoop van het door hem 
tie noodig. of haar persoonlijk, of op zijn of haar last, gedolven of ge-

vonden ruw goud of ongeslepen edelgesteenten. 
Gelicentieerde ban- Een zoodanig gelicentieerde handelaar in ruw goud of 
delaar in ruw goud ongeslepen edelgesteenten, zal zoodanige boeken moeten hou
zal boeken houden den van ziJ"ne hande1sbezigheid als de Regeering van tijd 
en rnaand verslag . . . . ' - d h d 
geven aan Auditeur. tot t~Jd zal goedv1nden te bepalen, en ae gezeg e an elaar 

zal maandelijks moeten opzenden, op den eersten dag van 
elke maand, aan den Auditeur, een waar en bezworen copij 
van zoodanige boeken, en in zoodanigen vorm als de Rege
ring van tijd tot tijd zal voorschrijven. 

Bevoegd ambtenaar 21. Een ieder die graaft uaar goud zal zijne licentie 
l~an v.ert~oning van moeten vertoonen, indien dit verlangd wordt, aan een daartoe 
b:entle mschen. bevoegd ambtenaar. 
Delverslicentien 22. Elk blank persoon die zich onderwerpt aan de wetten 
voor blanke perso- des lands, zal het regt hebben om van de Regering een 
nen op Gouv. gron-1. . t k 10 h.ll" d lk 1. t" den en prospect- went1e e oopen voor s 1 mgs per maan , we e ICen 1e 
licentie op private hem het regt geven zal om te prospecteeren of delven op 
gronden. Gou vernements gronden ; en zoo de hierbovengenoemd per-

soon een schriftelijke permissie vertoont van den eigenaar 
van privaten grond, zal hij eene licentie kunnen ontvangen om 
aldaar te prospecteeren tegen betaling van 10 shillings per 
maand aan het Gouvernement, waarvan 7s. 6d. aan den 
eigenaar toekomt. 

Uitnemen van 23. Ieder pm·soon zal slechts een claim kunnen uitnemen. 
claims. Het zal hem echter vrij staan eenig aantal claims van andere 

claimhouders te koopen, mits de behoorlijke licenties daar
voor door hem worden uitgenomen. 

Groote en afbake- 24. Een claim zal zijn 150 bij 150 voeten en zal afge
ning van claims. bakend worden met duidelijke zichtbare bakens in L vorm 

in de richting van den claim. Op gel~jke wijze moet een 
blok van bijeengevoegde en ineengesmolten claims afgebakend 

Verandering, ver- warden. In geval van verandering, verplaatsing of wegneming 
pl~uttsing of wegne- van de bakens van een claim, zal eenig persoon die zich 
nHug strafbaar met d h ld" kt d h · ·· boete. aaraan se u 1g ?1aa on er ev1g ZlJn aan cene boete de 

som van £100 met te bovengaande, en in geval van niet 
betaling, gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid voor 
eenigen tijd drie rnaanden niet te bovengaande. ' 

Or.;cupatie van over- 23. 11::en houder van eene licentie zal een stuk over
sehietende grond schietende grond (spare ground) tusschen twee of rneer claims 
tusschen claims. 

mogen occupeeren, en zulke grond rnag eeniaerlei vorm heb-
ben, mits de oppervlakte in grootte niet zal o overtre:ffen het 
aantal vierkante voeten bij deze Wet toegestaan. 

Gekleurde personen 26. Geen gekleurde persoon zal een licentie kunnen 
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houden of op eenigerlei wijze verbonden kunnen zijn met kunnen geen licentie 
het bewerken van de goudvelden, tenzij als werkvolk in houden. 
dienst van blanken. 

27. Niemand zal zijne gekleurde dienstboden mogen Gekleurde dienst
betalen in ruw goud of ongeslepen edelgesteenten, op straffe ?oden mogen niet 

d _iJ)SOO • t t b d m ruw goud of van eene boete e som van ~ n1e e oven gaan e, en, edel"'esteenten be-
in geval van niet betaling, gevangenisstraf, met of zonder taald worden onder 
harden arbeid, voor eenig tijdperk den tijd van drie jaar boete. 
niet te bovengaande, en verbeurdverklaring van zoodanig ruw 
goud of ongeslepen edelgesteenten ten faveure der Regering. 

28. Iemand die ruw goud of ongeslepen edelgesteenten Koopen, ruilen of 
· f kl d 1 b b aannemen van ruw koopt, rmlt o aanneemt van ge eur e person en, za e oet goud of edelgesteen-

worden in eene boete de som van £1000 niet te bovengaande, ten van gekieurde 
en gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid, voor eenig personen belet ond.er 
tijdperk den tijd van vijf jaar niet te bovengaande, en ver- ~t~~~e en gevangems-
beurd verklaring van zoodanig ruw goud of ongeslepen edel- · 
gesteenten ten faveure der Regering. 

29. Eenig gekleurde persoon die ruw goud of ongeslepen Verkoopen, ver
edelgesteenten verkoopt, verruilt, overhandigd, ontvangt ofruilen of ontvangen 
· b 't d f 1 d 1 t t d van ruw goud enz., m ez1 van ru w gou o onges epen e e ges een en gevon en door gekleurde 
wordt, zal gestraft worden met geeselslagen, 50 niet te boven- personen strafbaar 
gaande, en gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid, met geessels~agen 
voor eenigen tijd, twaalf maanden niet te bovengaande, en en gevangems. 
verbeurdverklaring van zoodanig ruw goud of ongeslepen 
edelgesteenten ten faveure der Regering. 

Eenig persoon die verdacht wordt in onwettig bezit te Verdachte personen 
zijn van ruw goud of ongeslepen edelgesteenten, zal kunnen kunnen onderzocht 
onderzocht worden door daartoe geautoriseerde personen, worden. 
zonder voorafgaande kennisgeving of speciale machtiging. 

30. Iemand die een watervoor door een rijweg of ge- Het maken v. brug
bruikt wordend voetpad graaft, zal een voldoende en veilige gen ~yer watervoren 
brug over zulk een voor maken. verp Igtend. 

31. Boven en behalve het gedeelte grond (area) toege- Voorregten van 
staan door de bijzondere bepalingen aan deze wet gevoegd, prospecteurs die 
zal de prospecteur die goud in betaalbare hoeveelheid ont- ~~~~~~~:~.goud 
dekt, geregtigd zijn 5 percent uit het inkomen en opbrengst 
der Regering van het ontdekte goudveld te ontvangen. 

32. Eenige claim die gekocht is voor eene som van £300 Clain~~ die niet 
of daarenboven, of waaraan voor verbeteringen of door het toegeeige~d mogen 

· t h' ·.. . _ii) word en bmnen zes opr1g en van mac 1nenen, eene som van mmstens ~500 ten maanden na het 
koste gelegd is, zal niet toegeeigend mogen worden door oplwuden van 
iemand anders binnen den tijd van zes maanden nadat de bewerking. 
eigenaar opgehouden heeft zoodanige claim te doen be-
werken. 

33. Alle claimhouders zullen aan het einde van elke Belasting aan 
maand aan de Regering betalen 2!- percent van alle vondsten Regering te betalen 
0 P hunne respectieve claims, op boete van verlies van hunne van alle vondsten. 
claims ten gunste van de Regering. Bij verkoop van eenig 
claim zal er geen registratie plaats vinden voor en aleer de Betaling v.percenten 
behoorlijke percentage, die door den verkooper aan de Regering door verkooper en 
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en Heerenregten verschuldigd mag zijn, zal zijn voldaan. Op gelijke wijze 
door kooper aan moet de kooper eerst de gewone 4 percent van de koopsom 
Regering. aan de Regering betalen voor dat registratie geschieden kan. 
Magt der Regering 34. Eenig geproclameerd goudveld, of gedeelten er van, 
om geprocl. goud- kan overgenomen, gesloten, of anderzins over beschikt wor
vteld obvetrl~e nemen den door de Regering, wanneer zij zulks noodig acht, op 
egen e a mg van . . d · 1 · 

compensatie. betahng eener compensahe aan e e1genaars van c a1ms, het 

:Berekening van 
.compensatie. 

Claimhouders heb
ben voorkeur om 
concessie te 
verkrijgen. 

Jurisdictie van 
Delver Comit~. 

bedrag waarvan bepaald zal worden door een Commissaris 
voor dat doel aangesteld. Zoodanige compensatie zal berekend 
worden volgens bedrag van de percentage door den claim
houder op zijne vondsten betaald voor den geheelen tijd dat 
hij zijne claim bewerkt heeft; en naar evenredigheid (pro 
rata) voor dat gedeelte van de claim dat nog onbewerkt is, 
met inbegrip van den tijd noodig om het uit te werken; 
in geen geval echter zal het bedrag der compensatie de 
waarde van drie j aars koop te boven gaan. 

35. Indien de Regering besluit om claims of een gepro .. 
clameerd goudveld over te nemen, met het doel om eene 
concessie aan personen of eene maatschappij te verleenen, 
zullen de werkelijke claimhouders op zoodanig goudveld de 
voorkeur hebben om de concessie te verkrijgen, onder zulke 
bepalingen als de Regeering mag goedvinden. 

36. Het Delvers-Comite is bevoegd om alle zaken en 
geschillen met betrekking tot het verkrijgen, werken of 
verlies van claims, waterloopen, waterreg~en, standplaatsen 
(stands), enz., te beslissen. Ingeval iemand zich bezwaard 

Appel naar Hoog gEpvoeld door de beslissing van het Delvers-Comite, zal hij het 
Gerechtshof of regt hebben om gedurende den regtstermijn naar het Hoog 
Rondg. Hof. Geregtshof te appelleren, of naar het Rondgaande Hof, in

dien er eene zitting van zoodanig Hof bepaald is voor het 
district waarin het goudveld gelegen is, of in vacantie naar 
een der Regters van het Hoog Geregtshof te Pretoria, wiens 
uitspraak uiteindelijk beslissend zijn zal. Eenig persoon die 

Wijze van appel. van de beslissing van het Delvers-Comite wenscht te appel
leren, moet daarvan behoorlijk kennis geven aan den Goud
commissaris binnen 7 dagen na het uitspreken van zoodanige 
beslissing door het Delvers-Comite. De Goudcommissaris zal 

Pligten van Goud- dan gehouden zijn de stukken onmiddelijk naar den Griffier 
commissaris met van het Hoog Geregtshof of van het Rondgaand Hof te zenden. 
betrekking tot Kennis van appel moet ook behoorliJ"k aan de tegenpartiJ. appel. 

gegeven worden, door. den appellant, die gehouden is zijn 
appel met den meesten spoed voor te zett.en. · 

Jurisdictie van 37. De Goudcommissaris zal, met uitzonderjng echter van 
Goudcommissaris hetgeen hierboven in Artikel 36 is bepaald, dezelfde magt en 
!~~~d~088\~ie van jurisdictie binnen de grenzen van het goudveld waarover hij 

als Commissaris is aangesteld, uitvoeren, beide in civiele en 
crimineele zaken als waartoe een Landdrost bevoegd is. De 

Verdere Jurisdictie Goudcommissaris zal verder bevoegd zijn om de overtredin
om straffen op te gen in Artikels 18, 24, 27, 28, 29 en 33 van deze wet op
leggen, gegeven1 te ouderzoeken en te straffen. In geval van onderzoek; 
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en vonnis onder een of ander dezer bijzondere artikelen, zal Opzenden van 
de Goudcommissaris, voordat het vonnis ten uitvoer zal st~kken naar den 

d 1 d t kk d d G ·m Gnffier van Hoog 
warden geleg , a e s u en aaromtren~ naar en r1 ~r Geregtshof of ter 
van het Hoog Geregtshof opzenden, ten em de dat het vonms revisie van vonnis 
door een der regters van het Hoog Geregtshof in revisie mag 
word en genomen. De Regter zal, na de stukken te hebben Jurisdictie van 
gelezen, bevoegd zijn het vonnis van den Goudcommissaris Regter. 
te bekrachtigen, wijzigen of ter zjjde zetten, of zoodanig 
ander order daaromtrent te maken als hij volgens wet noodig 
mag achten. De Griffier zal terstond daarna de stukken aan Pligten van Griffier. 
den Goudcommissaris terug bezorgen, die in ieder geval zich 
overeenkomstig den order van den Regter zal gedragen. 

38. Alle zaken, beide civiel en crimineel, ontstaande Zaken die voor 
binnen de grenzen van een geproclameerd goudveld en boven Hoog Geregtshof 
de jurisdictie van het Landdrosthof, met uitzondering echter~90~~:t moeten 
van hetgeen in Artikel 36 van deze wet bepaald is, moeten n. 
gebracht warden voor het Hoog Geregtshof of het Rondgaand 
Hof voor het district binnen hetwelk het goudveld ge-
legen is. 

39. Eenig gekleurd persoon die een kontrakt, hetzij Strafbepaling voor 
mondeling of in geschrift, heeft aangegaan, om zijn meester g~kl. dienstboden 
te dienen, hetzij als huisbediende of in eenen winkel ofd~~b~~:e~ontract 
of pakhuis, of in het bewerken van eenige claim, machinerie v · 
of watervoor, op eenig geproclameerd goudveld, en die zich 
zonder verlof uit zijn rneesters dienst onttrekt of nalatig is, 
of weigert eenig werk te doen of pligt te vervullen welke 
wegens wet van hem gevraagd en geeischt kan warden, of 
die dreigende en beleedigende taal bezigt tegenover zijn 
meester of diens vrouw, of eenig ander persoon in wettig 
gezag over hem geplaatst, zal gestraft warden met eene boete 
de so m van £2 niet te bovengaande (en bij nietbetaling met 
gevangenisstraf met of zond<ilr harden arbeid voor den tijd 
van een maand niet te bovengaande) of met slagen het getal 
van 25 niet te boven gaande. Eenig dienstdoende persoon, Strafbepaling voor 
zooals boven vermeld, geen kleurling zijnde, die schuldig blanke dienst~oden 
bevonden wordt van een of andere overtreding zooals in dit voor overtredmgen 

• c ' van contract. 
art1kel omschreven, zal gestraft worden met eene boete de 
som van £5 niet te bovengaande, of met gevangenisstraf, 
met of zonder harden arbeid, voor eenig tijdperk den tijd van 
drie maanden niet te bovengaande. De Goudcommissaris zal Pligten en magten 
verder, met uitzondering van hetgeen hier in dit artikel is v. Gouduommissaris. 
vermeld, binnen de limiten van het geproclameerd goud veld 
waarvoor hij is aangesteld~ dezelfde pligten en magten ver-
vullen en uitvoeren die volgens Wet No. 13, 1880 1), door 
Landdrosten worden vervuld en uitgevoerd. 

40. De voorgaande bijzondere bepalingen en regula ties In werking treding 
zullen van kracht zijn op elk geproclameerd goudveld on- dezer Wet. 

~) Zie ante bl. 790. 
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middelijk na proclamatie. De Staatspresident, met ad vies en 
toestemming van den Uitvoerenden Raad, zal verder de magt 
hebben eenige wijziging of toevoeging in gemelde bijzondere 
bepalingen te maken, op voordragt van het Delvers-Comite, 
op eenig geproclameerd goud veld. Zulke veranderingen of 

In werking treden v. wijzigingen van kracht te zijn 14 dagen na behoorlijke 
zulkeveranderingen. proclamatie in de Staatscourant. 

W. EDUARD BOK, 
S taa tssecretaris. 

Gouvts. Kantoor, 
Pretoria, 25 Junij 1883. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

WET No. 2, 1883. 
VOOR DE KRIJGSDIENST DER Z. A. REPUBLIEK. 

Bekrachtigd bij besluit van den HEd. Acht. Volksraad, 

ltz ~~;::1:;;;#~ 
Magt van den Staats- ARTIKEL ~. De Staatspresident met toestemrning van 
president om oorlog Uitvoerenden Raad, verklaart oorlog en vrede met verwijzing 
en vrede te verkla- naar art. 70 der Gror::dwet, 1) zullende de Regering zoo 
ren. mogelijk eerst den Volksraad bijeenroepen v66r de oorlogs-

verklaring. 
Vredestractaat be- Het ·vredestractaat behoeft de goedkenring van den 
hoeft goedkeuring Volksraad, die daartoe zoo spoedig mogelijk wordt zamen
van Volksraad. geroepen. 
Staatspresident "'/... 2. De Staatspresident, met toestemming van den Uit
geeft last tot een voerenden Raad, geeft last tot een commando, doch ingeval 
comdmantdo tmet ?f de Uiv. Raad niet tijdig genoeg bijeen kan komen, kan de zon er oes emmmg . . · . 
van Uitv. Raad en Staatspres1dent op ad v1es van den Uommandant-Generaal m 
21dvies v. Com.-Gen. zijnB capaciteit als lid van den Uitv. Raad, zulks doen ter 

Wat onder com
mando verstaan 
wordt. 

hunner verantwoording. 
3. Onder een commando wordt in deze wet verstaan 

het uitgaan van gewapende burgers en onderdanen van den 
Staat ter zake der opstanden van klenrlingen of tot dempin,g 
van onlusten onder de blanke bevolking. 

a. Ten einde het opcommandeeren van manschappen 
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en benoodigdheden billijk en ordelijk te doen 
geschieden, zal er in elke Wijk eene Commissie 
bestaan, bestaande uit den Veldcornet en twee 
burgers; in de dorpen uit den Landdrost, den 
Veldcornet en een burger; de burgers te worden 
gekozen door de burgers in v1·edestijd. 

[Volksraadsbesluit art. 110/83 : "De Raad gelet hebbende Ui'tstel van zekere 
op art. 3, letter a, wenscht de bepaling daarin vervat, met bepa1ingen vervat in1 

het oog op het verschil van gevoelen in den Raad, vooreerst voorgaande afd. a •. 

niet te bekrachtigen, doch de behandeling dezer zaak uit te 
stellen tot de aanstaande zitting voor zoo ver betreft de 
werkzaamheden der Commissie, zullende de oproeping tot 
dien tij d toe geschieden door den V eldcornet, zoo als onder 
de wetten nu van kracht. De Raad stelt zich verder ten doel 
om in dezen tusschentijd over dit punt vooral het volks-
gevoelen in te winnen. "] 

b. Deze Commissien zullen, zoodra eene oproeping Bijeenkomsten der 
moet plaats vinden, op order van den Comman- Commissie. 
dant-Generaal bijeenkomen met de alreeds in hun 
bezit zijnde burgerlijsten (die in vredestijd opge-
maakt zijn). 

c. Zij zullen dan van elke wijk volgens die lijsten Verkiezing van bur
zooveel manschappen verkiezen als benoodigd gers voor co~~ando 
zullen zijn om het uit het district geordende getal door Commissie 

burgers of manschappen te vinden, en dan aan 
de V elcornetten opdragen om daarovereenkomstig 
te commandeeren. 

d. Z~j z ullen tevens van iedere wijk, naar evenredig- Opcommandeeren v. 
heid, de verdere benoodigdheden volgens de be- benoo~ig~eden door 
palingen dezer wet commandeeren en zijn verpligt, Commissie. 
vooral met het oog op verdere oproepingen, zoo 
te handelen, dat van bekwame dienstbare burgers 
geene kosten worden afgecommandeerd, en dat 
alle eischen in billijkheid en regtvaardigheid ge-
schieden naar evenredigheid van vermogen. 

e. Zij zullen, zoodra het commando bijeen is, verslag Verslag door Com
geven door de Veldcornetten aan de Comman- missie. 
danten en die aan den Commundant-Generaal en 
Krij gsraad, van al hetgeen zij opgecommandeerd 
hebben, de lijsten waarvan door den Commandant-
Generaal met de bevinding van de Krijgsraad 
aan de Regering worden ingeleverd. 

f. Ingeval er door personen om verschooning wordt Veldcornet kan ver:.. 
gevraagd, zal de Veldcornet de magt hebben zulks schooning toestaan .. 
toe te staan, doch daarvan dadelijk aan den 
Commandant kennis geven, en zal hij tevens aan 
dien ambtenaar verantwoordelijk zijn voor de 
verleende verschooning; ook hiervan wordt door 
de Commandanten verslag gegeven aan den 
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Commandant-Generaal, en zoo verder aan den 
Krij gsraad. 

Supplementairelijst. g. Teneinde te voorkomen dat eene Expeditie vertraagd 
wordt, zal er altijd door de Commissies eene 
supplementaire lijst warden opgemaakt van ten 
minste 10 percent boven het vereischte getal 
burgers, waaruit de plaatsen der verschoonde 
manschappen dadelijk zullen warden opgevuld. 

[Zie over letter b tot en met g Volksraadsbesluit art. 110, 
dd. 21 Mei 1883]. 1) 

Officieren onderwier 4. Nadat de burgers tot den krijgsdienst zullen opge
gezag de burgers roepen zijn, zullen zij staan onder het gezag en bevel van 
staan op commando. de volgende Officieren die, naar rang van opklimming vol-

gens Grondwet, aan elkander verantwoordelijk zullen zijn, 
als volgt: de Assistent-Veldcornetten aan de Veldcornetten, 
de Veldcornetten aan de Commandanten, de Commandanten 
aan den Commandant-Generaal. 

Sala.risvau comman- a. Het salaris van Commandanten wordt bepaald op 
danten. Welke offi- 15s. per dag wanneer zij in dienst zijn. Lager-
cieren geen salaris Commandanten, Krij gscommissaris en Magazijn-trekken en vrij zijn 
van perfilooniijken meester trekken geen salaris, maar zijn vrij van 
dienst. persoonlijken dienst tegen den vijand. 
Com.-Gen. doet op- 5. De Commandant-Generaal doet alle oproepingen in 
roepingen en heeft vrede en voor oorlog, en heeft het opperbevel van het ge
opperbevel vanleger heele leger. 
Ingezetenen die ver- 6. Alle ingezetenen tusschen 16 en 60 jaren oud, die 
pligt zijn krijgs- geene wettelijke reden van verschooning hebben, zijn verpligt 
dienst te doen. krijgsdienst ·te doen, en plaatsvervangers warden toegelaten 
Plaatsvervangers mits dat zij juist zoo bekwaam zijn als die voor wien zij 
toegelaten onder in 't veld gaan en met goedkeuring van den V eldcornet of 
zekere bepaliugen. Commandant. 
Plaatsvervangers Hij, die een plaatsvervanger naar het commando zendt, 
:n:oete~ met noo~lige is verpligt dezen van de noodige uitrusting zoo als bedoeld mtrustmg voorz1en .. . ' 
zijn. biJ artt. 9 en 22, te voorz1en. 
Kleurlingen kunnen X De kleurlingen die in staat zijn om in den krijg van 
opgeroepen wordeu. dienst te zijn, kunnen opgeroepen warden. 
Wie als kleurlingen Onder en met opzigt tot de Krijgswet zal als kleurling 
beschouwd worden. warden beschoud eenigerlei persoon wiens vader of moeder 

behoort tot een der inboorlingrassen van Afrika of Azie, tot 
in en met het vierde geslagt, welke bepaling echter in geen 
geval inbreuk zal maken op de bepalingen desbetreffende in 

Uitzonderingen vol- het handelstractaat, gesloten den elfden December 187 5, 
gensTractaatv.1875tusschen de Regering der Z. A. Republiek en Zijne Majesteit 
met Portugal. den Koning van ·Portugal en der Algarven. 
Vrijstellingen vol- 7. De wet kent de volgende vrijstellingen: De dienst-
gens Wet. doende leden van den Volksraad, de landsambtenaren, de 

dienstdoende kerkeraadsleden 2) en beambten in effectieven 
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dienst der kerk, de schoolonderwijzers kunnen niet in persoon 
warden opgeroepen, dan wanneer de Krijgswet is afgekondigd. 

Ook zijn van persoonlijken krijgsdienst verschoond zoo- Verdere vrijstelling. 
danige ongehuwde jongeling, hetzij kind, kindskind of pleeg-
kind die de eenige zorg is voor eene weduwe en bij haar in 
huis ' woont, de negotianten, zij die lichamelijke gebreken 
hebben welke hen, volgens certificaat van een geadmitteerden 
geneeskundige, voor den krijgsdienst ongeschikt maken, en 
zij die andere wettige en gegronde verontschuldigingen kunnen 
bijbrengen om daarvan verschoond te wezen. 

Ook zijn vrijgesteld van persoonlijken krijgsdienst, leer- Verdere vrijstelling. 
lingen der door de Regering ondersteunde scholen, mits hun 
namen voorkomen op de lijsten van den Superintendent van 
Onderwij s, in het kwartaal in tij d voorafgaande aan het 
commando. 

Directeuren van maatschappijen hier te lande opgerigt, Verdere vrijstelling. 
geregistreerd en erkend volgens wet No. 5, 1874 1); directeuren 
eener maatschappij, die eene concessie hebben tot levering van 
eenig werk binnen een bepaalden tijd en met een bepaald 
aantal arbeiders, welke concessie bij gebreke daarvan zou 
vervallen, zullen, zoo lang mogelijk voor hen, en een zeker 
getal hunner arbeiders, door de Regering te bepalen, vrijge-
steld zijn van persoonlijken krijgsdienst. In het uiterste geval, 
wanneer tot verdediging van den Staat ieder dienstpligtige 
moet opkomen, heeft de Regering het regt op dergelijke maat-
schappij schorsing der concessie toe te passen in den geest 
van Art. 10, tweede lid. Ook kleurlingen, werkelijk in dienst 
bij een dienRtheer, geen vijf te bovengaande, zullen vrij zijn 
van persoonlij ken krijgsdienst. 

8. De ingezetenen, wettelijk tot krijgsdienst verpligt, Vrijgestelde ingezet. 
maar daarvan op grond van bovenstaand artikel vrij gesteld, verpligt bijdragen 
zullen, in gevallen van commando's of oorlog, bijdragen te doen. 
moeten doen, waarvan het bedrag door de Commissies in ieder 
geval zal word en geregeld, welk bedrag zal beloopen van £ 1 
tot £15. (Zie met betrekking tot de werkzaamheden der 
commissie, Volksraadsbesluit, Art. 110, dd. 21 Mei 1883. 2) 

Nog zullen word en vrijgesteld, zoowel van persoonlijken Verdere vrijstelling. 
krijgsdienst als van kosten, personen die meer dan een on-
gehuwden zoon in huis hebben die verpligt zijn tot persoon-
lijken krijgsdienst en· die toegerust moeten warden door hun 
vader, behalve wanneer de Krijgswet is afgekondigd, op grond 
dat dergelijke personen geacht warden wanneer zij daaraan 
voldaan hebben alsdan reeds genoeg aan den lande te hebben 
bijgedragen. 

'K Ook zijn vrijgesteld van persoonlijken krijgsdienst alle Verdere vrijstellipg. 
emiyut ztgn van waar ook 3) gedurende de twee eerstejar~n ~j~ 

1) Zie ante bl. 582, 
2) En later V.R.B. 2 Junij 1885, Art. 272. 

~~:z;;::;~;i~%t~7L~/~M~ 
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van hun verblijf in Z. A. Republiek, uitgezonderd in ge
vallen van afkondiging der Oorlogswet, met dien verstande, 
dat hierdoor geen inbreuk worde gemaakt op de voorzienin
gen van bestaande tractaten. 

Invordering van Die bijdragen zullen door de commissies 1) ingevorderd 
bijdragen. en aan den Commandant-Generaal en Krijgsraad geleverd 

moeten worden binnen den tij d door dezen te bepalen en 
door hen aan den Krijgscommissaris afgeleverd en de Veld
cornet of de beambte met het opvorderen van die bijdragen 
belast, zal verpligt zijn daarvoor in elk geval kwitantie te 
verleenen als volgt, waarvan hij het tegenblad aan de 
Regering zal inleveren, kwitantie en tegenblad in den vol
genden vorm :-

Vorm van kwitantie No. No. 
Ontvangen van ........ . Ontvangen van ................. . 

......... voor de ........... ·. . ................. voor de .............. . 
oproeping in het Kom- oproeping in het kommando tegen 
mando tegen .............. . 

den ......... 18 .. . . ................. den ............ 18 .. . 

V eldcornet. V eldcornet. 

(Zie Art. 110 der Volksraadsbesluiten.) 

Ieder opgeroepene 9. Ieder tot krijgsdienst opgeroepen ingezetene, zal ver
moet voor kleeding. pligt zijn te zorgen voor eigen k1eeding, een geweer in goede 
g~~eer en ammu- orde, met minstens ammunitie voor 30 schoten. 
mt1e zorgen. B h f . . . .. h 
Behoeftigen worden e oe t1ge Ingezetenen, m1ts ZlJ van un onvermogen 
u. Regering voorzien terstond bij de oproeping voldoend bewijs leveren aan den 

Veldcornet, zijn van die verpligting vrijgesteld, en worden 
door de Regering van een en ander voorzien. 

Regterl. procedures 10. Indien eenig persoon op commando is, zullen alle 
tegen personen op regterlijke procedures in civiele zaken, ten opzigte van zoo
Commando gestaakt zoodanig persoon, gestaakt word en en eerst 30 dagen na zij n 

aflossing van het commando hervat kunnen worden. 
Regterl. procedures Zoodra de Krijgswet is afgekondigd: zullen alle regter
in civi~~e zaken en lijke procedures in civie1~ zaken worden gestaakt, en geene 
executien gestaakt. executien begonnen of voortgezet kunnen worden tot op den 

60sten dag na de terugroeping van bovengemelde wet. 
Schutten gesloten. De schutten zullen dan gesloten zijn. 
Heerenregten opge- Heerenregten zullen ook voor dien t~jd opgeschort wor-
schort en geen boete den, zoodat burgers op commando niet in de boete van 
v. dub b. Heerenregt. d bb I Heeren t 11 11 1 ... u e reg en zu en verva en voor zoo ang ZlJ op 

commando z~jn of de Krijgswet duurt. 
Strafbepalingen v. 11. Ieder persoon tot commando-dienst gekommandeerd 
personen niet ge- zijnde, niet gehoorzamende aan de oproeping of order hem 
hoorzamende aan de l t f d .. 
oproeping. gegeven, za ges ra t wor en met eene boete van £5, of blJ 

1) Zie reeds aangehaalde V.R.B. van 1885. 
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wanbetaling, met eene gevangenisstraf van 3 dagen, bij 
voortdurenden onwil, met eene boete van £37 10s., of bij 
wanbetaling met eene gevangenisstraf van drie maanden. 
De bep~~ingen. van Art. 13 zijn hier toepasselijk. ~~~ 

KnJgsoffiCieren welke een last of order, aan hen gegeven Strafbepalingen v. 
ter uitvoering van het commandeeren niet opvolgen, zullen ~rijgsofficieren diti 

t ft worden : met gehoorzam13nJ, ges ra . mwr 
Ass1stent-V eldcornetten, met eene boete van £5 tot Voor Ass. Veldcor-

£37 10s., naar den aard der zaak en in geval van voort-netten. 
durende weigering tot uitvoering van orders, met ontzetting iJrdniT 

uit hun post. Js:.fJJoJ 

b _1j) 10 _1j)50 tarl~od V eldcornetten met eene oete van ~ tot ~ , naar Voor Veldcornetten 
den aard der zaak, en in geval van voortdurende weigering 
tot uitvoering van orders, met ontzetting uit hun post. rp:)j -:err 

Commandanten met eene boete van £15 tot £75, naarvoor Comrtialil- u.nJl 

den aard der zaak, en ingeval van voortdurende weigering danten. '.wmoO 

tot uitvoering van orders, met ontzetting uit hun post. 'lJno<f•,n 

De Commandant-Generaal niet gehoorzamende aan de Voor Comlr'lttillid'a!lll't
bevelen der Regering, zal worden gestraft met eene boete Generaal. nJ fn•J•Jh 

van £20 tot £100, naar den aard der zaak en in geval van 
voortdurende weigering tot uitvoering van orders, met ont
zetting uit zijn post. 

12 N 1 t• h 'd • h t Id t 8 dt d ·orrf-1P.JJinfT . a a 1g e1 In e vo oen aan ar . , wor ge- Straf?e:rm:~ '~A8f, 
straft met £1 tot £10, of gevangenisstraf van 10 dagen tot ~alat1gQffi4nHrH~~w 
een maand, naar den aard der zaak. etalenav:tlitJqr~~~~ · 

Overtreding van art. 9, eerste lid, maakt strafschuldig StrafbElp£iifHF v
1 
b1~f 

. . . . overt d1'b rrrt .J/11. q m geval van nalat1ghe1d voor eene boete tot £5, bovend1en t 9W:d(rg_I~J·ifH o 
· 1 td d '1 b t ar . eerste u. m geva van voor uren en onw1 voor eene oe e van 
£37 10s., of drie maanden gevangenisstraf. 

Verzuim van de ·in art. 9, tweede lid, bedoelde kennis- Strafbepaling voor 
geving wordt gestraft met eene boete van niet minder dan overtredingen yan 
£1 en niet meer dan £5. art. 9 tweede hd. 

13. Alle deze boeten worden opgelegd en ingevorderd Boeten opgelegd en 
door de V eldcornetten die bij wanbetaling daarvan kennis ingevorderd door 
geven aan den Landdr~st van hun district die voor de in- V~~q~9rW¥~~Y~~·.gDH 

d . ' -hrrn,f rum P.rrrti~~-r 
vor ermg zorg draagt. , 'l1 i JJrl rwv rw1P.o·d, 

De Landdrost heeft de magt ingeval de V eldcornet boete :MagM\,an .LMddr;~t 
opgelegd heeft, of gevangenisstraf bij wanbetaling, de invor- 0~ boeteofgevange
dering van de boete of het opleggen der gevangenisstraf op 1!.~1'!~1i·~P ~~c~~-~n 

• • ~~tlTml~tJSlr:P,g P1.,Pn 
te schorsen 1nd1en hem gegronde redenen worden aangetoond, Krijgsraad over te 
en de beslissing daarover aan den Krijgsraad over te laten,. laten. 
aan wien h'' d d l"k d 1 t !-indanl9d .v -grriLnt0rr . IJ a e IJ aarover za rappor eren. 1 ui·1 ne ohh 1wrr·rirf 

In d1t geval zullen de personen welke tot persoonlijk;e Gecomma_IfA1lltftglin 
krijgsdienst gecommandeerd zijn dadelijk naar het commando perso~en moeten 
optrekken anders zal de Landdrost de straf moeten v~pM!WE))tu#:(~luflr~~rCJgw-t kk ' ,<r-r:roaY,if.Q,:S?P~r~~~~Bn 
re en. . ;.L .ai ftl.rwJod 

Indien iemand tot gevangenisstraf veroordeeld is zallhj, Gevan~enneming en 
zoolang het commando in het veld is dadeliik gevangeri·up~end:mg,maar qO ' ~ Commando tot 
genom en en naar het commando worden opgezonden om uitdiening v. straf. 
aldaar den tijd van zijn straf uit te dienen, deze straftijd zal 

74 
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opgelegd worden zonder hierbij in rekening te brengen den 
diensttijd door hem als burger te volbrengen. 

Duplic. v.kennisgev. De Veldcornet zendt tevens een duplicaat van deze ken• 
doorveldc.gezonden nisgeving aan den Commissaris der mond- en krijgsbehoeften. 
Bezwaren tegen bij- Iemand die zich bezwaard gevoe]t over eene gevorderde 
dragen aan Corn- bijdrage door een Veldcornet hem opgelegd, zal zich bij den 
mandant te zenden. Commandant kunnen vervoegen, welke daarvan rapport doet 

aan den Commandant-Generaal en den Krijgsraad. 
Betaling uitgesteld In dit laatste geval wordt als bij wijze van een appel, 
totdat Krijgsraad de betaling uitgesteld totdat de Krijgsraad zal beslist heb
beslist. ben en van zijne beslissing kennis heeft gegeven aan den 

Landdrost. 
Boeten verantwoord De boeten welke de V eldcornet heeft ingevorderd en 
aan Krijgsraad door ontvangen verantwoordt hij aan zijn Commandant, welke zij 
Comm. en Com.-Gen verantwoorden aan Commandant-Generaal en Krijgsraad. 
Beboete onderhevig Boeten voor eenige ongehoorzaamheid opgelegd, maakt 
op nieuw gecomman- den ongehoorzamen onderhevig om zonder verdere verschooning 
deerd te worden. dadelijk weder opgecommandeerd te kunnen worden. 
Wijze van oproeping De brief van oproeping zal zoo noodig aan de deur van 

de woning der betrokken personen kunnen opgeplakt worden. 
Belasting betaalbaar ?< Art. 14. Personen welke buiten 's lands won en en 
door buite? 's lands eigenaren zijn van een tot vijf plaatsen zullen verpligt zijn 
wonende eigenaren gedurende een commando of oorlog een bekwaam en wel 
van 1 tot 5 plaat- bl k d' · t · h 1 l"k sen van 5 tot 10 toegerusten an en man, Ie n1e voor z1c ze ven persoon IJ 
pla~tsen en van 10 aan krijgsdienst onderhevig is, en onder goedkeuring van 
of meer plaatsen. Veldcornet en Commandant te stellen, of £40 in 's lands 

kas te betalen. 1) 
Buitenlandsche eigenaren van vijf tot tien plaatsen stellen, 

zooals boven vermeld, twee blanke mannen of betalen £80; 
en buitenlandsche eigenaren van 10 en meer plaatsen stellen 
drie blanke mannen, zooals gemeld, of betalen £120; buiten
landsche eigenaren voor elk erf £3. 2) 

Reg. van Acten geeft De Registrateur van Acten geeft dadelijk in tijd van 
kennis aan La~d- oorlog of wanneer een commando opgeroepen is, kennis aan 
d.rosten van bmtenl. de onderscheiden Landdrosten van de buitenlandsche eige
mgenaren v. plaatsen 

naren van plaatsen en erven. De Landdrosten roepen dan 
Wijze van kennisge- onmiddelijk belanghebbenden schriftelijk op tot betaling van 
ving door Landdrost het door hen verschuldigde, welke oproeping ook in de 

Staatscou1·ant wordt gepubliceerd- binnen drie maanden na 
Betaling v. belasting dato moet de belasting betaald zijn, door eigenaren in Zuid
binnen drie en vier Afrika woonachtig, en vier maanden door de eigenaren daar 
maanden. buiten. 3) 
Geen transport waar De Registrateur van Acten mag geen Transport van 
oorlogsb.elasting on- plaatsen en erven geven waarop de eigenaar deze oorlogsbe-
betaald Is. lasting verschuldigd is gebleven. 4) 
Op grond van trac- 15. Ingezetenen die geen burgers zijn en op grond van 
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tractaten 1), van persoonEjken krijgsdienst vrijgesteld zijn, taten vrijgestelden 
zullen in gevallen van commando's of oorlog, bijdragen moeten doen bijdragen. 
doen gelijkstaande met andere burgers. 

16. Zoodra de Staatspresident volgens art. 1 besluit Af1wndiging· van 
oorlog te verklaren, kondiot hij dit bij eene proclamatie af. oorl_og door procla-

. b do d d" d mat1e bevattende Deze proclan:::at1e evat e re enen, Ie tot e oorlogsver-redenen van oorlog. 
klaring geleid hebben en eene korte herinnering aan de hoofd-
bepalingen dezer wet. 

17. Niemand zal vermogen, wanneer een oorlog zal zijn Verlaten van Veld
verklaard, of orders gegeven zullen zijn tot het uitzenden cornetschap gedu-

d t · . . d . . Id h rende oorlog be let van een comman o egen eemgen VIJan , ZIJn ve cornetsc ap onder boete. 
te verlaten zonder schriftelijk verlof van z~jn Veldcornet, en · 
zich dusdoende ontrekken aan den dienst van hem gevorderd, 
onder verbeurte van eene boete, niet te boven gaande £37 10s. 
sterling, of gevangenisstraf niet te boven gaande drie maan-
den, zullende hij, ingeval zijn Veldcornet weigert het ge-
vraagde verlof te verle:::nen, zich van laatstgenoemde mogen Beroep op Comm. 
beroepen op den Commandant en van hem op Commandant en Comm.-Gen. 
Generaal en Krij gsraad. 

Ieder beambte bevoegd tot het ten uitvoerbrengen van Bevoegdheid van 
crimineele lastbrieven zal personen die zonder verlof weg- beambte belast met 
trekken, mogen achterhalen en arrest~eren, en ieder die kennis ~;I:~!~inogmv~~ Iast
draagt van het wegtrekken van dergelijke personen, is ver- arresteren. 
pligt hiervan onmiddelijk aan zoodanigen beambte kennis 
te geven. 

Burgers die hunne respectieve veldcornetschappen v66r Bevoegdheid van 
of in tijd van oorlog of commando verlaten, zal de Veldcornet veldcornet om bur-

h · 'k t' d ·· t d f t d gers te comman-van un WlJ gereg 1g ZlJ n e corn man eeren o e oen deren waar zij zich 
commandeeren waar zij zich bevinden. bevinden. 

18. Indien in gevallen van oorlog of commando iemand, Strafbepaling voor 
met het doel om krijgsdienst te ontduiken zonder schrifte- degenen die zonder 
l .. k I f · · V ld d S ' 1 l h" veri of in gevallen IJ ver o van ZlJn e cornet en taat ver aat, za IJ van oorlog het land 
teregtgesteld kunnen worden voor het Hoog Geregtshof, en verlaten. 
als hij schuldig bevonden wordt, onderworpen zijn aan eene 
boete van £100 tot £500 sterling, of eene gevangenisstraf 
van een tot vijf jaar; indien de dagvaarding niet op hem 
persoonlijk kan gediend worden, zal hij minstens 30 dagen 
v66r de zitting van zoodanig Hof gedagvaard worden bij Wijze van dagvaar• 
edicte in de Staat.'!cou.runt en indien hij niet verschijnt, zal ding, enz. 
de uit te spreken boete verhaald kunnen worden op zijne 
roerende of onroerende goederen. Indien de Veldcornet het 
gevraagde verlof weigert, kan de aanzoeker zich beroepen op Beroep op Comm. 
den Commandant, en indien ook deze vermeent hetzelve niet en Comm.-Generaal; 
te mogen toestaan, ~I hij het regt hebben zich tot verkrij-
ging daarvan te wenden tot den Commandant-Generaal en 
Krijgsraad. 

1) Zie Tractaten van 1876 met Holland en Belgie, ook Art. 15 van 
London Conventie, 1884, en latere Tractaten met Duitschland, Frankrijk 
en het Zwitsersch Bondgenootschap van 1885, goedgekeurd in 1886. 
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Veldcornet moet 19. Ieder Veldcornet is verpligt lijsten aan te leggen, 
lijsten opmaken van bij te houden en telken jare aan den Commandant-Generaal 
dienstpligtigen. op te zenden van de dienstpligtigen in zijn wijk. 
Verdeelingv.lijfilten. 20. Hij verdeelt deze lijsten in drie staten :-
Ben.18 en boven 50. De eerste staat bevat de jongelingen beneden 18 en de 

mannen boven de 50 jaar. 
Van 18 tot 34 jaar. De tweede staat· bevat de mannen van 18 tot 34 jaar. 
Van 34 tot 50 jaar. De derde staat bevat de mannen van 34 tot 50 jaar. 
Volgorde van oproe- 21. De Commandant van den Commandant-Generaal 
pingen. opgaaf hebbende ontvangen, hoe groot het aantal zal zijn 

der uit zijn district op te komen manschappen, geeft zijne 
orders aan de V eldcornetten, die de oproepingen do en in de 
volgende orde: eerstens de manschappen van 18 tot 34 jaar, 
ten tweede van 34 tot 50 jaar, ten derde de jongelingen be
rieden de 18 en de mannen boven de 50 jaren. 

Burgers moeten on- 22. Bij iedere ligting van manschappen zullen de zoo
derling voor ":ag~ns danig opgecommandeerde burgers onderling voor wagens en 
en oyssen voorzienmg ossen voor hun gebruik moeten voorziening maken, ingeval 
maken. van noodzakelijkheid zullen de V eldcornetten zulks kunnen 

afcommandeeren. 
Pers. dienst stelt Als grondslag daarvan geldt: persoonlijke dienst Bfelt zoo 
vrij van levering. lang mogelijk vrij van deze leve'ring, terwijl voorts acht moet 

worden gegeven naar het meerdere of mindere vermogen der 
ingezetenen. 

Vrijstelling inzekere 23. Verrigte krijgsdienst, geleverde benoodigdheden of 
gevallen. voldoende gedane vrijwillige bijdragen of diensten, stellen 

voor de eerstvolgende maal, indien mogelijk, vrij van diensten 
als vermeld in artt. 21 en 22. 

Bevoegdheid van 24. Indien door weigering of onwil de V eldcornet het 
voldcornet om maat- voorgeschreven aantal manschappen of ook de voorgeschreven 
regelen te nemen f · t k k " h" · 
met betrekking tot wagens o ossen n1e on ver riJgen, neemt IJ op mgen 
manschappen en verantwoordelijkheid en met inachtneming van de regelen 
wagens. boven gesteld, maatregelen om het ontbrekende aan te vullen, 

maar doet dat alleen dan wanneer de tijd te kort is om de 
Commissie te raadplegen. 

(Zie over de Commissie art. 110, dd. 21 Mei 1883). 1) 
Beroep op Comman- 25. Ieder die zich over de bovenstaande beschikkingen 
dant, Comm.-Gen. op goeden grond meent te kunnen beklagen, heeft het regt 
en Krijgsraad. 

van den V eldcornet op den Commandant en van dezen op 
den Commandant-Generaal en· Krijgsraad zich te beroepen, 
die finaal beslist. 

~Ve~~ligting_ van IJ?:dien de Krijgsraad bij onderzoek de:r zaak bevindt 
KnJb1•1sraa1~.d111 zdekere dat ZIJne gronden op valsche voorstellingen rusten en door 
geva en lJ en e .. t . h' 
partij schadeloos te ZIJn verze m1ssc Ien een ander ingezetene in zijne plaats 
stellen. persoonlijke dienst heeft moeten doen of eenige benoodigd-

heden opbrengen, dan zal hij dezen volledig schadeloos 
stellen. 

1) En verder V.R.B. 2 Junij 1885, art. 272. 
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26. Als officieren dienen de Assistent-V eldcornetten, de Lijst van officieren. 
Veldcornetten, benevens Commandanten en de Commandant
Generaal. 

27. De officieren, niet reeds ambtenaar zijnde, in welk Eed te worden afge-
gevadld hutn fnmdbtsee

8
dt vt oldo~td, leggden 

0
in handden Gvan den

1 
~ei~dn~~o;e~::c~~~~ 

Lan ros o en aa spresi ent, e omman ant- eneraa tenaren zijn. 
altoos in die van den Staatspresident, of iemand daartoe aan-
gesteld door den President, den navolgenden eed af :-

"Ik beloof en zweer plegtig trouw aan het volk dezer Vorm van eed. 
Republiek, in mijne betrekking naar wet, regt en billijk
lijkheid te zullen handelen, volgens mijn beste kennis 
en geweten, zonder aanzien des persoons, dat ik aan 
niemand. eenige gift of gunst gedaan of beloofd heb om 
tot die betrekking te geraken, van niemand eenige gift 
of gunst te zullen aannemen, wanneer ik vermoeden kan 
dat deze gedaan of bewezen zou worden om mij in mijne 
betrekking ten voordeele van den gever of begunstiger 
over te halen, te zullen gehoorzamen aan de bevelen 
der boven mij gestelden volgens de wet, en niets anders 
te beoogen clan den bloei, de wel vaart en onafhanke
Hjkheid van het land en volk dezer Republiek.-Zoo 
waarlijk helpe mij God almagtig." 

28. De Commandant-Generaal of bevelvoerende officier Cornm.-Gen. of he
van het leger (wanneer oorlogswet wel is afgekondigd) ofvelvoerende o~cier 

h t d ( 1 . . .c k d' d) belegt den KriJgs-van e comman o wanneer oor ogswet met IS a1ge ~on 1g raad waarvan hij 
belegt den Krijgsraad, waarvan hij altijd de Voorzitter is, Voorzitter is. 
bestaande in:-

a. Een Generale of g1·oote Krijgsraad, tezamengesteld Zamenstelling en 
uit alle a an wezige Commandan ten V eldcornetten werkzaamheden van 

. ' . . 'generale of groote 
Assistent-Veldcornetten en den Hoofd-Artlllene- Krijgsraad. 
Officier-deze Genera1e Krijgsraad zit in gevallen 
van hoogsten nood en van grootste belangen-
ook om het plan en de operatien van een veld-
togt, oorlog of commando vast te stellen, en om 
alles te beslissen, c:len dag v66r eene plaats te 
hebben grooten veldslag of hoofdslag. 

b. Eene 7-cleine of gewone Krijgt~raad, bestaande alleen Zamensteliing en 
uit de aanweziO'e Commandanten en den Hoofd- werkzaamheden van 

ffi . ~ . f d d kleine of gewone . o Cier der Art1llene met den een o an ere er Krijgsraad: 
Veldcornetten; deze gewono Krijgsraad heBpreekt 
en bepaalt de govvonc en dagelijksche operatien. 

De Commandant-Generaal of bevelvoerende oflicier van Oproeping v. Krijgs
een leger of commando is niet gebonden en verpligt voor raad aan discretie 
lk d · K · · d h · · 1 van Com -Generaal e .. e .on ernemmg een njgsra~ ?P te ro.epen, IJ mn op overgelat~n. 

ZlJn mgen handelen, wanneer h1J cht goedvmdt en de vcrant-
woordelijkheid van het resultaat wil op zich nemen. 

29. De Commandant-Generaal of bevelvoerende officier Comm.-Generaal in 
der Z. A. Republiek staat in vrede en o01·log direct onder vrede en °?rlog 
d Sta t . p 'cl u· d R d . t onder President en a s- resi. ent en 1tvoeren en .aa , maar IS .evens maar tevens verant~ 
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woordelijk aan ook verantwoordelijk-voornamelijk van het resultaat van 
Volksraad. een commando of oorlog-aan den V olksraad. 
Comm.-Generaal De Commandant-Generaal of bevelvoerende officier der 
trekt vast salaris. z. A. Republiek trekt een vast salaris, in vrede en in oorlog. 
Comm. Gen. belegt Hij belegt een Kr1;jgsger·£rohl, waarvan hij den V oorzitter 
een Krijgsg~richt, elke maal aanstelt-hij zelf kan geen Voorzitter daarvan zijn
stelt Voorzihtterfte; het vonnis van het Krijgsgericht wordt aan hem voorgelegd 
van aan en ee JUS • f · t" · h"' h f · 
gladii et gratiandi ter bekrachtiging, verandermg o vern1e 1g111g- lJ ee t .JU8 

verleend door Uitv. gladii tt yratiandi (hij kan een doodsoordeellaten executeeren 
Raad. of begenadigen), welk regt aan den Commandant-Generaal 

Zamenstelling en 
jurisdictie van gene
raal of groot KrijgE
gericht. 

Zamenstelling en 
jurisdictie van klein 
of gewoon Krijgs
gericht. 

of bevelvoerenden officier van het leger of commando ver
leend wordt door den Staatspresident en Uitv. Raad elke 
maal bij het uitbreken van oorlog of uittrekken van een 
commando, maar na afloop ophoudt te bestaan. 

Een krijgsgericht bestaat in:-

a. Generaal of groot Krijgsgericht-beslissende over 
dood en leven-misdaden, zooals desertie voor den 
vijand, spionnen, rebellen, diefstal, moord, roof, 
brand, enz., gepleegd door personen op commando 
of onder de krijgsdienst, en is zamengesteld uit 
13 personen, namelijk :-

De Voorzitter, zijnde de hoogste officier in 
rang na den Commandant-Generaal of bevel voe
renden officier van leger of commando. 

4 Commandanten (of 3 Commandanten en 
de Hoofdofficier der Artillerie ), 4 V eldcornetten 
en 4 burgers = 13 personen. 

b. Een klein of gewoon Krijgsgericht, regt sprekende 
over de geringere misdaden en disciplinaire mis
daden, bestaande uit: 

1 Commandant als V oorzitter (de oudste in 
diensttijd van deze drie Commandanten), 2 Com
mandanten, 2 V eldcornetten (of 1 V eldcornet en 
1 Batterij-officier der Artillerie), 2 burgers = 7 
personen. 

Burgers en andere 30. De burgers of andere personen, onder bevel van 
personen verpligt eenigen krijgsofficier of krijgsofficieren uitgetrokken, zullen 
gehoorzaam te zijn 
anders onderhevig aan de wettige orders van hunne officieren strikte gehoor-
aan straf. zaamheid betoonen en officieren zoowel als burgers of andere 

ondergeschikte personen, zich aan eenige commando-over
treding schuldjg makende, zullen met inachtneming van de 
regulatien door den Commandant-Generaal vast te stellen, 
door het krijgsgericht mogen worden gestraft naar den aard 

l\Iagt van oftleier 
eeue afdeeling 
bevelende. 

of graad van zoodanige overtreding. 
De bevelvoerende officier van iedere afdeeling heeft de 

magt zond.er ad vies van den krijgsraad zijne bevelen te geven, 
doch wanneer hij het noodig of raadzaam oordeelt, heeft h~j 
het regt het advies van den krijgsraad te hooren. 

Commissaris voor 31. De uitgetrokken ingezetenen worden vergezeld door 
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een commissaris voor mond- en krijgsbehoeften, belast met mond- en krijgsbe· 
de zorg voor pro viand en ammunitie die aangesteld wordt hoeften door Com.
door den Commandant-Generaal, na' goedkeuring van den Generaal aangesteld 

Krijgsraad. 
Zijne verpligtingen en werkzaamheden zijn geregeld bij Verpligtingen en 

de wet in de Instructien van den Commandant-Generaal werkzaamheder:. ge-
.. regeld door KnJgsr. 

goedgekeurd door den KriJgsraad. 
32. Vrijwilligers op commando hebben dezelfde verplig- Verpligtingen en 

tingen en voorregten als degenen die gecommandeerd zij n. vo.~r~e1o1o:ten van 
VriJ Wl 1gers. 

33. Degenen die zich door dapperheid, moed en gedrag Belooning voor de. 
buitengewoon onderscheiden hebben kunnen door den bevel- genen die zich doo:t' 
voerenden officier der legerafdeeli~g, waartoe zij behooren, ~~[~~re~eid onder-
aan den Staatspresident gerapporteerd worden met opgave · 
van alle omstandigheden en bijzonderheden; deze zal de aldus 
gerapporteerden bij afzonderlijke kennisgeving eervol in de 
Staatscouiant doen vermelden. 

34. De personen welke vee of eenig and er gedeelte van Hoe gehandeld 
den buit eigenen, zullen zich met twee gegoeden borgen als wordt indie~ vee 

d · · 1 h Id b' d · d bb I door personen ge-me e prmCipa e se u enaren ver m en In eene som u e eigend wordt. 
het bedrag der waarde van hetgeen door hen wordt geeigend, 
waarna het geeigende kan worden afgegeven, waarvan aan-
teekening door den Commandant zal worden gemaakt, tenzij 
de partijen bereid zijn dadelijk voor eene commissie door den 
Commandant-Generaal benoemd het bewijs van het geeigende 
te leveren. 

Na afloop van het commando of den oorlog zal er door Benoemingvan corn
den Commandant-Generaal eene commissie worden benoemd, missie en verpligti~-

.. h b .. · d 11 t gen vanpersonend1e waarvoor Z1J. ~nne .. eWIJz~n v~?- mgen om zu~ en. moe en vee eigenen tegen-
brengen, en 1nd1en ZIJ nalat1g bhJ ven voor zoodadamge corn- over commissie. 
missie te verschijnen of hun eigendom op zoodanigen geeigen-
den buit niet ten genoegen der commissie kunnen bewijzen, 
zullen zij het geeigende goed moeten teruggeven of de waarde 
daarvan moeten betalen, benevens de kosten der zaak moeten 
dragen.-Bij de behandeling van dergelijke zaken zal de 
Krijgsraad een geschikt persoon kunnen benoemen om. het 
Gouvernement te vertegenwoordigen. 

35. Indien er bij eenige gelegenheid buit op den vijand Verdeeling van buit. 
gemaakt wordt, zal daarvan in de eerste plaats het goed, dat 
volgens art. 34 wordt geeigend en vervolgens zooveel afge.;. 
nomen worden als noodig is om eene redelijke vergoeding te 
verleenen voor paarden en trekossen, welke ten behoeve van 
een commando of oorlog gebezigd en gedood of vermist zijn, 
en voor wagens welke onder dezelde omstandigheden zijn 
verloren of gebroken. 

Van het overige van den buit zal het ! behooren aan Gedeelte v. buit be .. 
het Gouvernement, tot gemoetkoming in de oorlogs- of corn- hoorende aan Gouv. 

mandokosten, terwijl de andere ! zullen verdeeld worden 
onder al degenen, die werkelijk deel uitmaken van het 
commando. 
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wat niet onder buit Onder de benaming van buit worden niet begrepen 
begrepen wordt. kanonnen en krijgsbehoeften, welke het eigendom worden 

van het Gouvernement. 
Weduwen en weezen De weduwen en weezen of naastbestaanden, die voor 
van gesneuvelden hun onderhoud van de gesneuvelden afhankelijk waren, van 
hebbdenbba~nspraadk 1 degenen die bij de eene of andere expeditie sneuvelden, zullen 
op u e~e aan ee · d d d · 
van buit. aanspraak hebben op het ubbele van at aan eel In den 

bij die expeditie gemaakten buit, waartoe de gesneuvelde 
zou geregtigd zij n geweest, indien hij niet gesneu veld ware. 

Bevoegdheid van De bevelvoerende Officier van eene legerafdeeling zal met 
b.evP;lvoerende offi.- zijn Krijgsraad het regt hebben om in bijzondere gevallen, 
Cl er m h~t t.oek~~nen waarin het nemen van buit met buitengewoon gevaar gepaard 
van bmt m biJZOn- • 
dere gevallen. zal gaan of gepaard geweest IS, te bepalen, dat meer dan de 

helft van den buit of zelfs de geheele buit zal toegekend 
warden aan degenen- die aan het nemen van denzelven een 
werkzaam aandeel hebben genomen of zullen nemen, of dat 
een buitgemaakt paard of geweer het bijzondere eigendom 
zal zijn van een bepaalden persoon, die hetzelve met buiten
gewone dapperheid of levensgevaar heeft vermeesterd. 

Lijst van buit met Een compleete Lijst van alle buit met de verdeeling 
verdeeling door zooals in dit artikel vermeld, wordt door den Commandant-
io~m·~~~n:~~ake~n Generaal met ~een Krijgsraad opgemaakt en een ware Copy 
ge~l~:r te zenden. daarvan aan den Staatspresident en Uitv. Raad gezonden, en 

alle beslissingen aangaande buit en de verdeeling daarvan 
geschieden door Commandant-Generaal met den Krijgsraad. 

Strafbepaling voor 36. Ieder gecommandeerde die zich aan het commando 
onttrekken aan het onttrekt buiten schriftelijke toestemming van den bevelvoe
commando. renden Officier der afdeeling waartoe hij behoort, zal met 

eene boete van niet minder dan £1 0 en niet meer dan £37 1 Os. 
strafbaar zijn en daarna dadelijk door den Veldcornet zijner 
wijk met behulp van den Landdrost naar het commando 
warden teruggezonden. 

Gevangenisstraf Ingeval van niet betaling der boete zal hij met gevan
ingeval van niet- genisstraf voor niet langer dan zes maanden gestraft warden, 
betaling. welke straf hij zal ondergaan na afloop van het commando. 
Boete opgelegd door Deze boete wordt door een Krijgsgericht opgelegd-van 
Krijgsgerigt. welke uitspraak de respectieve Landdrosten kennis krijgen 

ter in vordering der boete en waarvan zij kennis geven aan 
de Regering. 

Vrijwill.igers niet Geen vrijwilliger zal, zonder schriftelijk verlof van den 
gepedrmtitteerldtcom- bevelvoerenden Of:ficier der afdeeling waarbiJ' hiJ' ingedeeld 
man o ever a en op h d .. 
verbeurte van zijne was, et comman o verlaten op verbeurte van ZIJne aan-
aanspraak op buit. spraak op den buit. 

Brieven, enz., van of 37. Brieven, couranten en boeken van of naar eenig 
naar comm. postvrij. commando zullen voor dezen Staat postvrij zijn. 

Toezigt v. Comman- 38. De Commandanten en Veldcornetten zullen toezien, 
danttten en Vehlddcor- dat geen schade door nalatigheid of moedwilligheid aan de 
ne en om se a e • 
aan wagens, ossen, ben.oodigde wa~ens, ?ssen en zoo voorts worde veroorzaakt; 
enz., te voorkomen. een1g persoon zwh hieraan schuldig makende zal verpligt zijn 
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de schade te vergoeden. Het Gouvernement echter blijft aan 
de eigenaars verantwoordelijk. 

39. De Regering zal moeten zorg dragen, dat wanneer Regering zorgt voor 
er een commando in het veld uittrekt, dat het zooveel geneeskundige hulp. 
mogelijk behoorlijk van genees- en heelkundige hulp voor-
zien wordt. 

40. De Commandant-Generaal zal niet, dan wanneer hij Comm.-Generaal zal 
bevindt dat zulks uiterst noodzakelijk is zich in het gevecht zich niet in het 

' gevecht mengen. men gen. 
41. Indien er in gevallen van oorlog of krijgsexpeditH~n Bepalingen bij ver

stemgeregtigde burgers volgens last van de Regering op kiezing van Volks-

d 't " .. d d b 't h k' .I';J 1. raadsleden of amb-comman o Ul ZIJn en ZlJ aar oor Ul en unne 1esa1Uee mg tenaren gedurende 
of wijk zijn en verhinderd warden hunne stemmen uit te commandos. 
brengen, hetzij voor de verkiezing van een V olksraadslid ter 
aan vulling van eene vacature in den V olksraad of voor de 
verkiezing van eenig ambtenaar over wiens verkiezing zulke 
stemgeregtigde burgers het regt van stemmen hebben, dan 
zal zoodanige verkiezing plaats vinden op het commando 
waar zij zich bevinden mogen, wanneer mogelijk, tenzij 
andere bepalingen bij eenige speciale wet gemaakt zijn. 

42. De Hoofdofficier der Staatsartillerie van de Z. A. Ho0fdofficier der 
Republiek heeft den rang van Commandant en staat met zijne Staatsart. heeft rang 

d h 'kt ffi · h ' d b l van Comm., staat on ergesc 1 e o Cieren en manse appen on er eve van onder bevel v. Com.-
den Commandant-Generaal der Z. A. Republiek en heeft Gen. en heeft zitting 
mede zitting in den Krijgsraad en Krijgsgerichten. in Krijgsraad, enz. 

43. Alle vroegere wetten en besluiten hiermede in strijd, He!:r~eping v. tegen-
zijn met de uitvaardiging dezer Wet vervallen. stnJdige wetten, enz. 

44. Deze Wet treedt in werking dadelijk na publicatie In werking treden 
in de Staatscourant. der wet. 

S. J. P. KRUGER, 
S taatspresiden t. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 26 J unij 1883. 
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WET No. 3, 1883, l) 

Inhoudende bepalingen omtrent de behoorlijke zamenstel
ling van het Hoog Geregtshof der Zuid-Afrikaansche 
Republiek, de Rondgaande Hoven. het Regt van Appel 
en dergelijke, op de regtsvordering in voorzegde Hoven 
betrekking hebbende Regelen. 

NADEMAAL het noodzakelijk is voorziening te maken, 
zoowel in de zamenstelling van 't Hoog Geregtshof en de 
Rondgaahde Hoven der Zuid Afrikaansche Republiek, krach
tens de Wet daargesteld, als ook in de voorschriften van 
regtsvordering die in voorzegde Hoven moeten worden in 
acht genom en, wordt het ', mitsdien bij deze vastgesteld en 
bepaald als volgt :-

ART. 1. De Proclamatie van den 9den Augustus 1881, 2) 
aangaande het Hoog Geregtshof, uitgevaardigd door het Hoog 
Edel Driemanschap-den Staatspresident representeerende
wordt bij deze bekrachtigd en verklaard van volle kracht te 
zijn, uitgezonderd alle bepalingen in bovengemelde Procla
matie vervat, die tegenstrijdig mogen zijn met de bepalin
gen van deze Wet. 
X 2. De volgende bepalingen van 't hoofdstuk Regterlijke 
Magt in de bijlage van de Grondwet, zooals die door den 
Hoog Edel Achtbaren Volksraad in zijne zitting van October 
1881 3) zijn vastgesteld, worden bij dezen gewijzigd, en zullen 
voortaan luiden als volgt :-

a. Een Hoog Geregtshof uit twee ot drie Regters be
staande met een jurie in civiele zaken, indien 
door een der partijen vereischt. De Regters van 
het Hoog Geregtshof zijn bevoegd, met toestem
ming van den Staatspresident, van tijd tot tijd 
regels op te trekken en vast te stellen voorziening 
makende voor het behoorlijk oproepen en zamen
stellen der jurie, het regelen van de punten door 
de jurie te worden beslist, het getal der jurie
leden, welke meerderheid er zal moeten zijn, de 
boete waaraan een jurielid onderhevig zal zijn, 
indien hij, behoorlijk opgeroepen zijnde, niet ver
schijnt, en verder al zulke andere regelen en be-
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palingen noodig tot de behoorlijke werking van Regters beslissen op 
de gezegde juri e. Alle regts- of wetspunten zullen regtspunten. 
uitsluitend door de Regters worden beslist. 

b. Beide Hoven doen uitspraak zoo spoedig mogelijk Uitspraak zoo spoe-
na het voldingen der zaak. dig mogelijk. 

c. De Hoofdregter en Strafregters moeten behoorlijk Kwali:fikatie van 
in de Regten gepromoveerd zij n. Regters. 

3. Het Hoog Geregtshof zal bestaan uit den Hoofd- Zamenstelling van 
regter en de twee Strafregters, en zal zitting houden ter Hoog Geregtshof. 
plaatse alwaar de zetel der Regering zich bevindt, met dien 
verstande echter, dat in alle zaken, van welken aard ook, 
twee Regters van het Hoog Geregtshof een bevoegde meer- Twee Regters maken 
derheid zullen uitmaken om alle regten en magten van het quorum. 
voltallig Hoog Geregtshof uit te oefenen. In geval van ver- Bij verschil van 
schil van meening tusschen twee dusdanige Regters, zal de meening wordt uit
uitspraak van zulk Hof word en geschorst tot tij :l en wijl ~~;a~!t gdes~hRorstt 

d . d R d' 11 .. D . ne eg ers dat alle r1e er egters tegenwoor 1g zu en ZIJn. e mt- zitten. 
spraak van twee met elkaar overeenstemmende Regters, ofUitspraak van meer
van de meerderheid van gezegde drie Regters, zal, bij ver- d.~rheid zal uit~praak 
schil van meening, geacht worden te zijn de uitspraak van ZIJnvanvoltalhgHof 
het voltallig Hof. In vacantie echter op de hieronder te 
vermelden provisioneele dagen zal een Regter, bij afwezigheid Zitting van een Reg
van een of beide der andere Regters, bevoegd zijn zitting ter voor P.rov. zaken, 
te houden te Pretoria, om a:lle provisioneele zaken, moties ~;~;[hevig aan 
en applicaties aan te hooren en te beslissen, onderhevig echter · 
in zulk geval aan het regt van appel, onder de bepalingen 
hierin later bevat met betrekking tot appel. 1) 

4. In eenige crimineele zaak, die voor het Hoog Ge- In crimineele zaken 
regtshof te Pretoria zal worden gebragt zal 'het verhoor verhoor voor een 
plaats hebben voor een der Regters van het gezegd Hof en !:::~r P~~s~~~~ van 
een Jurie van negen personen, die in hun uitspraak een- · 
parig moeten zijn. 2) De uitspraak van de Jurie zal door Uitspraak moet een
den voorman in open Hof uitgesproken worflen, en daarna parig zijn. 
behoorlijk door den Griffier genotuleerd. De Regter kan, Regter kan regts
indien hij zulks goed vindt, of op verzoek, eenig regtspunt punt r~serveren e~ 
reserveren voor consideratie van het Hoog Geregtshof, be- =~~:~e van vonms 
staande uit twee of drie Regters. Hij is ook bevoegd exe-
cutie van vonnis te staken. 

5. Het Hoog Geregtshof zal zijn een Hof van eerste in- Hoog Geregtshof 
stantie en ook een Hof van Appel voor de geheele Republiek. Hof yan eerst~ in-
D 't k h t H G t h f .. 't · d 1 .. kstant1e en appel. e Ul spra en van e oog ereg s o ZIJn m e1n e IJ 
beslissend. 3) 

6. Het zegel van het Hoog Geregtshof zal in bewaring Bewaring van zegel. 
gegeven worden aan den Hoofdregter, met volle vrijheid het• 

1) Gewijzigd door artt. 3, 7 en 8 van Wet No. 6, 1885. 
2) Overeenkomstig V.R.B. 10 Junij 1885, art. 360, zullen Landdros

ten en Veldcornetten de jurielijsten opmaken. 
3) Gewijzigd door artt. ~ en 6 van Wet No. 6, 1885, 
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zelve aan een der Strafregters voor eenig wettig doel te 
overhandigen. 

Rondgaand Hofvoor 7. Een Rondgaand Hof voor het verhoor van civiele en 
een Regter zal twee- crimineele zaken zal voor een der Regters van het Hoog Ge
maal jaars zitten. regtshof tweemaal 's jaars gehouden worden, telkens voor een 

of meer districten gezamentlijk, zooals van tijd tot tijd door 
ZHEd. den Staatspresident zal worden bepaald. Het Rond-

Jurisdictie. gaand Geregtshof zal volle jurisdictie, beide oorspronkelijk 
en in appel, hebben in het district of districten waarvoor 
het is bepaald. Alle crimineele zaken in het Rondgaand 

Jurie van negen Hof zullen beslist worden door een jurie van negen personen, 
personen. wier uitspraak eenparig en in open Hof zal worden uitge-
Uitspraak eenparig. sproken. Geen persoon, tenzij het Hoog Geregtshof daarom-

trent een andere order mag maken, zal als verweerder voor 
Dagvaarding van een Rondgaand Hof, zitting houdende voor een ander district 
verweerder. dan waar hij woonachtig is, gedagvaard worden. 
Klerk van Regter zal 8. Bij afwezigheid van den Griffier van het Hoog Ge
bij. afwezighei~ van regtshof, zal de klerk van den Regter van het Rondgaand 
Gnffier als ~nffier Hof werkzaam zijn als Griffier en taxeermeester van gezegd 
werkzaam ZIJn. R d d H f D l h . b 'k . ' H Regels v. Hoog Ger. on gaan o . e rege s t ans In ge rm In t oog 
van toepassing in Geregtshof zullen 1nutati8 mutandiB (met de noodige veran
Rondgaand Hof. dering) van toepassing zijn in de gezegde Rondgaande 

Hoven. 1) 
Appel van Rondg. 9. Van de finale uitspraak of vonnis van den Regter 
!fof.n~ar Hoog Ger. van het Rondgaande Hof in civiele zaken, zal er een appel 
m civiele zaken. zijn naar het Hoog Geregtshof, onderworpen aan de bepa-

lingen hierin vervat met betrekking tot appel. De Regter 
In crim. zaken kun- zal ook bevoegd zijn eenig wetspunt in crimineele zaken te 
nen wetspunten ge- reserveren voor consideratie van het Hoog Geregtshof, en 
res~rveerd en ~xe- ook executie van eenig cri:inineel vonnis kunnen staken tot 
cut1e van vonms ge-
staakt worden tot dat het Hoog Geregtshof over het gereserveerde wetspunt 
beslissing van Hoog beslist zal hebben. De Regter, tegen wiens uitspraak ge
Geregtshof. appelleerd wordt, zal niet daardoor onbevoegd zijn in het 

Hoog Geregtshof in zulk appel te zitten. 
Afschriften van 10. De Regter van het Rondgaand Hof zal behoorlijk 
getuigenis. een afschrift nemen of doen :ilemen van al de getuigenis in 

eenige ci viele of crimineele zaak. Alle documentaire stukken 
en andere getuigenis, die door het Hof zijn toegelaten, zullen 
behoorlijk gemerkt of gecertificeerd worden door den Regter 
of den Griffier. Alle stukken, documenten, enz., die aange-

Merken en certifi- boden zijn als getuigenis, doch door den Regter niet zijn toe
ceeren van docu- gelaten, zullen (indien ter tijde zoo vereischt door de partij 
:e~i!f. toegelaten die dezelve aanbiedt) op gelijke wijze gemerkt worden als 

niet toegelaten, zoodat zij bij de andere stukken in de zaak 
Geen getuigenis, niet gevoegd mogen worden, ingeval van appel. Gee ne getuigenis 
~angeb?den i;teerste echter, die niet in het Rondgaand Hof is aangehoden zal 
mstantle zalm appel t 1 t f d ' f 
worden toegelaten. oege a ,en o aangenomen wor en door het Hoog Geregtsho 

1n appel. 

1) Zie ante bladz. 711 en Bijlage. 
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11. De Griffier van het Rondgaand Hof zal gehouden Pligten der Grif
zijn aan den Griffier van het Hoog Geregtshof al de stukken fieren van Rondg. 
van het Rondgaand Hof over te leveren. De Griffier van en H. Geregtshoven. 
het Hoog Geregtshof zal al zulke stukken onder de archiev9n 
in zijn kantoor behoorlijk bewaren. 

12. Eenig pm·soon die verlangend is te appelleeren van Bepalingen betref
eenig finaal vonnis, uitspraak of order van een Rondgaand fende appel. 
Geregtshof, zal het vrijstaan zijn appel aan te teekenen te 
eeniger tijd binnen eene maand nadat het vonnis uitspraak, 
of oruer waartegen geappelleerd is, was uitgesproken of ver-
leend. Binnen 14 dagen na aanteekening van appel zal hij Kennisgeving aan 
gehouden zijn den tegenpartij behoorlijk schriftelijke kennis tegenpartij binnen 
er van te geven. Indien, wanneer appel wordt aangeteekend, 14 dagen. 
geene voldoende securiteit (te worden bepaald door den Rond- Voldoende securi
gaanden Regter of eenig ander Regter van het Hoog Ge- teit vereischt. 
regtshof) gegeven is door de partij die wenscht te appelleeren, 
dat hij gezegd vonnis, uitspraak of order zal nakomen, in 
geval dezelve bekrachtigd wordt of het appel van de hand 
gewezen wordt, te zamen met zulke verdere kosten als 
daaromtrent mogen worden toegestaan, zal executie niet 
worden gestaakt. Appel mag worden aangeteekend gedurende Waar app~l aan
de zitting van het Rondgaand Hof of ten kantore van den geteekend kan 
Griffier van het Hoog Geregtshof. worden. 

13. Eenig persoon die appel heeft aangeteekend van de Appel moet binnen 
uitspraak of vonnis van een Rondgaand Hof zal gehouden 3 maanden voort-

.. h t 'l t t tt t t h b' ' d · d gezet worden tenzij ZIJn e appe voor e ze en o ver oor mnen ne maan en op applicatie Hof 
van af den datum van aanteekening, tenzij op applicatie aan anders beveelt. 
het Hoog Geregtshof ten dien einde gedaan, het Hof anders 
zal bevelen. Deze laatste bepaling zal ook van toepassing 
zijn op alle appellen van lagere hoven. 

14. Het Hoog Geregtshof of het Rondgaand Hof, is Hoven bevoegd 
bevoegd om voor gegronde red en en eenigerlei zaak, ci viel zaken te. verwijzen 

f · · 1 d' d d · H f t ·· naar eemg ander o cnmmee , 1enen voor zoo amg o , e verwiJzen naar Hof. 
eenigerlei ander Rondgaand Hof of het Hoog Geregtshof; 
en zoodanige verwijzing zal door den presiderenden Regter 
of den Griffier behoorlijk worden aangeteekend op de stukken 
in zoodanige zaak en ingezonden worden naar het Hof 
waarnaar hetzelve is verwezen. 

15. Een Vrederegter, benoemd voor de geheele Repu- Bevoegdheden van 
bliek, zal geregtigd zijn voorloopig onderzoek te houden in Vre~eregter voor-

. · · 1 k d b h ld' d t 'tt loop1g onderzoek te eemge cnm1nee e zaa en en esc u 1g e e comm1 eeren houden en te com-
voor teregtstelling Vl~or het Rondgaand Hof of het Hoog mitteren. 
Geregtshof. 

16. Eenig persoon i.n wiens voordeel eenigerlei uit- Uitnemen van last
spraak vonnis of order van een Rondgaand Hof is verleend brief ter executie 
voor het betalen van geld, schadevergoeding of kosten, ma~ ~g~~~~~~~o~~~ van 
een lastbrief ter executie uitnemen, geteekend door den · 
Griffier van het Hoog Geregtshof, tegen eenig roerend of 
onroerend goed, waar dan ook zich bevindende of gelegen, 
binnen de limieten van deze Republiek, het eigendom zijnde 
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van de partij tegen wien zoodanig uitspraak, vonnis of order 
is gevallen of verleend, onderworpen echter aan de bestaande 
regulatien met betrekking tot in beslagnemen van goederen. 

Bevoegdheid van De Griffi.er van het Rondgaand Hof zal bevoegdheid hebben 
Griffier. een lastbrief ter executie uit te reiken tegen goederen ge

legen binnen de jurisdictie van het Rondgaand Hof dat 
uitspraak of vonnis verleend heeft. 

Afschrift v. vonnis 17. Wanneer het noodig mogt zijn eenigerlei vonnis, 
order of stuk toege: order, of ander stuk in 't Archief van het Hoog Geregtshof, 
late~. als prima facie te bewij zen, zal een afschrift van zoodanig vonnis, order of 
bewiJS. stuk gecertificeerd onder het zegel van het Hoog Geregtshof 

en de handteekening van den Griffi.er van gezegd Hof, toe
gelaten en aangenomen worden als prima jac1:e bewij s van 
zoodanig vonnis, order of ander stuk. Het zal verder niet 
noodig zijn de handteekening van den Griffi.er op zoodanig 
afschrift te bewijzen. 

Uitnemen van sub- 18. Eenige partij, die verlangend is eenig persoon te 
p~ena voor d~gvaa:r- dagvaarden als getuigen in eenigerlei ci viele zaak voor het 
dmgvangetmgen mR d d H f 1 h .. b d' d 1 Rondgaand Hof. on gaan o , za et VriJStaan een su poena met 1t oe 

uit te nemen, onderteekend door den Griffi.er van gezegd Hof; 
en met betrekking tot het dagvaarden van getuigen woon
achtig elders dan in het district of districten waarvoor er eene 

Jurisdictie van zitting van het Rondgaand Hof is bepaald, zal zoodanig Hof 
Rondg. Hof in het dezelfde magt hebben als het Hoog Geregtshof. Niets in dit 
f:~:~arden van ge- artikel vervat zal eenige partij beletten een subpoena uit te 

· nemen ten kantore van den Griffi.er van het Hoog Geregts
hof, ten einde de verschijning van getuigen voor eenigerlei 
Rondgaand Hof te verzekeren. 

Bevoegdheid van 19. Het zal den Regter van het Rondgaand Hof vrij
~e~ter om eenige . staan indien hij zulks mag goedvinden eenigerlei civiele 
CIVIele zaak of apph- ' f . . ' 
catie naar Hoog Ger. zaak o apphcat1e van welken aard ook, naar het Hoog 
te verwijzen. Geregtshof te verwijzen voor argument of uitspraak, of met 

het doel verdere getuigenis af te nemen, die niet bij de 
zitting van het Rondgaand Hof is aangeboden. 

Wijzi%ingen van Re- 20. De volgende veranderingen of wijzigingen worden 
gulatwn en Orders hierdoor gedaan in de Regulatien en Orders van het vroeger 
van 1877. H H f 1 . a 877 . d ooge o , zooa s 1n otaatscourant van 1 gepubhceer en 

thans nog in gebrui~ in het tegenwoordig Hoog Geregtshof. 1) 

a. Zoo dikwijls als de woorden " Hooge Hof" in 
eenige der gezegde Regels en Orders, of in eenig 
Bevelschrift voorkomen, zullen de woorden "Hoog 
Geregtshof" er voor gesubstitueerd worden. 

b. Zoo dikwijls als de woorden "Regter van het Hooge 
Hof" in gezegde Regels voorkomen, zal er voor 
gesubstitueerd worden een "Regter van het Hoog 
Geregtshof." 

1) Zie ante bl. 711 en Bijlage. 
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21. De volgende zullen de Regts-Termijnen zijn van Regtstermijnen van 
het Hoog Geregtshof, zitting houdende te Pretoria. 1) Hoog Geregtshof. 

a. Van 1 Februarij tot en met 15 Maart. 
b. Van 1 Junij tot en met 30 Junij. 
c. Van 1 Augustus tot en met 30 Augustus. 
d. Van 15 November tot en met 15 December. 

Er zal eene zitting zijn voor Crimineele Zaken te Pretoria, Crim. zittingen. 
beginnende op den derden Maandag van Januarij, Mei en 
September van ieder jaar. 

Er zal tweemaal 's jaars eene zitting zijn van het Rond- Zittingen van Rond
gaand Hof voor de verschillende distrikten der Republiek, gaand Hof. 
zooals van tijd tot bepaald zal worden door Proclamatie en 
Kennisgeving in de Staatscourant. Die zittingen zullen tot 
nadere bepalingen gehouden worden zoo na mogelijk gedu-
rende de tijdperken, beginnende met 1 April tot 31 Mei en 
1 September tot 31 October van ieder jaar. 

Boven en behalve de Regts Termijnen zullen er te Pretoria Prov. zittingen. 
binnen vacantie zekere provisioneele dagen zijn, zooals hier-
boven bepaald, als volgt : 

12 Januarij, 12 April, 12 Mei, 12 September en 12 Oc
tober van ieder jaar. 

Indien de dag waarop eene zitting van het Hofbepaald Geen zitting op Zon· 
is op een Zon- of Feestdag valt, dan zal de zitting 's anderen en Feestdagen. 
daags plaats hebben. 

22. Deze wet zal dadelijk in werking treden volgens In werking treden 
art. 12 der Grondwet. der wet. 

W. EDUARD BOK, 
S taatssecretaris. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 23 Julij 1883. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

1) Gewijzigd door art. § van Wet No. 6, 1885. 
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WET No. 4, 1883. 
OVER HET UITNEMEN VAN EIGENDOMSBEWIJZEN 

OF GRONDBRIEVEN VAN PLAATSEN. 

Goedgekeurd bij Volkraadsbesluit Art. 343, 
dd. 15 Junij 1883). 

Inleiding. NADEMAAL het is gebleken dat vele ingezetenen nalatig 
zijn gebleven hunne Eigendomsbewijzen of Grondbrieven van 
plaatsen voor hen ge1nspecteerd uit te nemen, niettegen
staande bij de Wet No. 6, 1870, 1) boeten tegen verzuim 
waren vastgesteld, en verder in art. 4 aan het Gouvernement 
het regt was gegeven zulke plaatsen, als teruggevallen aan 
het Gouvernement publiek te doen verkoopen. 

Overwegende verder, dat het Gouvernement van deze 
laatste bepaling geen gebruik heeft gemaakt en het om ver
schillende redenen ongeraden moet worden geacht alsnog die 
bepaling ten uitvoer te leggen. 

Zoo zij het vastgesteld : 
Herr.WetNo.6, 1870 ART. 1. De Wet No. 6, 1870, wordt herroepen. 
Grondbr. moet.binn. r- Art. 2. Ieder persoon is verpligt Eigendomsbewijs of 
9 maand. uitgenom. Grondbrief eener plaats uit te nemen binnen negen maanden 
word. na afk. d. wet. na datum van afkondiging dezer Wet. f.. 

Registrateur zal Art. 3. De Registrateur van Acten zal het Eigendoms
grondbr. uitreiken bewijs of den Grondbrief uitreiken aan den oorspronkelijken 
tegen betal. v. £ 15· regthebbende, tegen betaling van de verschuldigde recognitie 

en eene boete van £15. 
Kennisg. v. Reg. van Art. 4. Binnen drie maanden na afkondiging dezer Wet 
Acte, bevatt. lijst v. zal de Registrateur van Acten eene Kennisgeving in de Staats
plaatdsben wb~arvan courf~Jnt plaatsen, bevattende eene lijst met de namen der gron r. mnen zes 
maanden moeten plaatsen en met de namen van den regthebbende, hem op-
uitgenomen worden roepende om aan de verpligting in art. 2 te voldoen binnen 

den termijn van zes maanden. 
Regering zal voor Tevens zal de Regering zorg dragen dat deze kennis
bekendmak. zorgen. geving door mid del van Landdrostcn en V eldcornetten zoo 

algemeen mogelijk bekend worde gesteld. 
Dagvaard. na negen )( Art. 5. Na verloop van negen maanden, in art 2 ver-
maanden voor meld, zal de Regering de personen in kwestie dagvaarden 
Rondg. Hof. voor het Rondgaand Hof, tot naleving der verpligting in 

art. 2, voorschreven. 
Indien niet hinnen . Art. 6. Ieder die dan bij uitspraak van dit Hof ver
gestelden termijn oordeeld is geworden, zooals in art. 5 is bedoeld, en daaraan 
uitgenomen. niet binnen den door het Hof gestelden termijn voldoet, zal 
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zijn regt op den voor hem aangeteekenden en ge!nspecteerden worden gronden 
grond verliezen, en het Gouvernement zal zonder verdere publiek verkocht. 
stappen te nemen die gronden publiek doen verkoopen ten 
behoeve der schatkist, blijvende de regthebbende buitendien 
aansprakelijk voor de gemaakte kosten. 

Art. 7. Van de boete in art. 3 vermeld, zijn vrijgesteld Vrijstelling van 
die personen, wiens gronden eerst ge1nspecteerd zij n gewor- boete in zekere 
den na de invoering dezer wet, mits zij binnen zes maanden gevallen. 
van den dag der inspectie aan het voorschrift in art. 2 voldoen. 

'f. Art. 8. Aan di!! :R;Qg~>;fing wordt bij deze de bevoegdheid Regering kan 
verleend om aan de betaling van boeten en achterstallige vermindering 
b l . . . d . t t k t . h toekennen. e astmgen een1ge vermm ermg oe e ennenJ me 1nac t-
neming van de ligging der plaatsen en de omstandigheden 
die het niet uitnemen van den Grondbrief hebben veroorzaakt. 

Art. 9. Deze wet treedt in werking volgens de bepalin- In werking treding 
gen van Art. 12 van de Grondwet 1) en de laatste paragraafder wet. 
van Art. 77 van het Reglement van Orde. 2) 

Gou vernemen tskantoor, 
Pretoria, 16 Junij 1883. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

W. EDUARD BOK. 
Staatssecretaris. 

WET No. 5, 1883. 3
) 

VOOR HET HOUDEN DER MARKTEN IN DE 
Z. A. REPUBLIEK. 

Goedgekeurd bij Volksraadsbesluit, Art. 358, 
dd. 16 Junij 1883. 

ARTIKEL 1. Markt zal gehouden worden op het markt- Waar en door wien 
plein van elk dorp, door den Marktmeester, van wege het Markt gehouden. 
Gouvernement aangesteld, behalve in zoodanige steden waar 
een Stadsraad is opgerigt waar de aanstelling door den Stads-
raa<). geschiedt. 

1) Zie ante bl. 36. 
2) Zie ante bl. 1088. 
3)~;Zie In#ructie van de ;M~tmeesterE, ant bl. 112. j _4 / /~ .,:1/ 
/JVu. 1%t 9n tt~~ A~/;;(.A.. .f'~v-t.- rzt. e-9 1/nJ d'VJAJ54u~ M-~Jfil#~ 

ft-IA/L a. cLt. -t ,(,L Lt!J·~J: 1 ~If'~ I Ac / s. 
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:bag en uur voor 2. Elken dag van het jaar, met uitzondering van Zon- en 
houden van Markt. Christelijke feestdagen, zal markt gehouden worden een uur 

na zonsopgang; de klok voor de eerste maal geluid te wor
den een half uur na zonsopgang. De markt zal aanhouden 
tot dat alles wat ter markt zal gebragt zijn, ter verkoop zal 
zijn aangeboden. 

Rondrijden gedur. 3. Het zal gedurende de markturen niemand vrijstaan 
Markturen belet. om tusschen degenen die de markt bijwonen en de goederen 

die opgeveild worden tot hinder rond te rijden. 
Veiling. in RolL taal 4. De veilingen zullen geschieden in de Hollandsche taal. 
Marktm. beletv.zich 5. De Marktmeester zal in persoon noch voor zich zelven 
zelv. of and. bieden. noch voor een ander op de markt bieden of koopen. 
Boeken en uitm. v. 6. Het boeken bij den verkoop zoowel als het uitmaken 
Marktbr. met inkt. der marktbriefjes zal met inkt moeten geschieden. 
Goederen aan hoog- 7. De Marktmeester zal alle goederen ter markt gebragt 
sten bieder te ver- bij publieke veiling aan den hoogsten bieder verkoopen, de 
koopen a contant. verkoopingen te houden voor contant geld. 
Inhoud van 8. De Marktmeester zal aan den verkooper een markt-
Marktbrief. brief ter hand stellen, waarop in kolommen uitgedrukt wordt: 

de naam van den verkooper, de naam van den kooper, de 
gekochte artikelen en de prijs; en een kolom zal op dien 
marktbrief opengelaten worden, waarin bij aflevering van het 
gekochte de kooper, of die het gekochte voor hem ontvangt, 

Verkooper ontvangtzijn naam zal plaatsen. Op vertoon van den aldus geteeken
geldenopvertooningden marktbrief zal de verkooper bevoegd zijn het bedrag van 
van geteekende d M k z· M kt Marktbrief. en ar tmeester te ontvangen. ( 1e voor vorm van ar · -

brief Model A, hieraan gehecht.) 
Koopers v66r 12 uur 9. Koopers moeten op den dag der verkooping v66r 12 
Marktm. betalen. uur des rniddags den Marktmeester betalen aan zijn kantoor 
Bij gebreke 5 perc. · b k d 11 .. "f t 11 t' b ' collectie. In ge re e aarvan zu en ZlJ VlJ percen voor co ec 1e e-
Verdere pligten en talen.- De Marktmeester zorgt verder voor de betaling van 
bevoegdheden van het gekochte langs den gewonen weg. En hij kan in het 
Marktmeester. vervolg weigeren van zulk een weigerachtigen kooper een 

bod aan te nemen. 
Marktktmeester zal 10. De Marktmeester zal behoorlijk boek houden (in 
boek houden. zoodanigen vorm als hem moge word en voorgeschreven) van 

alle door hem te storten Gouvernements penningen, betaal
Gouv. pen:oingen baar op de artikelen ter rnarkt verkocht, welke penningen 
2! percent. 2!- percent bedragen, uitgezonderd op wijn, sterke dranken, 

enz., die van buiten dezen Staat komen. (Zie art. 15, par. m.) 
Fooi v.2s. 6d. betaal- 11. Ingeval het opgeveilde niet verkocht is, zal de eige
baa~.do?r ~lk wagen naar of iemand in zijne plaats op elken wagen of rijtuig of 
of riJtmg md. goed. d h . 'ld ' niet verkocht word. an ers op et opgevm e, ten behoeve van het Gouvernement 
Geen toeslag zonder aan den Marktrneester betalen de som van 2s. 6d. De Markt
toestemm. van ver- meester zal het opgeveilde niet op den kooper toeslaan 
kooper. In geval van d d t d t · b dispuut weder zon er aar oe. e oestemm~ng des verkooper te heb en 
opveilen. verkregen; en 1n geval van d1spuut tusschen koopers zal de 

Marktmeester hetzelve weder opveilen. 
Stertingv.gelden bij 12. De Marktmeester zal wekelijks bij den Landdrost 
Landdrost. Onderz. van het district storten alle gelden uit de opbrengsten der 
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markt die aan het Gouvernement toekomen, en zal tege- en goedkeuring van 
lijkertijd zijne boeken laten onderzoeken en goedkeuren. boeken. 

13. De M~rktmeester zal zooveel mogelijk alle verkoopin- Marktm. z. ongeoorl. 
gen verhinderen die volgens deze wet ongeoorloofd zijn. verkoop. verhinder. 

14. Niemand zal, na zijn producten binnen het markt- Product. op Markt
plein gebragt te hebben, het regt hebben die te verkoopen, pleingebra?tmoeten 

d t · · t d kt 'ld · · d d opgev. en met anders voor a ZIJ eers op e mar opgevm ZIJn, en zon er at verkocht word 
zal niemand het regt hebben die te koopen. en. 

15. Producten enz. zullen verkocht worden als volgt: Maat of gewigt van 
a. Meel, koren, per mud van 200 pond; produ.cten en goede-
b. Mielies brood-mielies panz0ut garst haver rogge ren dw 0 P de Markt 

' ' . ' ' ' 'verkocht worden. kafferkoren, boonen, lmzen, kalk per zak van 8 
emmers; 

c. Aardappelen, patatas, uij en, per zak van 8 emmers 
of onderdeelen daarvan; 

d. Wol, ivoor, struisvederen, boter, varkens- en zout
vleesch, drooge vruchten enz., per pond; 

e. Havergerven, en groen voer, per bundel, kaf per 
baal of zak; 

j: Brandhout per vracht; 
g. Steenkool per 100 pond of onderdeel ; 
h. Geelhoutplanken, balken, en alle soorten timmer

hout, ook wagenhout, deuren, ramen, kozijnen en 
kappen per voet, per stuk of per lot, sparren per 
stuk, palen, Spaansch riet per 100, dekgras per 
100 bossen, gerekend 6 duim middellijn; 

i. Lemoenen, appels enz. per 100; 
k. Groenten, bij de partij, naar verkiezing van den 

verkooper; 
l. Eijeren per dozijn; 
m. Wijn en sterke dranken per gallon. Van dergelijke Van buitenl. ingev. 

dranken, ingevoerd van buiten 's lands, met uit- dr~?k, uitgez. in o. 
zondering van producten in den Oranje VriJ'staat VrrJstaat gewonnen, 

. moet Invoerregt 
gewonnen, moet 1nvoerregt betaald worden en kan betaald worden. 
niet op de markt worden verkocht zonder dat 
invoerregt betaald is ; 

n. Paarden, grootvee, schapen, bokken, varkens, pluim- Paarden, vee, enz. 
vee, enz., per stuk, 

o. De hi er niet genoemde artikelen zullen naar ver- Niet gen. artikelen n. 
kiezing van den marktmeester verkocht worden. verkiez. v. Marktm. 

16. Elk die meel, graan, haver, boter, potatas, wol, azijn, Verkoopers verpligt 
aardappelen wiJ'n sterke drank enz. ter verkoop op de Marktmeester m~t 

kt b' ' . ' ; , d k monster te voorzren mar aan rengt, zal des vermscht, voor en ver oop aan Koopers kunnen • 
den Marktmeester een monster moeten ter hand stellen om goederen weigeren. 
t~ worden vergeleken met het opgeveilde. Dit monster behoeft yerdere procedure 
met grooter of meer te zijn dan noodig is om de qualiteit m zulk geval. 

van het soort te beoordeelen. Geen kooper zal het gekochte 
behoeven te ontvangen wanneer het slechter is dan het 
monster. Bij verschil moet de Marktmeester beslissen; de 
verliezende partij betaalt den Marktmeester de onkosten, 
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niet te boven gaande 10s., zegge tien shillings Stg. Men 
kan zich beroepen op den Landdrost die sumier beslissen zal. 

Verkoopermoet 17. Alle op de markt verkochte producten of zaken 
goederen ten buize moeten door den verkooper ten huize van den kooper of 
van koop~: leveren. aan zijn plaats van bezigheid bezorgd worden binnen het 
Atlever. biJ Markt- d' d k b" d fi · h k h · buis indien kooper dorp. In 1en e ooper 1J e a evermg et ver oc te met 
niet ontvangt. ontvangt wordt dat verkochte of afgeladen in tegenwoor-

digheid van getuigen, of bij het markthuis afgeladen, voor 
rekening van den kooper. 

Marktmeester mag 18. De Marktmeester zal geregtigd zijn de verkooping te 
weigeren goed te weigeren wanneer hij redelijken grond heeft om te vermoeden 
verkoopen. dat hetgeen ter markt gebragt wordt niet het eigendom is van 
Verkooping onder hem die het ter verkoop aanbiedt. De verkooping zal echter 
zekere beperkingen. kunnen doorgaan op voorwaarde dat de opbrengst voor een 

bepaalden tijd in handen van den Marktmeester blijft of zoo 
als door den Landdrost wenschel\jk zal worden geacht. Hij 

Kennisgeving aan zal in zoodanig geval dadelijk schriftelijk kennis geven aan 
Landdrost. den Landdrost, die zonder verwijl het noodige onderzoek zal 

instellen. 
Marktmeester ontv. 19. De Marktmeester ontvangt van het Gouvernement 
vast salaris en 2 perc. een vast salaris en zal securiteit stellen voor de behoorlijke 
van marktgelden. vervulling zijner pligten. Hij zal boven en behalve dat salaris 

ontvangen 2 percent van de marktgelden. 1) 
Bedorven goederen, 20. Bedorven of voor de gezondheid schadelijke waren, 
ziek vee of droesige ziek vee of droesige paarden, ter markt gebragt wordende, 
~:~~~iJ~ ;~;~~Jderd moeten op klagte van den Marktmeester of eenig ander per
worden. soon onmiddelijk door den eigenaar of die daarmede belast is, 

Geschreven permit 
vereischt door 
personen geen 
eigenaren van 
grond zijnde. 

van de markt verwijderd worden en ingeval van weigering 
of nalatigheid zal die persoon strafbaar zijn overeenkomstig 
de bepalingen dezer wet. 

21. Alle personen, geen eigenaars van grond zijnde en 
artikelen ter markt brengende en met name brandhout en 
kalk, zullen verpligt zijn een geschreven permit te vertoonen 
van de eigenaars van de plaatsen van waar genoemde goede
ren afkomstig zijn en bij niet-voldoening daaraan zullen die 
artikelen verbeurd verklaard worden. 

Over-tredingen straf- 22. De overtreder van een of meer artikelen dezer regu
baar met boete latien zal onderhevig zijn aan een boete van niet minder dan 
opgelegd door Land- h'll' · d · h'll' drost en gevangenis zeven s 1 Ings en Sixpence tot zeven pon t1en s 1 mgs 
bij wanbetaling. sterling, te worden opgelegd door den Landdrost naar den 

aard der zaak of bij wanbetaling niet te bovengaande een 
maand gevangenisstraf. 

~egenstrijd. wetten 23. Alle wetten en bepalingen in strijd met deze wet 
berroepen. zijn hierbij herroepen. 
In werk. tred. d. wet 24. Deze wet treedt in werking dadelijk na publicatie. 

1) Op Dorpen waar Municipaliteiten gevestigd zijn wordt salaris door 
den Stadsraad betaald. Zie Regulatien voor de gemeente Potcbefstroom, 
Art. 86, gepubl. door G. K. No. 310, 4 November 1884 Staatscourant 13 
November 1884, Bijvoegsel. ' 
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No. 

Datum 

Verkooper 

Kooper 

Artikelen 

Bedrag 

No. 

1189 

MODEL A. 

MARKTBRIEF. 

stad datum 

Verkooper .......................... . 

Kooper.f Artikel. I P ·· 'Ontvangen 
riJS. door 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident, 

W. EDUARD BOK. 
Staatssecretaris. 

Gou vernemen tskan to or, 
Pretoria, 17 Junij 1883. 

WET No. 6, 1883. 
OP DE DISTRICTSRADEN. 

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den HEd. Achtb. 
Volksraad dd. 12 Junij 1883, art. 278.) 

Vorm van Mark;-. 
brief. 

TOT uitvoering van artt. 11-13 van Wet No. 3, 1881, Bedoelin~ van Wet~ 
(Bijlage van de Grondwet.) 1) 

l) Zie ante bl. 1025, 
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HerroepingvanWet En met herroeping der Wet No. 19, 1880, 1) wordt 
No. 19, 1880. vastgesteld :-
Districtsraad in ART. 1. In ieder district bestaat een Districtsraad uit 
elk district. zooveel leden als er Veldcornetschappen zijn in het district. 
Landdrost is Voorz. 2. De Landdrost is Voorzitter en lid van den Districts
SP-cretaris d. Distr. raad. Als eerste Secretaris zal de Districtsraad een der klerken 
Raad gekozen. van het Landdrostkantoor kunnen benoemen, tegen een 

bepaald salaris. 
Kwalificatie van 3. Om te kiezen of gekozen te worden moet men aan 
DistlictsRaadsleden de vereischten der algemeene kieswet voldoen, niet in staat 

van faillissement verkeeren, en vast goed bezitten in het 
district op eigen naam, of huurder van vast goed zijn van 
een som van minstens £50 per jaar en in het district woon
achtig zijn. 

Contractanten kun· 4. Niemand die aannemer is onder eenig contract met 
nen niet gekozen den Districtsraad, zal bevoegd zijn om gekozen te worden 
worden. tot lid daarvan. 
Veld cornett. kunnen De V eldcornetten kunnen geen led en van den Districts-
geen leden zijn. raad zij n. 
Leden zitt. v. 3jaren 5. De leden hebben zitting voor drie jaren. 
Diensttijd van 6. De eerste Districtsraad onder deze Wet gekozen, zal 
DistrictsRaadsleden in werking blijven tot den laatsten dag van December 1886, 

en zal dan aftreden en eene nieuwe electie van leden plaats 
hebben zoo als later zal worden bepaald. 2) 

Tijd van verkiezing. 7. De verkiezing heeft in ieder Veldcornetschap plaats, 
op tijd en wijze als bij afzonderlijke proclamatie, nader door 
den Staatspresident zal worden bepaald. 

Burgerlij3ten dienen 8. De lijsten der burgers door de Veldcornetten ge-
als grondslag. houden, liggen ten grondslag voor de verkiezing. 
Klagten te worden 9. Klagten tegen de verkiezing of gehouden stemming 
ingezonden bij den worden binnen 14 dagen na de publicatie van den uitslag 
Landdrost. · f k · dd der verk1ezing schri telij mgezonden bij den Lan rost van 

het district. 
Zamenstelling van 10. De Landdrost met de Veldcornetten van het district 
Hof ter beslissing vormen het Hof, dat binnen 14 dagen na den termijn in 
van klagten. 1 

art. 9 genoemd, deze klagten, in tegenwoordigheid der par-
tijen en in een open Hof, onderzoekt en beslist. 

Appel bij Regering 11. Van den uitspraak is appel bij den Uitvoerenden 
tegen. uitspraak. Raad. Wanneer het bij uitspraak van den Uitv. Raad blijkt 
Betalmg v. onkosten d d 11 d .. d at e \: agten ongegron ZlJn geweest, moet de appellant e 

onkosten door zijn tegenpartij gemaakt, betalen. 
Taak van Districts- 12. De taak van den Districtsraad is het onderhouden 
raad .onderhoud van en het toezigt op het onderhoud van alle publieke wegen in 
pubheke wegen. h t d' t · t d b · · d e IS r1c : e ver etenng daarvan, de bevordermg er 

openbare communicatie door den aanleg van bruggen. 
Opbrengl!lt der weg- 13. Tot dekking der kosten daarvan stelt het Rijk aan 

1) Zie ante bl. 863. 
~) Gewijzigd door V.R.B. 12 Augustus 1886, art, 1415. 
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het District beschikbaar het weggeld dat volgens de wet belast. ter beschikk. 
door de ingezetenen van het district wordt betaald. van Districtsraad. 

14. Indien deze gelden niet voldoende zijn, kan de Dis- Districtsr. mag bijz• 
trictsraad een bijzondere belasting heffen na vooraf daarop belast. heff. onderw· 

d · d ' aan goedk. v. Volksr• de goe keunng van en Volksraad verkregen te hebben. 
15. Jaarlijks wordt de begrooting van ontvangst en uit- Jaarl. Bew:ootingter 

gaaf v66r de vaststelling door den Districtsraad aan de Regering goedk~uring van 
d t · d d · t t t 11 b Regermg te worden toegezon en, en em e eze 1n s aat e s e en om te eoor- ingezonden. 

deelen of zij iets be vat in strij d met de algemeene of met 
deze wet. In dit geval onthoudt de Regering hare goed-
keuring. 

16. Alleen een goedgekeurde en gepubliceerde begroo- Goedk. en public. v· 
ting geeft regt om uitgaven te doen en inkomsten te heffen. Begroot. vereischt. 

17. Het in art. 13 genoemde weggeld blijft betaalbaar Weggeld betaalbaar 
bij den Landdrost, 1) en wordt door dezen bij den Thesaurier bij Landdrost. 

gestort. De Regering doet, op aan vraag van den Districts- Regering do et 
raad, znlke uitbetalingen daaruit aan den Districtsraad als ui.tbe~alingen aan 

d. .. d fi ... l d . . t . h t d' . D1stnctsraad. noo 1g ZlJn voor e nant1ee e a mm1s rat1e van e 1stnct. 
18. De rekening van inkomsten en uitgaven wordt ook Rekening van 

jaarlijks voor de vaststelling aan de Regering toegezonden Inkomste~ en Uitg. 

l.!'.:J d 1 d d d · . ' aan Regermg te met hetze !Ue oe en ezel£ e bevoeg hmd voor de Regermg te zenden. 
als in art. 15 van de Begrooting is bepaald. 

19. Eenmaal per drie maanden houdt de Districtsraad Tijd van gewone en 
in het dorp waar de Landdrost zijn zetel heeft, een gewone ~uitenge'Yone 
vergadering. Buitengewone vergaderingen zoo dikwijls zulks erga ermgen. 

noodig mogt zij n. 
20. De leden hebben regt op vergoeding van reis- en Vergoeding v. reis-

verblijfkosten, naar tarief van 1882. 2) en verblijfkosteu. 

21. Drie leden maken met den Landdrost een quorum Quorum. 
uit. 3) 

22. Deze Wet moet herzien worden in de zitting van Herziening van Wet 
den Volksraad van 1886, ten einde de nieuwe verkiezing in 1886· 

voor 1887 te kunnen regelen. 4) 
23. Deze Wet treedt in werking 1 Augustus 1883. In werk. tred. d. wet. 

S .. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 

Gou vernemen tskan to or, 
Pretoria, 14 Jun\j 1883. 

1) Zie art. 1 van Wet No. 10, 1885, 
2) Zie Wet No. 3, 1882, ante bl. 1096. 

S taa tssecretaris. 

3) Gewijzigd door V.R.B. 12 Aug. 1886, art, 1415, 
4) Zie V.R.B. 12 Aug. 1886, art. 1415. 
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WET No. 7, 1883. 
Ter regaling van de betaling van Heerenregten op den verkoop 

en transport van onroerend eigendom. 

Goedgekeurd bij Volksraadsbesluit, Art. 428, 
d.d. 26 Junij 1883. 

Inleiding. N AD EMAAL het noodig is betere voorziening te maken 
voor de betaling van Heerenregten op den verkoop van 
onroerend eigendom in deze Republiek, zoo wordt hiermede 
vastgesteld dat alle W etsbepalingen tot hiertoe in werking 
geweest, betrekking hebbende op Heerenregten, bij dezen 
worden herroepen. 

Geen transporttenzij ART. 1. Dat geen transport of overdragt zal gedaan 
Heerenregt door worden van eenig vast eigendom van eenen eigenaar op den 
kooper betaald. naam van eene anderen, tenzij eene belasting van 4 ten 

1 00 ( 4 pCt.) door den kooper zal zij n betaald geworu en op 
de koopsom of waarde van zulk vast goed. 

Eigendom kan on- 2. W anneer eenig vast goed zal word en getransporteerd 
der omstandigheden ten gevolge van ruiling, schenking of op eenige andere wijze, 
gewaardeerd worden waar het zal blijken dat de koopprijs bepaald in zoodanige 
door bevoegd per· . . f h k" f k b · f k l"k soon. rullbnef o acte van se en mg o oop ne , aanmer e IJ 

onder de waarde daarvan en alzoo is gesteld met het oogmerk 
om der Regering haar wettige inkomsten te ontvreemden, 
zal zulk eigendom kunnen gewaardeerd worden op order 
van den ontvanger vau Heerenregten, door een bevoegd, 
belangloos persoon of personen door hem benoemd, en de 
Heerenregten worden geheven op het bedrag van zulke 
waardeering. 

Heereuregten be- 3. Wanneer bij testament over eenig vastgoed is ge
t~~ld op vastgoed disponeerd of bemaakt, zullen alle Heerenregten betaald 
biJ testament ge- worden in overeenstemming met betrekking tot den daarin 
waardeerd anders . . . 
zal het door belang- gestelden pnJ s van zulk vastgoed, en waar geen so m IS be-
loos persoon gewaar- paald zal zulk eigendom moeten gewaardeerd worden door 
deerd .worden of van eenig bevoegd of belangloos persoon of personen benoemd 
Regermgswege. ' 

door den ontvanger van Heerenregten, en Heerenregten 
geheven worden op het bedrag van zulke waardeering. 
Altijd in aanmerking nemende, dat wanneer als in Art. 2 
vermeld vermoeden bestaat, dat der Regering hare regt
matige inkomsten worden onthouden, de ontvanger van 
Heerenregten ook in het eerste geval de waarde van het 
goed zal doen taxeeren. 

Wanneer geen Hee- 4. Overdragt van vastgoed kan geschieden in de onder
renregten worden scheidene gevallen hieronder vermeld, vrij van heffing of 
betaald. betaling van Heerenregten. 
Nagebleven echtge- a. Een nagebleven echtgenoot die vastgoed uit den 
poot o:p vastgoed gemeenschappelijken boedel inkoopt, overneer:qt 
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of erft, zal geen Heerenregt behoeven te betalen uit gemeenschappe
op de koopschat van zijn of haar eigen aandeel boedel. 
daarvan. 

b. Een erfgenaam die kooper is van eenig vastgoed Erfg~naam die koo
of zulks in voldoening aanneemt van erfportie per 18 van vastgoed. 
behoorende tot vaders of moeders boedel, zal 
geen Heerenregt op den koopschat van het be-
drag van deze erfportie behoeven te betalen ; 
indien de koopschat meerder bedraagt dan de 
erfportie, dan zal Heerenregten betaald warden 
op het bedrag boven zoodanige erfportie. 

c. Wanneer eenig vast eigendom zal geregistreerd Aandeelhebber koo
zijn op de gezamentlijke namen van verschil- p~nde het geheele 
lende aandeelhebbers, en een der aandeelhebbers eigendom. 
het geheele eigendom koopt, zal hij geen Heeren-
regt betalen op de prijs of waarde van zijn eigen 
aandeel daarin. 

d. In geval door echtscheiding of ontbinding van Veranderingen en 
eenige maatschappij of vennootschap, hetzij vrij- registrati~ om in 

'll' f t l"k d I' h t t afzonderhJke aan-Wl 1g o gereg e IJ , er ver ee 1ng van e vas - deelen op verschil-
goed onder de gezamenlijke aandeelhouders ge-lende namen over 
schiedt, zullen alle veranderingen in de registra- te brengen. 
tie met het doel om zulk vastgoed in afzonder-
lijke aandeelen op de verschillende namen van 
de aandeelhouders over te brengen warden ge-
maakt zonder betaling van Heerenregten, mits 
dat een Acte van V erdeeling, hetzij notarieel of 
ond~rhandsch bij den Registrateur van Acten 
worde gedeponeerd. 

5. Alle Heerenregten zullen warden ontvangen door den Heerenregt betaal
Landdrost van het district waarin het eigendom dat ver- ?.aar ~ij I:an~drost 
kocht is ligt of door den Thesaurier-Generaal voor het m bmtendi.stri~ten 
d. t · bl' k . d' of Thesauner m 1s rwt Pretoria en voor de geheele Z. A. Repu 1e , 1n 1en Pretoria. 
vereischt. 

6. Geen ontvanger van Heerenregt zal in ontvangst Verklaring van ver
nemen het regt verschuldigd op of wegens eenigen koop ofkooi?er en ~ooper 

k . d / / d d k l h b vere1scht vo6r dat ver oop van vast mgen om, voor at e ver ooper za e - Heerenregten out-
ben opgemaakt en onderteekend de verklaring aangegeven vangen worden. 
in het Model No. 1, en de kooper zal hebben opgemaakt 
en onderteekend de verldaring aangegeven in Model No. 2, 
hier bijgevoegd. En in geval van eene verandering van Ingeval van andere 
eigenaars anders dan door verkoop of koop, zal het regt v.eranderingen van 
niet in ontvangst warden genomen v66r dat de gever en eigendom volgens 
b 'ft' d · .. voorgeschreven eg1 1g e respect1vehJk zullen hebben opgemaakt en onder- Modellen. 
teekend de verklaring van gever en verklaring van begiftigde 
aangegeven in Model No. 3 en 4, hi er bijgevoegd. 

7. Wanneer de verklaringen, bij Art. 6 vereischt, niet Verklaringen kun
van kooper en verkooper kunnen warden bekomen dan nen door agenten of 

11 d I d f . l ? d voogden gemaakt 
~u. en eze ven oor hunne agenten, o 1ngeva van mm er- worden volgens 
Jangen, door hunne voogqen mogen gegeven warden, en zal model. 
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de verklaring opgemaakt en onderteekend moeten zijn zoo 
als aangegeven in Model No. 5, hier bijgevoegd. 

Voorwaarden onder 8. In geval dat een verkooping bij wederzijdsche toe
welke Heerenregt stemming van kooper en verkooper zal worden vernietigd 
kwijtgescholden v66r dat het transport is gegeven.. zonder dat eenig deel 
wordt. 

der koopsom is betaald, zal het Heerenregt worden kwijt-
gescholden onder voorwaarden : 

a. Dat de verkooper en kooper of hunne agenten 
zullen opmaken een plegtige verklaring zoo als 
aangegeven in de Modellen 6 en 7, aan deze 
wet toegevoegd; en 

b. Mits dat zoodanige vernietiging geschiedt binnen 
6 maanden na datum van verkoop. 

Betaling van Hee- In geval bij de vernietiging al reeds een gedeelte der 
renregten op reeds koopsom zal zijn betaald of eenig bedrag als rouwkoop be
betaalde rouwkoop. taald wordt, dan zullen de Heerenregten betaald worden op 

zoodanig betaald gedeelte der koopsom of rouwkoop. 
In geval van ter zijde 9. In geval dat eenig contract van verkoop en koop ter 
zetting do?r Hof zijde gezet of van onwaarde zal worden verklaard door vonnis 
geen betalmg van van eenig bevoegd Hof, zal het Heerenregt op zoodanigen 
Regten en terugbe- k . d' b ld · h ld' d .. · d' taling er van. ver oop, In Ien on etaa , n1et verse u 1g ZIJn, en m 1en 

betaald (aangenomen dat geen transport is gegeven) zal het 
worden teruggeven. 

In sterfgevallen of 10. Indien het in eenig geval mogt blijken dat de ver
vertrek van ve~koo- kooper of kooper van eenig vast eigendom is gestorven of 
~~~v~~~~o~=~e~~igd uit deze Republiek is getrokke~ zonder de noodige verklaring 
verklaring van an- te hebben opgemaakt of onderteekend, zal en kan het voor 
dere personen aan den ontvanger van Heerenregt wettig zijn hetzij buiten zulke 
te nemen, en verdere verklaring te doen bij vertooning van een koopbrief of in 
stappen. 1 d d kl · f kl · 'd · p aats aarvan e ver armg o ver anngen van zoo amge 

andere persoon of personen aan te nemen, die als onder de 
omstandigheden van het geval in eene positie zijn om de 
bijzondere punten in zoodanige verklaringen te worden op
genomen, te certificeeren. Aangenomen echter dat voor het 
geval dat wanneer buiten eene verklaring worde gedaan, het 
de pligt zal zijn van den ontvanger van Heerenregt op de 
andere verklaring te melden de redenen waarom hij zulks 
heeft gedaan. 

Heerenregten bin- 11. Het Heerenregt moet worden voldaan 6 maanden 
nen 6 maanden na datum van zulken verkoop. Als bij het einde van dezen 
y.<?~d~a~bn~ dien tijd het geld nog onbetaald is, zal het dubbel gerekend en 

IJ u e • betaald moeten worden. 1) 
Termijn van 6maan- 12, Zoo dikwijls eenig contract van koop en verkoop 
den beg. met datum zal zijn opgemaakt, volgens welk contract er gestipuleerd 
van contr&ct, wordt dat het bezit van het eigendom niet zal geveven worden, 

1) Uitgenomen in gevallen p.ls bepaald in Art. 10, Wet No. 2, 1883. 
an"te bl. 1168! 
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of dat de gezegde verkoop geen ingang zal vinden voor 
eenigen toekomstigen datum, zoo zal Je datum waarop zoo
danig contract is opgemaakt en niet zoodanige toekomstige 
datum, de datum zijn, waarvan af de termijn van 6 maan
den in deze wet vermeld gerekend zal worden. 

13. De ontvanger van Heerenregten zal bij betaling van Kwitantie van ont
Heerenregten eene kwitantie in den vorm van Model No. 8, vanger in vorm van 
hierbij gevoegd, aan den betaler van Heerenregten afgeven, Model 8

· 

te zamen met de verklaringen hierboven vermeld in Art. 6 
ten einde door den kooper te worden gebruikt bij gelegen-
heid van overdragt van het eigendom. 

14. Geen afstand van regt op mineralen aanwezig te Geen afstand van 
zijn of werkelijk aanwezig op eenige plaats, zal wettig wezen regt op min~ralen 
zonder dat daarover eene notarieele acte is opgemaakt en !~~~er notarieele 
behoorlijk geregistreerd ten kantore van den Registrateur van 
Acten. 1) 

Heeft die afstand plaats bij wijze van verkoop, dan is Verkoop v. min. reg
de registratie onderworpen aan eene betaling van dezelfde tenonderworpenaan 

bet. v. Heerenregten 
Heerenregten als bij verkoop van vast eigendom. 2) 

Is die afstand eene verpachting of een vruchtgebruik ofVerpachting of 
of anderzints, dan zal die registratie onderworpen zijn aan vruchtgebruik on
vier percent (4 pCt.) van het gezamenlijke bedrag der huur- ~e~:~;~;t~ aan 
termijnen of vruchtgebruik, enz., enz. 

15. De verklaringen in deze Wet bedoeld zullen moeten Verklar. beeed. door 
worden beeedigd voor een Landdrost of Vrederegter. Landdr. ofVreder. 

16. Deze Wet treedt in werking op den 1sten Augustus In werking treden 
1883. der Wet. 

MODEL No. 1. 

VERKLARING VAN VERKOOPER. 

Ik ondergeteekende, A.B., verklaar plegtig, dat de som Verklaring van 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . het volle en gehvele koopbedrag is waarvoor ik verkooper. 
zeker eigendom, zijnde [beschrijf het eigendom] verkocht heb 
aan C.D., en verklaar dat ik gemeld eigendom verkocht heb 
aan gezegden C.D., op den ............... dag van ............ , 18 ... , 
en niet eerder, en dat ik geene andere cf meerdere betaling of 
consideratie van waarde van eenigen aard hoe ook genaamd voor 
hetzelve heb ontvangen of verwacht, en ik verklaar verder dat 
genoemde C.D. de eenige persoon is, die het gemelde eigendom 
van mij gekocht heeft, en dat ik het nimmer aan eenig ander 
persoon heb verkocht; en dit alles verklaar ik de zuivere 

1) Zie Art. 23 van Goudwet No. 8, 1885 en V.R.B. 12 Augustus 1886, 
Art. 1422. 

2) Zie Wet No. 8, 1885, Art. 82, gewijzigd door V.R.B. SO Julij 1885, 
Art. 1074. 
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waarheid te zijn, zonder eenige achterhoudendheid of ontwijking 
hoe ook genaamd. 

(Get.) A.B. 

Voor mij verklaard te .................. op dezen dag ........... . 
van ............ , 18 .. . 

(Get.) ................ .. 

MODEL No. 2. 

VERKLARING VAN DEN KOOPEE. 

Ik, ondergeteekende, C.D., verklaar plegtiglijk <.lat de som 
. . . . . . . . . . . . het volle en geheele koopbedrag is door mij bedongen 
of te wordon gegeven aan A.B, voor zeker eigendom, zijnde [hierin 
beschrijf het eigendom J door mij van hem gekocht; en ik vcr
klaar dat ik gemeld eigendom gekocht heb van A.B., op den 
............ dag van ............... 18 ... , en niet eerder, en dat noch 
ik, noch iemand anders van mijnentwege of voor mijne rekening 
daarvoor heeft gegeven of beloofd, of voornemens is eenige con
sideratie van eenige waarde hoe ook genaamd te geven of te 
betalen voor of met betrekking tot de vervreemding aan mij van 
gezegd eigendom, en dat alles verklaar ik de waarheid te zijn. 

(Get.) C.D. 

Verklaard voor mij ............ , dezen dag van 
............... 18 ... 

(Get.) E. 

MODEL No. 3. 

VERKLARING V AN DEN SCHENKER. 

Verklaring van den Ik, A.B., verklaar plegtiglijk dat in aanmerking- nemonde 
schenker. de bijzondere toegenegenheid en liefde welke ik gevoel en kooster 

voor C.D., en uit hoofde van andere goede redenen en geldige 
consideratie die mij daartoe speciaal aanleiding geven, ik bij 
wijze van duno,t-io inter vivos, of geschenk onder levenden, onher
roepelijk present gemaakt heb van, gegeven en toegezegd aan, en 
ten behoeve van guzegde C.D., zeker eigendom [hier beschrijf 
eigendom]. 

En ik, de gezegde A.B., verklaar dat de waarde van gezegd 
eigendom is ............... , en dat ik het gezegde eiO'endom aan 
den gezegden C.D. in geschenk heb gegeven op den .~ .......... dag 
van .......... , 18 ... en niet eerder, en dat ik geene c<.msideratie 
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van eenige waarde heb of zal ontvangen voor of ten behoeve 
van de vervreemding van gezegd eigendom. 

(Get.) .............. . 

V er klaard voor mij ............ , te ......... , den .. .. .. dag van 
......... 18 ... 

MODEL No. 4. 

VERKLARINQ V AN DEN BEGIFTIGDE. 

Ik, C. D., verklaar plegtiglijk aan te nemen het geschenk Verklaring van 
bjj wijze va11 donatio inter vivos of geschenk onder levenden, Begiftigde. 
aau mij gemaakt en aan mij gegeven door A. B. van zeker eigen 
do m [bierin beschrij f eigendom l· 

En ik, de gezegde C. D., verklaar dat de waarde van gezegd 
eigendom is ............... , en dat de gezegde A. B. de schenking 
heeft gedaan op den ...... dag van ......... , 18 ... , en niet eerder, 
en dat noch ik, noch iemand anders van mijnentwege of voor 
mijne rekeniug, heb gegeven of beloofd, of voornemens is eenige 
consideratie van eenige waarde hoe ook genaamd te geven of 
betalen, voor of ten behoeve van de vervreemding van gezegd 
eigendom. 

Verklaard voor mij ............ , op den ...... dag van ....... .. 
18 ...... 

MODEL No. 5. 

VERKLARING V..lN DEN AGENT OF VOOGD. 

Ik, ondergeteekende, A. B., verklaar plegtig, dat ik als agent Verklaring van 
of voogd van ............ , heb gehandeld in het koopen (of ver- agent of voogd. 
koopen). van zeker eigendom [hier volgt de beschrijving] door den 
gemelden ......... aan den ......... verkocht (of omgekeerd) en 
dat ik zelf persoonlijk bekend ben met het bedrag van den koop
schat; en ik verklaar verder, dat het mij bekend is, dat de ge-
m<:lde transactie werd aangegaan en gesloten tusschen ........... . 
en op den . . .. .. .. .. .. dag van .. .. .. .. .. .. en niet eerder en dat de 
som door den gemelden .. . . .. .. .. .. aan den . .. . . .. . .. . . te w0rden 
betaald naar mijne beste kennis en weten de volle en geheele 
koopschat ie, welke voor het gemelde eigendom is of zal worden 
gegeven, betaald of ontvt:Lngen, en dat het tot het best van mijn 
weten niet bekend is, dat er eenige consideratie is of zal worden 
betaald of gegeven, door of van wege den gemelden ............ , 
aan of ten behoeve van den gezegden ............ , voor of wegens 
dit gezegd eigendom; en dit alles verklaar ik de waarheid zonder 
eenige ontwijking of achterhoudendheid hoe ook genaamd. 

(Get.) 

Verklaard voor mij ............... , op den ......... dag van 
............... 18 ... 
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MODEL No. 6. 

VERKLARING V AN VERNIETIGING. 

Ik, A. B., verklaar plegtiglijk dat ik op den ......... dag 
van ......... , 18 ... , verkocht heb aan ............ , het volgende 
eigendom [hier volgt beschrijving van eigendom] voor de som 
van ......... en ik verklaar, dat ik ontvangen heb als gedeelte-
lijke koopschat of rouwkoop de som van ............ , (of dat ik 
nimmer ontvangen heb eenige som gelds of andere consideratie 
van eenige waarde van gezegde C. D. op rekening van dezen 
koop) ; en ik verklaar verder dat ik niet ontvangen heb, of ont
vangen zal van gezegden C. D. of eenig ander persoon, eenig 
geld of eenige andere consideratie van waarde,_'\door en wegens 
mijne goedkeuring tot vernietiging van gezegden 4 verkoop. 

(Get.) 

Verklaard voor mij ......... , te ......... , den ......... dag van 
............ , 18 ... 

MODEL No. 7. 

Verklaring van Ik, C. D., verklaar plegtiglijk dat ik op den ......... dag 
vernieting en betal. van ......... , 18 ... , gekocht heb van A. B., het volgende eigen-
van rouwkoop. dom, (hier volgt de beschrijving van het eigendom] voor de som 

van ......... , en ik verklaar dat ik aan den gezegden A. B. ge-
deeltelijk of als rouwkoop heb betaald de !~Om van ......... , (of 
dat ik nimmer aan den gezegden A. B. gegeven heb eenige som 
gelds of andere consideratie van waarde op rekening van gezeg
den koop); en ik verklaar verder dat ik mij tot gezegden A. B. 
gewend heb om toe te stemmen in de vernietiging van gezegden 
verkoop, welke verkoop dientengevolge bij onderling goedvinden 
is vernietigd. En ik verklaar verder dat ik niet heb gegeven of 
zal geven, al~ook dat geen persoon ten mijnen behoeve voor zoo
verre mij bekend, zal geven eenig geld of eenige consideratie van 
waarde, voor of wegens de vernietiging van gezegden verkoop 
anders dan dat wat boven is verklaard. 

V er klaard voor mij ............ , 
dag van ............ , 18 .. . 

te ............ , op den ....... .. 
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MODEL No. 8. 

KWITANTIE V AN HEERENREGT. 

District 

Landdrost Kantoor 

of Thesaurier-Generaal Kantoor. 

No. 

Verkooper 

Kooper 

Koopsom 

Datum van verkoop 

Beschrijving van eigendom 

Vertoonde stukken waarop het Heerenregt 
ontvangen is 

Bedrag £ 

Landdrost. 

of Thesaurier-Generaal. 

188 . 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Op last, 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 27 Junij 1888. 

W. EDUARD BOK, 
S taa tssecretaris. 

Kwitantie v. Land
drost of Thesat<rier 
voor ontvangen 
Heerenregten. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1200 [1883 

WET No. 8, 1883. 1
) 

Bevattende volledig Concept-Tarief voor de Hoogere Hoven in 
de Z. A. Republiek, gepubliceerd ingevolge Volksraads
besluit dd. 8 Julij 1882, Art. 757; Tarief van betalingen 
die in rekening kunnen gebragt worden door den Hoofd
Baljuw en de Onder-Baljuws en Tarief van Zegelregten 
voor het kantoor van den Griffier; alsook Tarief voor 
de Lagere Hoven, eveneens gepubliceerd ingevolge Volks
raadsbesluit dd. 8 Julij 1882, Art. 757. 

(Goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluit, 
Art. 842, dd. 18 Julij 1883.) 

Tariefv. procureurs. TARIEF VOOR PROCUREURS, PRACTISEERENDE VOOR HET HOOG 

GEREGTSHOF EN RONDGAAND HOF DER Z. A. REPUBLIEK. 

Optrekking van Optrekking dagvaarding in provisioneele zaken, 
Dagvaarding enz. van af 5/ tot 

Optrekken van 
pleidooien enz. 

Optrekken dagvaarding in Illiquide zaken per 
briefbladzij de 

Kopijen ... 
Optrekken eener subpoena 
Elke kopij 
Lastbrief ter Executie 

a. Roerende goederen 
b. Onroerende goederen 
c. Lastbrief ter Apprehensie 

Optrekken van Instructies voor declaratie of eenig 
and er pleidooi, per briefbladzij de 

Elke kopij de helft. 
Optrekken eener Procuratie ... 

, , Kosten Rekening, per folio 
Elke kopij per folio 
Optrekken van een Consent om pleidooien te 

sluiten ... 

Beeed. verklaringen, Optrekken eener Beeedigde Verklaring of Petitie 
petities, enz. per folio (insluitende schoone kopij) 

Instructies. 

Elk kopij per folio 
Optrekken Insolventen Schedulen, per folio 
Kopij per folio .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Instructies voor Declaratie 
Instructies voor brief op verhoor 
Alle andere Instructies ... 

1) Gewijzigd door Wet No. 5, 1886. 

£ s. d. 

0 10 0 

0 3 4 
0 3 4 
0 5 0 
0 2 6 

0 5 0 
0 7 6 
0 7 6 

0 6 8 

0 3 4 
0 2 6 
0 1 3 

0 2 6 

0 2 6 
0 1 3 
0 2 6 
0 1 3 

0 6 8 
0 6 8 
0 3 4 
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Opwachting bij Client en conferentie hebbende 
over speciaal pleit, exceptie of eisch in recon
ventie ... 

Opwachting bij conferentie met getuigen ... 
Opwachting in het Hof... van 6/8 tot 
Opwachting bij inspectie van landzaken, inslui-

tende reis en verblijfkosten, per dag 
Dito dito voor gedeelte van een dag 
Opwachting om te beeedigen 
Alle andere opwachtingen ... 

Optrekken van brief, orgineel werk, per brief-
bladzijde 

Optrekken van brief, gekopieerd ... 
Optrekken van korte brief 

V oor alle kennisgevingen 
Elk kopij ... 

Voor aanmaning en andere britwen 
Indien meer clan een folio, voor elk volgend folio 

Eerste honclerd woorden 
Elk claarop volgende honderd woorden 

Protest 
Certificaat van Presentatie 
(Verclere nooclige kosten van N otarisatie word en 

gerekend volgens voorgaande Tarief voor Pro
cureurs). 

Brieven, papieren, booclschappen enz., in beschei
clenheicl van den Taxeermeester. 

Aan klerk van Regter voor kopij van getuigenis, 
per folio 

Voor een tolk per uur ... 
Niet te boven gaancle pGr clag .. , 
Voor elk (kleurling) per clag .. , 
Commissaris om getuigenis de bene essA to nemen, 

per uur 
Niet te boven gaancle per dag 

0 6 
0 6 
2 2 

2 2 
1 1 
0 1 
0 3 

0 6 
0 3 
0 2 

() 3 
0 1 

0 5 
0 2 

0 5 
0 2 

1 1 
0 15 

0 1 
0 7 
2 2 
0 7 

1 1 
5 5 

BIJGAANDE REGELS VOOR HET TARIEF VOOR PROCUREURS. 

Opwachtingen. 

8 
8 
0 

0 
0 
6 
4 

Optrekken van 
8 Brief. 

4 
0 

4 Kennisgevingen. 

8 

0 Brieven enz. 

6 

0 Vertalingen. 

6 

0 N otarieele kosten. 
0 

6 
0 
0 
6 

0 
0 

Verdere uitgaven. 

Regels voor tarief 
van Procureurs. 

1. Een briefbladz~jde zal minstens 288 woorden bevatten Briefbladzijde 288 
en een folio 7 5 woorden. woorden en folio 75. 

2. Indien t eener kostenrekening door den Taxeer Meester Procur. zal kosten 
wordt afgetaxeerd zal de Procureur voor wien de rekening van taxatie betalen 

cl cl ' l k b 1 k' 1 t t" indien t der Reke· wor t getaxeer a I e osten met etre \: 1ng tot c e axa 1e ning afgetaxeerd. 
van gemelde rekening betalen. Kosten van taxatie ;r,ullen 

76 
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Wat kosten van zijn de kosten verbonden aan het optrekken der kosten
taxatie zijn. rekening, de opwaohting bij de taxatie daarvan en de zegels 

betaalbaar daarop. 
Retenue niet toegel. 3. Een Retenu voor eenen Advocaat zal niet worden 
in kosten-~~ken. tu~: toegelaten in eene kosten-rekening tusschen partij en partij. 
schen partlJ en partiJ 

Tarief v. Minimum TARIEF VAN MINIMUM 1) LEGES VOOR ADVOKATEN. 

Leges. 

Getuigekosten. 

Retenue-Speciaal .. . 
, -Generaal .. . 

Advies op Getuigenis 
Opinie 
Consultatie, wanneer twee Ad vokaten aan eene zijde: 

Voor Senior Advokaat .. . 
, Junior Advokaat .. . 

Voor Brief op Verhoor ... 
Argument op Excepties 
Applicatie-niet geopponeerd 

, -geopponeerd 
N otuleren van V onnis ... 
Motie voor Provisioneel V onnis ... 
Motie voor Provisioneel Vonnis wanneer geop

poneerd ... 
Refresher, geheelen dag 

, gedeelte van een dag ... 
Optrekking eener Dagvaarding, Exceptie of Pleidooi 

GETUIGEKOSTEN IN CIVIELE ZAKEN. 

£ s. d. 
1 1 0 
5 5 0 
1 1 0 
1 1 0 

2 2 0 
1 11 6 
5 5 0 
3 3 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 

2 2 0 
5 5 0 
3 3 0 
1 11 6 

1. Getuigen zullen worden betaald volgens het volgende 
tarief, benevens reiskosten. 2) 

a. Volksraadsleden, Hoofden van Departementen, Land
'<lrosten, Advokaten, Procureurs, Notarissen, Trans
port-Uitmakers, Doktoren, Chirurgijns, Landmeters, 
Ingenieurs, Predikanten, V rederechters, Veldcor
netten, Kooplieden, Bankbestierders, Bestierders van 
Bezigheden en Landbouwkundigen, binnen de tien 
mijlen van de Hofzaal woonachtig, van 1 Os. 6d. tot 
£1 1s., en boven die distantie van £11s. tot £2 2s. 

b. Klerken in Publieke Kantoren, geadmitteerde Agenten, 
Ambachtslieden, V enduafslagers, Winkelklerken en 
Transportrijders binnen de tien mijlen van de Hof
zaal woonachtig, 5s. tot 10 s., en boven die distantie 
7 s. 6d. tot 15s. 

c. Alle andere personen niet te voren genoemd, binnen 
de tien mijlen van de Hofzaal wotmachtig, 3s., en 

1) Gewijzigd in Maximum door Wet No. 5, 1886, Art. 1. 
~) Herroepen. doo~. Wet No. 5, 1886, Art. 2 als volgt: ,Ieder blanke 

getUige zal geregtJgd ZIJn tot 10s. per dag. Kleurlingen 1/6 per dag. 
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boven die distantie van 4s. tot 8s. Kleurlingen 
2s. per dag. 

2. De voorgaande toelage voor bijwonen van het Hof als Hoe toelage gere
getuige zal word en gerekend voor iederen dag noodzakelijk kend wordt. 

besteed in het reizen naar, verblijven te en terugkeeren van 
de plaats waar het Hof zitting houdt. 

3. Zoo dikw~jls een getuige onder meer clan een hoofd Betal. volgens hoog
van de voorafgaande classificatie komt zal hij worden betaald s~e classi~catie in-

h h .c--1 r1 h.. ' · d · d1en gtJtmge onder volgens et 001u waaronuer IJ geregbg IS tot de hoogste meer dan een hoofd 
toelage. komt. 

4. Een dag reizen te paard of per kar zal gerekend Reisdag gerekend 
worden te zijn 36 mijlen en een getuige zal gerechtigd zijn 36 mijlen. 

tot 2.5s. van elken dag of gedeelte van eenen dag noodzakelijk 
besteed in het reizen naar het Hof en terug naar zijne 
woning:-

Mits dat geene getuige gerechtigd zal zijn om eene Slechts reiskosten 
grootere som voor reiskosten te vorderen clan hiJ' werkeliJ'k werkelijk uitgegeven 

betaald. 
of met billijkheid heeft uitgegeven. 

5. vVanneer de woonplaats van eenen getuige meer clan Reiskosten voor af
zes mijlen maar niet meer clan 18 mijlen van de Hofzaal standen tusschen 

l · 1 h'' t' d .. · k t · b 6 en 18 mijlen. ge egen 1s, za IJ gereg 1g zlJn tot re1s os en met te oven 
gaande eene somrna van 15s. 

6. Iedere getuige meer clan drie mijlen maar niet meer Voor afstanden on
clan zes mijlen van de Hofzaal woonachtig, zal, in geval hij der 6 miJ1en. 

naar het Hof te paard of per kar of wagen reist, gerechtigd 
zijn tot reiskosten niet te boven gaande eene somma van 10s. 

7. Geen getuigen binnen de drie mijlen van de Hofzaal Geen rciskosten 
woonachtig zal gerechtigd zij n tot reiskosten. onder 3 mijlen. 

8. In het geval VCIU eenen blanken getuige die niet per Reiskosten voor ge
kar of wagen of te paard naar de Hofzaal reist, za.l een dag tuigen die te voet 

. 1 d d t 15 . 'l kornen. rmzen gere cen wor en egen miJ en. 
9. De kosten voor getuigen zooals vat::Jtgesteld bij dit Get.nigekosten be

tarief, zullen betaalbaar zijn aan den getuige door de partij taalbaar door d~g-
d. h h f' d d · l d . .. varende en verhele em ee t ge agvaar , en 1n geva aan zoo an1ge parLlJ zende partij. 
zijne kosten worden toegekend, clan zullen de gemelde kosten 
worden toegelaten tegen de verliezende partij in de taxatie 
der kosten. 

10. In de taxatie van kosten, hetzij tusschen partij en Gee~ Taxatie .val! 
partij, of procureur en klient, zullen alle getuigekosten wor- getmgeko.sten ~ndJen 
d f: t d .. b h 1 .. 1 k 't t' f h 'f geene kw1tautle. en a ge axeer tenzlJ er eene e oor \J w Wl an 1e o se n -
telijk bewijs, dat, zulk bedrag aan den getuige behoorlijk 
is getenderd, aan den Taxeermeester worde vertoond. 

11. In de taxatie van kosten tusschen partij en partij, Geene kostcn aan 
zal niets worden toegestaan voor eenen rretuige die niet is niet verhoorde ge-

h d t .. h d b d t .r' t · · b tuigen tenzij getui1 ver oor , 2nzlJ et wor t ewezen a ziJne ge mgems e- O'enis belangdjk. 
langrijk en noodzakelijk zoude geweest zijn. Maar geene Geene kosten aan 
kosten voor eenen getuige niet gedagvaard en niet verhoord niet gedagvaarde. 

zullen word en toegelaten tusschen partij en partij. 
12. Indien een grooter getal getuigen dan werkelijk nood- Alleen kos~en van 

zakelijk was, wordt gedagvaard door eenig partij, dan zullen zulke getmgeu toe• 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1204 [1883 

geiaten als nood- alleen de kosten van zulke getuigen worden toegelaten tegen 
zakelijk waren. de andere partij als noodzakelijk waren. 
Geene kosten toege- 13. In de taxa tie van kosten tusschen partij en partij, 
~ate? aan g~tuil?en zullen geene kosten hoe ook genaamd worden toegelaten voor 
mddienlgetmgem~nt eenig getuige, indien het feit of de feiten die zulk getuige 
ree s , oor oppos . b · · 1 d 1 f 11 · · 
geadmitteerd is v66r gedagvaard IS om te eWIJzen, a ree '3 za o zu en ZlJn ge-
de uitrei~ing van admitteerd door den opposant v66r de uitreiking van zulke 
dagvaardmg. dagvaarding voor getuigen: mits dat zulke admissie in ge-

geschrifte zal zijn, geteekend door den opposant of zijnen 
procureur. 

Getuigen in meer 14. Indien dezelfde persoon een getuige is in meer dan 
dan eene zaak op eene zaak op denzelfden dag verhoord, zal hij alleen gereg-
denzelfden dag ver- . d .. t l""k t 1 · k t "" k hoord slechts gereg- t1g ZIJn to persoon IJ e oe age en rers os en voor eene zaa , 
tigd tot kosten voor welke toelage en reiskosten met evenredigheid zullen word en 
eene zaak. verdeeld tusschen de verschillende zaken. 

Tarief voor Hoofd- TARIEF V AN BETALINGEN DIE IN REKENING KUNNEN WORD EN 
en Onder-Baljuw. GEBRAGT DOOR DE HOOFD-BALJUW en ONDER-BA.LJUW. 

£ s. d. 
Dienen van Dagvaardingen, Kennisgevingen, Or-

ders en andere Documenten ... 0 3 0 
Registreren van een Document ... 0 1 0 
Relaas van eenig Document ... 0 1 0 
Paardenhuur, per uur afstand, uitgaande 0 3 6 

" " 
,, 

" 
terugkomende 0 3 6 

Berekening van be- W anneer meer bedieningen dan een moeten gedaan 
diening voor afstan- worden op dezelfde reis, kan de afstand van de stad tot de 
den. plaats van bediening slechts eenmaal in rekening warden 

gebragt en de afstanden tot de andere plaatsen van bediening 
moeten berekend worden, ieder van de laatst voorgaande 
plaats van bediening en terug naar de stad op dezelfde wijze. 

Postgelden. Postgelden in crimineele zaken, vrij. 
Postgelden in ci viele zaken, per posttarief. 

£ s. d. 
Tarief voor Inven- Maken van Inventaris, niet te bovengaande 
tari!i. 1 foolscap folio van 30 regels 0 3 0 

Voor ieder volgend foolscap folio 0 3 0 
Berekening van per- W anneer een last brief teruggetrokken wordt na executie, 
centen voor en na doch. v66r adverteren in de courant, tegen 1 percent van 
ad verteren van 
executie. bedrag van den lastbrief. Na adverteren, doch voor dat de 

verkoop plaats heeft, tegen 2i percent, en wanneer de ver
koop plaats beeft, van de eerste £100 .5 percent en voor 
iedere volgende £100 4 percent. Indien gelden in beslag 
worden genomen, zal worden berekend .5 percent van de 
eerste £100 en 4 percent van ieder volgende £100. 1) 

1) Zie Regel LII, Proclamatie zonder datum, Staatscourwnt 21 Februarij 
1884, No. 158. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1883] 1205 

Inbezithouding van goederen die voortdurend zorg 
vereischen, per dag ... 

Inbezithouding van andere goederen ... 
W anneer iemand buiten de stad moet word en 

gezonden om goederen in beslag genomen op 
te passen en te bewaren, per dag ... 

£ s. d. 

0 7 
0 4 

0 15 

Tarief voor goede-
6 ren in bezit gehou• 
oden. 

0 
Indien goederen moeten vervoerd worden, kan de gewone Berekening van kos

huur in rekening worden gebragt, benevens de noodzakelijke t~n voor goederen 
kosten van vervoer. d1e vervoerd worden 

Voor het executeeren van eenigen Lastbrief, hetzij 
van arrest, uitwerping, roerend of onroerend 
goed 

Opmaken van eenige Securiteit-Acte ... 
Kennisgeving van inbeslagneming van onroerend 

goed aan Registrateur van Acten of verweerder, 
voor iedere kennisgeving .. . 

Opmaken van Advertentien .. . 
Ingeval van executie van eenen Lastbrief op roe

rend goed en verkoop daarvan, voor afschriften 
daarvan te zenden aan den Hoofd-Baljuw 

Voor iederen brief inhoudende documenten ter 
bediening, ter verzending aan de Onder-Baljuws 

V oor assistentie voor het opmaken van in ventaris 
buiten de stad, behalve paardenhuur volgens 
tarief, per dag ... 

Dito binnen de stad 

£ s. d. 

1 1 
0 15 

0 5 
0 5 

0 10 

0 2 

1 0 
0 15 

Tarief voor excute
ren van Lastbrief 

oenz. 

0 

0 
0 

0 

6 

0 
0 

In crimineele zaken kan alleen in rekening worden ge- Paardehuur enz. in 
bragt paardenhuur, bediening, relaas en registratie, volgens crim. zaken. 
tarief in civiele zaken. 

Voor bijwonen en opzigt eener uitvoering van 
een doodvonnis ... 

£ s. d. 
Bijwonen uitvoering 

2 2 0 van doodvonnis. 

TARIEF VAN ZEGELREG'rEN VOOR HET KANTOOR 

VAN DEN GRIFFIER. 

Tarief voor Griffier. 

Volmacht om te vervolgen of te verdedigen 
Substitutie van Volmacht 
Dagvaarding, Subpoena of Last brief ... 
Eenig Pleidooi 
Petitie of Kennisgeving ·van Applicatie 
Kennisgeving van nederzetting eener zaak 
Beeedigde verklaring 
Gecertificeerde kopie van een document ... 
Gewone kopie 
Liquide document in Provisioneele Zaken ... 
Document in Illiquide Zaken 

£ s. d. 
0 5 0 
0 5 0 
0 10 0 
·o 5 o 
0 5 0 
0 5 0 
0 5 0 
0 5 0 
0 2 6 
0 2 6 
0 1 0 
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£ s. d. 
Orders en Interdicten . .. 0 10 0 
Kennisgoving van tc rugtrekking eener zaak 0 5 0 
Petitie voor verlof om te appelleeren... 1 0 0 
Securiteit-acte in geval van appel 0 10 0 

Percenten voor 
taxa tie. 

Uitspraak van eenen Scheidsrechter . . . 0 5 0 
Me~o. van . onderzoek . . . 0 2 6 
Kosten Rekeningen ter Griffie van Lastbrieven 0 2 6 

Kosten Rekeningen in alle Zaken en A pplicaties 5 per 
cent op het bed rag te word en getaxeerd. 1) 

Admissie van Advo- Admissie van Ad vokaat 
kaat, Procureur, enz. , , Procureur 

£ s. d. 
15 0 0 
17 10 0 
10 0 0 
10 0 0 

Consent papier. 

TariPf voor Latzere 
Hovtm. ToelRge aan 
Procurenrs. 

Illiq nide zaken. 

" 
, Notaris ... 

, , Transportuitmaker 
, , Beeedigde V ertaler 

Consent papier om pleidooien te sluiten 

TARIEF VOOR LAGERE HOVEN.-TOELAGE AAN 

PROCUREURS. 2) 

In Il!iquide Zaken. 

2 10 0 
0 5 0 

£ s. d. 
Voor het regt van retenue in illiquide zaken 
Voor het nemen van Instructie om te vervolgen 

of te verdedigen ... 
V oor het opmaken van procuratie 
Voor aanschrij ving en bestelling per brief, van 

3 shillings tot 
Voor het uitmaken van dagvaardingen ilriquide 

zaken, van 7 shillings 6 pence tot ... 
In buitengewone gevallen van groote omschr~j

v;ng, voor elk afschrift 
V oor het uitmaken van eene dagvaarding op 

getuigen 
V oor elk afschrift ... 
Voor vacatie en opwachting met resumptie van 

documenten .. . .. . .. . . 00 .. • .. • 

V oor het opmaken en uitschrij ven van eene 
exceptie of ander pleidooi van 10s. 6d. tot ... 

Voor het opstellen van een brief van 101:4. 6J. tot 
Voor vacatie tot b pleiting voor het Hof van 

10s. 6d. tot 
Voor langer dan een dng, voor elke~ .. volg~nd~-~ 

dag van 10s. 6d. tot. 00 .. • 00. • .. • •• .. • 

V oor eene applicatie aan het Hof verdedigd ... 

1) Gewijzigd door Wet No. 5, 1886, Art. 3, in 2 per cent. 
2) Herroepeu door Wet No. 5, 1886, Art. 4, 

1 1 0 

0 10 6 
0 5 0 

0 5 0 

0 15 0 

0 5 0 

0 1 0 
0 0 6 

0 6 0 

1 1 0 
1 1 0 

1 1 0 

1 1 0 
0 10 6 
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Voor eene app1icatie onverdedigd van 5s. tot ... 
V oor het maken van afschriften voor elke 100 

woorden 
Voor het maken van een beeedigde verklaring 

5s. tot ... 
V oor schriftelijke kennisgeving en bestelling 
Voor het opstellen van eenen last brief ter executie 

In Liquide Zaken. 

\Vaar geene defensie gemaakt wordt of geene 
getuigen gehoord, buiten uitgaven, insluitende 
al het werk van den Procureur tot op en met 

£ s. d. 
0 10 0 

0 1 0 

0 10 0 
0 5 0 
0 5 0 

£ s. d. 

het vonnis, van 1 Os. 6d. tot . . . 2 2 0 
Indien de zaak wordt verdedigd of getuigen ge-

hoord van £1 1s. tot 3 3 0 

Liquide zaken. 

Na het uitspreken van het vonnis wordt voor verdere Berekening van 
werkzaamheden in Hq_rl'l:dA zaken gerekend volgens tarief, ~ost~n ?a vonni~ 
~lechts onvermiJ' deliJ'ke kosten worden toegestaan tusschen m hqmde en crnn. •- zaken 
partij en ; 1) and ere kosten zij n tussch en den Procureur en · 
zijnen client. In crimineele zaken blijven de kosten onder-
worpen aan overeenkomst tusschen den Procureur en zijnen 
client. 2) 

Ingeval de verliezende partij slechts een agent, maar de Berekening van 
triumphant een procureur geemploijeerd heeft, zal zoodanig kosten vo!gens 
verliezende partij alleen betalen kosten van den Procureur agents tanef. 
volgens tarief voor agenten, en het verschil zal aan den 
procureur door den triumphant zelf worden betaald. 

TOELAGEN AAN AGENTEN VOOR DE LAGERE GEREGTSHOVEN. 3) Tarief voor agenten 
voor Lagere Hoven. 

V oor het waarnemen van elke zaak, waar de ge
daagde niet verschijnt of de schuld erkend en 
geene verdediging gemaakt wordt, en geene 
getuigenis wordt gchoord, al het werk daar-

£ s. d. 

onder begrepen tot en met het vonnis 5s. tot 1 1 0 
Indien verdedigd of getuigen gehoord, van I Os. 

6d. tot 2 2 0 
V oor het uitnemen van een vonnis ter executie 0 5 0 

In crimineele zaken blij ven de kosten onderworpen aan Berekening van kos_ 
overeenkomst tusschen de agent en zijnen client. ten in crim. zaken. 

Agenten mogen eischen voor het invorderen van geld ofTarief voor collectie 
waarde met de renten £10 niet te bovengaande: 10 percent; van gelden. 

1) Zie Wet No. 5, 1886, Art. 5. 
2) Zie Wet No. 5, 1886, Art. 6. 
3) Dit is nu ook het Tarief voor Procureurs in de Lagere Hoven 

volgens Art. 4 van Wet No. 5, 1886. 
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voor sommen te bovcngaande £10 tot en met £100 met de 
renten : 5 percent; voor so m men of waarde meer dan £100 
met de renten, voor de eerste £100 : 4 percent en voor het 
overige 2i- percent, onderworpen aan taxatie. 1) Onder deze 
percenten zijn al hunne werkzaamheden begrepen, maar geene 
onvermijdelijke voorschotten. 

Voor aanschrijving onder de £5... .. . 
do. do. boven £5 tot £50 
do. do. do. £50 

TARIEEF VOOR GEREGTSBODEN. 

O£viele Zaken. 

Tarief voor geregts· V oor registratie van elke dagvaarding 
buden. Relaas van elk exploit ... 

Doen van eenig exploit 
Exploiteren van arrest op persoon 
Uitmaken en pa.sseeren van acte van securiteit of 

waarborg ... 
Nemen van inventaris geen 100 woorden te boven 

gaande met copij ... 
Elke volgende 100 woorden ... 
Ingeval geen zekerheid wordt gegeven en de 

goederen door een persoon bewaakt moeten 
worden, per da.g 

Indien de goederen vervoerd worden de noodige 
kosten van vervoer, pakhuishuur, enz. 

Kennisgeving in de courant en copij buiten de 
kosten van publicatie ... 

Ten uitvoer leggen van een vonnis van verdrijving 
Leggen van beslag op goederen 
Paardenhuur per uur ... 

Berekening van kos- W anneer de Bode in dezelfde zaak op dezelfde 
ten voor exploit. tijd meer dan een exploit te doen heeft, is 

hij buiten 1 s. voor registratie van elke dag
vaarding en 1 s. relaas voor elk exploit, ge
regtigd tot 2s. 6d. voor den persoon en 2s. 
6d. per uur voor paardenhuur, berekend 
naar den afstand dien hij werkelijk heeft af 
te leggen. 

Vonnis v. Execuiie. Elk vonnis van executie aan den Geregtsbode in 
handen gesteld maar betaald voor 't nemen 
van beslag 

£ s. d. 
0 2 6 
0 5 0 
0 10 6 

£ s. d 
0 0 6 
0 1 0 
0 1 6 
1 1 0 

0 4 0 

0 2 6 
0 1 0 

0 5 0 

0 2 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 2 6 

0 5 0 

Berekening van per N a het ne men van beslag maar waar na publica tie van 

1) Gewijzi15d door Wet No. 5, 1886, Art, 5 en 6. 
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verkoop, geene verkooping plaats vindt 2 percent cip enkel centen voor en na 
bedrag van het vonnis zonder inbegrip der kosten. verkooping. 

Na beslag en verkooping 4 percent op het gerealizeerd 
bedrag. 

Or1:m,ineele Zaken. 

'Vanneer de Bode salaris trekt van het Gouvernement, Gesalareerde Bode 
zal hij in crimineele zaken alleen geregtigd zijn tot 2s. 6d alleen geregtigd tot 

d h · 2/6 per uur paarde-
per uur voor paar e uur. huur. 

Geen Geregtsbode zal geregtigd zijn eenig vast goed in Bode niet geregtigd 
executie te nemen of te verkoopen. vast goed te verk. 

Geen Geregtsbode kan onder dit tarief betaling eischen Rekeningen moeten 
dan alleen na zijne rekening behoorlijk zal zijn getaxeerd getaxee.rd worden. 

door den Griffier van het Landdrosthof van zijn distrikt. 
Alle vroegere wetten en besluiten, hiermede in strijd, Herroep. v. tegenstr. 

zijn met de uitvaardiging dezer wet vervallen. vroegere wetten. 

Deze wet treedt dadelijk in werking overeenkomstig de In werking treden 
bepalingen van art. 77 van het Reglement van Orde. 1) der wet. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 23 J ulij 1883. 

S. J. P. KRUGER. 
Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

PENSIOEN-WET No. 9, 1883. 
(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den REd. Achtb. 

Volksraad dd. 25 Julij 1883, Art. 907). 

ARTIKEL 1. Er zal een pensioenfonds bestaan, waaruit Oprigting van pen
bijdragen gegeven warden aan gewonden en verminkten in sioenfonds. 

den oorlog of op commando, aan weduwen en weezen van 
in oorlog of op commando gevallenen. 

2. Dit vaste fonds zal gevormd warden door:- Vorming van fonds. 

a. De gelden nu reeds in kas, afkomstig van de Gelden in kas van 
buiten afgezonden gelden gedurende den oorlog Europa gezonden. 

van 1881. 
b. Een vaste bijdrage door ieder meerderjarig blanke Vaste bijdrage ieder 

ingezetene des lands van een shilling per jaar; meerderjarig blanke 

--------------

1) ~ie ante bl. 1088. 
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c. Bijdrage van de Gouvernements ambtenaren met 
vast tractement, naar evenredigheid, die een 
salaris genieten beneden £60 betalen jaarlijks een 
shilling, die een salaris van £50 tot £100 ont-
vangen twee shilling en zes pence, voor elke 
£100 daarboven een shilling; 

d. Van elk certificaat van vrijstelling uitgereikt door 
een bevoegd geneeskundige, of door een Veld
kornet met twee onpartijdige getuigen, zal een 
pond een shilling Stg. aan dit fonds worden 
betaald. Dit bedrag wordt in zegel aan het cer
tificaat gehecht. In elk certificaat moet staan 
uitgedrukt dat de persoon aan wien het is afgfl
geven onbekwaam is tot eenigen dienst en dat 
de afgever bereid is dit te beeedigen ; 1) 

e. Vrijwillige bijdragen. 
Gelden betaalbaar 3. De gelden, bedoeld onder letters b en c van art. 2, 
bij Landdrosten. worden als gewone bijdragen bij de Landdrosten betaald 2) 

en door hen verantwoord aan den Thesaurier Generaal, die 
dezelve maandelijks in de Weeskamer stort ten behoeve van 
dit fonds. 

Beheer van fonds 4. Het beheer over dit fonds zal gevoerd worden door 
door Weesheer. den Weesheer, bijgestaan door een Secretaris. 3) 
Jaarl. verslag door 5. Jaarlijks zal door den Weesheer, nadat de boeken 
Weesheer aan Rege- van dit fonds door den Auditeur Generaal zijn geauditeerd, 
ring. een verslag worden opgezonden aan de Regering, om voor 

den V olksraad te word en gelegd. 
Commissie door 6. Elk jaar zal de Volksraad een Commissie van drie 
Volksraad gekozen. leden uit zijn midden verkiezen, om in overleg met den 

\Veesheer 4) een plan tot het verleenen van toelagen vast te 
stellen, welk plan voor den V olksraad zal word en gelegd ter 

Bevoegdheid van goedkeuring. In onvoorziene gevallen zal de W eesheer het 
'Yeesheer in onvoor- regt hebben om toelagen te verleenen naar evenredigheid 
z1ene gevallen. . . ' tot de volgende V olksraadsz1tt1ng. 
Gelden gestort in 7. Het geld, tijdelijk in kas, wordt gestort in een Bank 

d
B.andk. 

1
Ndiet dbenodo- die door de Regering zal word en aangewezen. De geld en, 

lg e ge en oor e a· . t b d' d .. d . k . d Commissie uitgezet 1e me enoo 1g ZlJn voor e gewone u1t eermgen, wor en 
onder securiteit. door de Commissie, bedoeld in art. 6, uitgezet onder eerste 

verband op vast goed, dat minstens de dubbele waarde heeft 
van het uitgeleende geld, ten name van den W eesheer .als 
bestuurder van het Fonds. 5) 

Corn~: Generaal 8. De Commandant-Generaal is verpligt onmiddellijk na 
geeft hJst v. gewond. afloop van den oorlog aan den W eesheer de noodige inlich-
en gesneuvelden. t' t f d .. 1ngen e geven o te oen geven met een hjst van de ge-

wonden en gesneuvelden. 

1) In verband hiermede zie V.R.B. 24 Julij 1883 Art. 8'35. 
2) Uitgenomen in Distr. Pretoria volgens Art.1 ~an Wet No. 10 1885. 
3) Zie V.R.B., 23 Julij 1883, Art. 877. ' 
4) Zie V.R.B., 4 Sept. 1884, Art. 373. 
5) Zie V.R.B., 23 Julij 1883, Art. 879, 
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9. De b~jdragen in artikel 1 bedoeld worden uitbetaald Pensioen uitbetaald 
voor het district Pretoria ten kantore van den Weesheer, door Weesheer of 

d d. t · t d d I dd b k d Landdrosten. voor de an ere IS ne en oor e _;an rosten met an or ers 
van den W eesheer. 

De Landdrosten geven maandelijks verantwoording aan Maandelijks verslag 
den W eesheer van de hun toegezonden gelden. der Landdrosten. 

10. Alle orders tot uitbetaling van gelden van dit Fonds Orders door Weesh. 
zullen door den \Veesheer en den Secretaris zijn geteekend. en Secret. geteekend. 

11. Deze Wet treedt in werking op den 1sten Januarij 1884. In werking treden 
der wet. 

OVERGANGSBEP ALING. 1) 

12. De Regering zal zorg dragen dat de gelden, waarvan Regering zal gelden 
Sprake is in art. 2 afd. a ter beschikking worden gesteld in kas ter beschik-

< ' ' k' t ll van den Bestuurder van het Pensioenfonds. mg 8 e en. 

Op last, 
W. EDUARD BOK, 

Staatssecretaris. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 15 Augustus 1883. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

WET No. 10, 1883. 
OP KRUIT- EN ONTPLOFBARE STOFFEN-FABRIEKEN. 

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den HoogEd. 
Achtb. Volksraad dd. 26 J uij 1883, Art. 932. 

NADEMAAL het noodzakelijk is, voorzieningen te maken Inleiding. 
voor behoorlijke regeling en beheer der Fabrieken waar Kruit 
en andere ontplofbare stoffen vervaardigd worden, en voor 
bescherming en veiligheid van een iegelijk die werkzaam is 
in, of in verband met zulke Fabrieken, zoo wordt hiermede 
v astgesteld : 

OMSCHRIJVINGS-KLAUSULE BETREKKI~G HEBBENDE OP ALLE Omschrijv. clausule. 
BEDOELINGEN IN DEZE W.ET VERV A'r. 

"Onveilig-huis zal aanduiden: 
a. Elk gebouw waarin ontplofbare stoffen, of bereidselen Onveilig huis. 

daarvoor, worden gemaakt, verwerkt, opgeslagen of 
gepakt, en alle Kruitmagazijnen. 

b. Elk kantoor onmiddelijk aan een der bovengenoemde 
gebou wen aangrenzende. 

1) Herroepen en gewijzigd door V.R.B. 24 Julij 1883, art. 885. 
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c. Elk gebouw minder dan vijftig (50) yards van al de 
bovengenoemde gebouwen verwijderd. 

LuciferVuurhoutj€s "Lucifer Vuurhontjes" zal aanduiden en in begrepen 
worden alle en elke soort van vuurhoutjes of lucifers, hetzij 
"phosforische" of "zekerheids," alsook alle voorwerpen van 
vuurmakende hoedanigheid. 

Lichten. "Lichten" zal aanduiden al zulke verlichtingen als niet 
goedgekeurd zijn door de Commissie van beheer als te zijn 
deugdelijke veiligheidsverlichting. 

Ontplofbare stoffen. "Ontplofbare stoffen" zal aanduiden: 
a. Kruit, Ammunitie, Salpeterzuurzout-mengsels, Sal

peterzuurzout-poeders, Chlorate-mengsels, en alle 
andere soorten van ontplofbare stoffen. 

b. Houtskool, gemalen of anderzints, geolied Katoen, 
geoliede Lompen en geolied Afval, en elk artikel 
onderhevig aan zelf-ontbranding. 

Bediende. "Bediende'' zal aanduiden elk en een ieder persoon, 
werkzaam in, of in verband met de fabriek. 

Vreemdeling. "Vreemdeling" zal aanduiden, een ieder die niet in of 
voor de Fabriek werkzaam is. 

Fabriek. "Fabriek" zal aanduiden de geheele oppervlakte gronds, 

Inl6liding. 

gebouwen en zoo voorts, binnen hare bakens. 

Ingevolge de voorzieningen, bedoeld en nader te worden 
omschreven in deze Wet op het vervaardigen van Kruit en 
andere ontplofbare stoffen, hierin te worden genoemd "de 
Wet," heeft het ZHEd. den Staatspresident behaagd om, 
krachtens en volgens advies van den Uitvoerenden Raad, te 
bevelen en voor te schrijven, betreffende het vervaardigen 
van Kruit en andere ontplofbare stoffen, in door de Regering 
geoctroij eerde fabrieken; en voor bescherming en veiligheid 
van een iegelijk die werkzaam is in, of in verband met zulke 
fabrieken, als volgt: 

AFDEELING I. 

VREEMDELINGEN. 

Personen belet Art. 1. Elke persoon of vreemdeling, die de grenzen van 
grenzen ~.grond~~b. het grondgebied eener fabriek zal overschrijden zonder eene 
van krmdmagaziJB h t t · f · ' f d 
te overschrijden, op gesc. reve~e oes emmm.g van een o meer Duekteuren, o: e 
boete of gevangenis- onmiddehJke toestemmmg van den Bestuurder der fabr1ek, 
straf. zal beboet worden tot een bedrag niet hooger dan £100 ( een 

honderd pond sterling) of gevangenistraf met of zonder 
harden arbeid, voor een tijdvak niet lange~ dan twee jaren; 
en verder, elk zoodanig persoon of vreemdeling, die nalatig 
blijft om op verzoek de fabriek te verlaten, kan worden ver
dreven of gevangen genomen, 
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Art. 2. Elk vreemdeling, die de Fabriek met of zonder Binnen treden van 
toestemming binnen treedt, bij zich hebbende een wapen offabrief met wapen 

· kt · t 1 f · · t 1 fb t .re enz., bel et op boete werktmg gemaa , :van s aa o IJzer, on p o are s oue~, of gevangenis. 
lucifers of vuurhoutjes, zal aan dezelfde straffen onderhev1g 
zijn als vervat in art. 1. 

Art. 3. Elke toestemming om de fabriek te bezoeken, Vreemdelingen 
aan vreemdelingen vedeend, zal eene klausule inhouden, be- onderworpen om 

Palende, dat zij zich zullen laten onderzoeken of zij ontplof- odnderzochdt tte "'!.or-
1 'f' f h . d l f . . . en voor a ZlJ bare stoffen, uc1 ers o vuur outjes, rant o anderzmts blJ mogen naderen. 

zich hebben, voor en aleer hun zal toegestaan zijn, een 
"Onveilig huis" tot op vijftig (50) yards te naderen. 

Art. 4. Geen vreemdeling beschonken zijnde, zal toegang Be~Schonken perso
tot de fabriek hebben, en elk persoon die binnen de grenzen nen zullen gevangen 
van het grondgebied der fab1·iek in beschonken toestand genodmen en gestraft 

d d I 'dd.l"k d wor en. gevon en wor t, za onm1 e IJ gevangen genom en wor . en, 
en als een indringer gestraft worden, als vervat in artikel 1 . 

AFDEELING II. 

Bl<JDIENDEN. 

Art. 1. Eene kopie van deze wet, en van de bijzondere Copie van deze wet 
bepalingen (zoo die bestaan) voor de fabriek aemaakt en en verd.ere bepalin-

d l d . 0 d'' gen termzagevan 
van zulke ge ee ten van veror. emngen of wetten, 1e op bedienden die 
dusdanige fabrieken betrekking hebben, zullen ten alien tijde schriftelijke belofte 
op zoodanige plaats in de fabriek aanwezig zij n dat een zullen afleggen dat 
· d d kk ]"k · k ' b zij de wetten zullen 
Ie er aarvan gem a ye IJ Inzage an nemen; en geen e- gehoorzamen. 
diende zal eeni~ verhaal in regten hebben, ten gevolge of 
krachtens een contract of overeenkomst door hem aangegaan 
met de fabriek, voor en aleer hij schriftelijk zal hebben ver-
klaard, al de bepalingen en verordeningen in deze wet ver-
vat, en al de bijzondere bepalingen gemaakt voor die fabriek 
waarin hij werkzaam is, te zullen gehoorzamen en stiptelijk 
in acht nemen. 

Art. 2. Geen bediende zal vuur of licht in eenig gedeelte Bediend~n bel~t 
of gebouw der fabriek mogen binnen brengen of ontsteken vuur of bcht bmnen 

. . . . ' brengen of ont-
maar daarmede op mmstens VIJftig (50) yards afstand van steken tenzij in 
alle "Onveilig-huizen" blijven, uitgezonderd het voor de zei.\:ere gevallen. 
doeleinden en werkzaamheden der fabriek benoodigde, en die 
benoodigde verlirhting zal niet anders dan in overeenstem-
ming met deze wet worden aangewend, en uitsluitend met 
inachtnemirig van zulke bevelen als de Bestuurder van de 
fabriek zal geven; op straffe als vastgesteld in art. 1 dezer 
vVet, en onmiddelijk ontslag. 

Art. 3. Geen bediende zal in eenig gedeelte der fabriek Roken door be
hoe ook genaamd moaen roken uitgezonderd de plaatsen en ?iende belet tenzij 
k d d ' 0 

. • ' I . d m localen daartoe 
amers oor e CommiSSie van beheer voor dat doe em e aangewezttn op 

~angewezen, noch zal in eenig gedeelte der fabriek vuur, straffe. ' 
hcht, vuurhoutjes of lucifers of eenig and er artikel dat brand 
of ontploffing zou kunnen veroorzaken mogen binnen gebragt 
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of ontstoken worden, op straffe als vastgesteld in art. 1 van 
deze wet. 

Art. 4. Geen bediende, in beschonken toestand, zal ge
oorloofd zijn de fabriek binnen te treden, of zoo hij reeds 
binnen is, er te vertoe.ven ; en geen bcdiende zal geestrijke 
of and ere drank en in de fabriek mogen brengen, op straffe 
als vastgesteld in art. 1. 

Onderwerping van Art. 5. Een ieder, zonder onderscheid, eene kruitfabriek 
een iederaanonder·tot op vijftig (50) yards afstand van eenig "Onveilighuis" 
zoek naar ontplof- d 1 · h · d d bare stoffen. naderen e, za z1c zon er tegenstreven aan een on erzoek 

naar ontplofbare stoffen, lucifers of vuurhoutjes, geestr~jke 
dranken of anderzins, van welken aard ook, moeten onder
werpen. \V eigering om zich aan zulk een onderzoek te on
derwerpen zal hem, die weigert zich te laten onderzoekcn, 
doen vervallen in de straffen bepaald in art. 1 dezer wet. 

Huish. voorschrift. Art. 6. Bij de huishoudelijke voorschriften voor zulke 
door Directeuren fabrieken, zal van tijd tot tijd door Dirocteuren worden bc-
~=~:~i~ ~::d~~~k. paald, welke hoeveelheid drank voor de bedienden noodig 

N aam van Wet. 

In werking treden 
der wet. 

geoordeeld wordt, en in alle voorkomende gevallen aangewezen 
en vastgesteld worden in welke kamers en kantoren die dranken 
zullen worden opgeslagen en genuttigd. 

Deze wet zal genoemd word en "Wet op Kruit, en ont
plofbare stoffen Fabrieken, van 1883." 

Deze wet treedt dadelijk in werking ingevolge de be
palingen van artt. 72 en 77 van het Reglement van Orde. 1) 

Op last, 

W. EDUARD BOK, 
Staa tssecretaris. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, Zuid-Afrikaansche Republick, 

12 September 1883. 

WET No. 11, 1883. 
OP DE STADSRADEN VOOR DE Z. A. REPUBLIEK. 

(Goedgekeurd en voor een jaar in werking gesteld bij 
Volksraa.dsbesluit, Art. 892 dd. 24 JulU 1883.) 

[Deze Wet is met verloop van een jaar vervallen. Zie nu 
W_et No. 10, 1886.] 

2) Zie ante bl. 1086 en 1088. 
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VOLI):SRAADSBESLUIT, 28 JUNIJ 1883. 

Art. 480. "De Volksraad gelet hebbende op de missieve V~rmeerdering van 
van ZEd. Gestr. den Commandant-Generaal dd. Mei 1883 1) Uitv. Ra~d do,~r ~en 

. . . . ' ' non· offiCieel nd m 
beslmt de Regermg te magt1gen den U1tv. Raad met een persoon van den 
non-officieel lid in den persoon van den verkozen Vice-Presi- Vice-President. 
dent te vermeerderen, zooals door de Regering aanbevolen, 
indien het na afloop van de kiezing van een Commandant-
Generaal mogt blijken dat ZEd. Gestr. P. J. Joubert onver-
hoopt niet herkozen wordt 6f indien herkozen deze betrek-
king · niet zou aannemen; op grond dat de Volksraad het 
wenschelijk acht dat ZEd. Gestr. Joubert in geval niet her-
kozen als Commandant-Generaal, desnietemin zooals nu Vice-
President zal zijn der Z. A. Republiek. Eenigerlei wetten 
die in strijd mogen blijken te zijn met dit besluit indien de 
uitvoering er van noodig wordt geacht, zullen alsdan ver-
vallen zijn." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 30 JUNIJ 1883. 

Art. 505. "De Raad, gelet hcbbende op art. 17 van de Regering gemagtigd 
Aanspraak en op de aanbeveling van de Regering en de twee Gouv. plaatsen 
Finantieele ·Commissie desbetreffende, besluit de Regering te te verkokopent en.,.... . overeen oms mo::~ 

magtlgen: Stand. Bank te 
"le. Tot verkoop van twee Gouvernementsplaatsen uittreffen. 

de hand. 
"2e. Eene tijdelijke Overeenkomst te treffen met de 

Standard Bank, aangaande eene mogel~j~e overtrekking, zegge 
voor den tijd van zes maanden, tot een bedrag van £20,000." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 3 JULIJ 1883. 

Art. 538. "De Haad besluit de post nu aan de orde 2) Goedkeuring van 
goed te keuren en bovendien de Regering te magtigen Be- Insp. ?eneraal en 
lastinggaarders aan te stellen in zoodanige districten waar belastmggaarders. 
zij noodig oordeelt, volgens aanbeveling der Memorie-Com-
missie en volgens de voorzieningen der Wet op de Invoer-
regten. Zie Volksraadsbesluit Art. 192, dd. 22 Mei 1882." 

"De Volksraad keurt de post thans op de begrooting Insp. Generaal zal 
goed, met de bepaling dat de Inspecteur Generaal uitsluitend uitsluitend ageeren 

1) Betreftende kiezing van den heer P. J. Joubert als Vice-President. 
2) Inspecteur Generaal. 
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als Controleur vau zal ageeren als Controleur van In voerregten, wordende voorts 
Invoerregten. aan de Regering opgedragen om te zorgen voor de invorde

ring van invoerregten overeenkomstig het verzoek der memo
rialisten en van de voorzieningen der Wet op de Invoer
regten. Zie Volksraadsbesluit Art. 192, dd. 22 Mei 1882." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 4 JULIJ 1883. 

Betrekking v.Staats- Art. 570. "Wat betreft het salaris van den Staatsprocu
procureur zal be- reur is de Raad van oordeel, dat voortaan deze betrekking 
kleed word~~ door alleen bekleed zal worden door een behoorlijk gekwalificeerde 
een behoorhJk ge- . . 
kwalificeerde en ge- en gepromoveerde regtsgeleerde, d1e een bepaalde stndlC van 
promoveerde Regts- de regtsgeleerdheid gemaakt heeft, en besluit aan zoodanig 
ge~eerde die f?.een persoon als Staatsprocureur eene jaarwedde van £1000 toe 
prrvaat practiJk zal k d' t d · h d t 1 · · · uitoefenen. te ennen, met 1en vers an e nogt ans a 11J geen pnvaat 

praktijk zal uitoefenen. 1) 
"Daar de tegenwoordige Staatsprocureur deze kwalificatie 

niet bezit en dus zal moeten aftreden bij expiratie van zijn 
thans verkregen verlof, draagt de Raad aan de Regering op 
zoo spoedig mogelijk de noodige en gewenschte verandering 
in deze betrekking te maken en intussehen zoodanige tijde
lijke voorziening te maken als de gelegenheid toelaat." 

rt fb!AOnA-~ M1, i"e-~ 114/vt ~et .Jt//-3 6!~ f/.v"n~ J(!t]. 
VOLKS.RAj.DSBESLUI'r, _9 _JUL_y~S83-» . 

A\.rt. 620. Aan de/ orde is de behandelin van de motie 
van den heer Celliers, gesecondeerd door den heer N eethling, 
om zekere bijvoegingen te maken aan het Reglement van 
Orde [v. R. M. 7 /83] ingevolge Art. 586 en 587 van de Volks
raadsbesluiten van 6 Jul\i 1883. 

Dit Art. als ook de motie werden voorgelezen. 
De motie luidt aldus :-
I. Bij Art. 54 te voegen de woorden :-
"Door amendementen wordt bedoeld zelfstandige voo:r

stellen, ten doel hebbende aanvulling, wijziging, verandering 
of verbetering van reeds ingediende voorstellen. 

"Amendementen word en ter stemming gebragt v66r de 
respectieve voorstellen welke zij ten doel hebben te amen
deren." 

En bij Art. 55 de woorden :-
"Elk lid heeft het regt eenmaal het woord te voeren 

over ingediende voorstellen en amendementen." 

1) In verband hiermede zie V.R.B. 7 Junij 1876, Art. 119, ante bl. 661 
en aanteekening 4) aldaar. V.R.B. 15 Augustus 1884, Art. 122, en V.R.B. 
17 Oct. 1884, Art. 945-6. 
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II. Deze bepalingen treden dadelijk in werking. 
Er had bier eenige discussie over plaats, na afloop 

waarvan de Raad, met exceptie van de heeren Stoop, Greij
ling en Rabe, besloot als volgt :-

Art. 621. "De Volksraad gelet hebbende op de motie Toevoeging aan art. 
thans aan de orde, in overweging nemende dat er met be- 54 van Reglement 
trekking tot het tweede ged")elte van paragraaf 1 van de van Orde. 
motie, voorziening is gemaakt onder Art. 39 van het Regle-
ment van Orde, overwegende dat de toevoeging onder paragraaf 
2 van de motie noodzakelijk is, besluit deze toevoeging te stel-
len als een slotclausule onder Art. 54 van 't Reglement van 
Orde~ tevens dat deze bepaling dadelijk van kracht zal zijn." 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 10 JULIJ 1883. 

Art. 665. "De Raad besluit de benaming District Bloem- Regering opged:a-
7 of op de Begrooting te la ten en de Regering op te dragen gen onderzoek m te 

I, • • • • • ' stellen betreffende 
om na een 111 te stellen onderzoek, aan het d1stnct d1en naam van District 
naam te geven, welke het overeenkomstig de oucle officiele Bloemhof. 

stukken behoort te dragen." 2) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 12 JULIJ 1883. 

Art. 713. "De Raad besluit de wet tot reorganisatie van \Yet No. 8, 1882 op 
het Corps Transvaal RiJ. den de Politie en van de Staats Artil-meuw van kracht . . verklaart. 
ne, No. 8, 1882, 3) op meuw van kracht te verklaren tot 
aan de aanstaande gewone zitting van den Raad in 1884." 4) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 13 JULIJ 1883. 

Art. 7 52. "De Volksraad besluit den post thans aan de Publieke aankl~gers 
orde goed te keuren en de Regering op te dragen aan de fe~:\~~:~~sg!~~~~~ 
respective Publieke Aanklagers in het land te gelasten minstens t~v bezoeken enz. 
twee maal in de maand op onbepaalde tijden de gevangenissen 
in hunne districten te bezoeken ten eincle onderzoek te doen 
naar de behandeling der gevangenen door de tronkbeambten, 
de rantsoenen der gevangenen, de gezondheidstoestand der 
gevangenissen, enz. Ook toe te zien dat geen cipier of andere 

1) In verband met Reglement v. Orde zie V.R.B.B., 18 en 19 Junij 1885, 
Art. 475-481; 6 Mei 1886, Art. 28 en 16 Junij 1886, Art. 543. 

2) Zie Gouv. Kennisgeving No. 105, dd. 3 April 1884, Staatscourant 
3 April 1884, No. 164. 

3) Zie ante, bl. 1135. 
4) In verband met deze Wet zie V.R.B. 7 Julij 1885, Art. 715 en 

Wet No. 4, 1886. 

77 
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tronkbeambte leverancier zal zijn van kost of andere benoo
Regering gemagtigd digdheden voor de gevangenen. En verder dat de Regering 
Commissies te be- van tijd tot tijd waar het noodig is Commissies van onder-
noemen. zoek voor de gevangenissen zal benoemen," 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 19 JULIJ 1883. 

Concessie Meintjes Art. 849. De Volksraad gelet hebbende op de Concessie 
terug .verwijzen na~r thans aan de orde 2) en na dezelve in zijne overweging 
~egermg om te WIJ· genomen te hebben, verwijst de Concessie terug na~r de 
zigen. Regering en draagt haar op de Concessie volgens den geest 

van den Volksraad te wijzigen, en besluit verder, dat 
van nu voortaan geen Concessies voor den Volksraad 
gebragt zullen worden en ook niet die nu aan de orde, 

Alle concessies zul- voor en aleer zoodanige concessies voor den tijd van drie 
len voortaan drie maanden gepubliceerd zijn geweest in de Staaf:;cou1·ant op 
maauden te voren · · · d h ' · 
gepubliceerd wor- kosten en rekemng van den applicant, ten em e et pubhek 
den. in de gelegenheid te stellen zijn opinie er over kenbaar te 

maken. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 20 JULIJ 1883. 

Art. 850. Bij de heropening verzocht ZHEd. de Staats
president dat de Raad naar aanleiding van Art. 18 van de 
Aanspraak, in behandeling moge nemen eene missive van de 
Regering dd. 16 Julij 1883 [v. R. R. 201/83] van den na
volgenden inhoud, waarmede de Raad genoegen nam. 

Deze brief werd voorgelezen en zoo ook het daarin be
doelde Inspectie-Rapport :-

B.B. 1584/83. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 16 Julij 1883. 

HoogEd. Achtb. Heer V oorzitter van den 
Ed. Achtb. Volksra.ad der Zuid-Afri
kaansche Republiek. 

H0ogEd. Achtb. Heer! 

Ingesloten heb ik de eer UEd. Achtb. te doen toekomen 
copy Inspectie-Rapport van de plaats Elandsdrift. De opvat-

1) Zie Wet No. 14, 1880, * 30, ante bl. 833. 
1) Aangevraagd door S. J. Meintjes voor de bereiding en bewerking 

van leder. 
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ting van de Regering omtrent deze en dergelijke Inspecties, 
is, dat aangezien er meerdere grond is bijgegeven voor een 
uitspanning, die meerdere grond Gouvernementsgrond is 
gebleven. 

Het zal de Regering aangenaam zijn een duidelijk besluit 
van UEd. Achtb. Vergadering omtrent deze zaak te mogen 
ontvangen, aangezien er vele dergelijke Inspecties bestaan. 

Ik heb, enz., 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

Art. 853. "De Raad, gelet op den brief van de Regering Alle meerdere minu 
over uitspanningen nu aan de orde, besluit de Regering op ten in Inspectie . 

d I · R 1 d' 'a 1 El d rapporten voor mt-te ragen nspect1e apporten, zooa s 1e van e p aats an s- spanningen toege-
drijt, zoo op te vatten en uit te leggen, dat alle meerdere staan zullen als Gou
minuten dan door de wet toegestaan daarin voorkomende, v~rnements uitspan-

zullen worden beschouwd als Gouvernements ~~tspanningen ~~~~~~u:~ ~~~~~ 
en Gouvernementsgrond; de meerdere grond b1J een even-
tueele opmeting, die werkelijk zal blijken aanwezig te zijn, 
evenredig naar de minuten te worden verdeeld tusschen 
eigenaar en Gouvernement. 1). 

VOLKSRAADSBESLUIT, 23 JULIJ 1883. 

Art. 877. Aan de orde art. 4, 2) en daarmede in ver- Klerk van Weesheer 
band de aanbeveling der commissie "dat de klerk van den zal Secretaris zijn. 

W eesheer tot Secretaris werde benoemd, en dat door den 
V olksraad een vaste toelage aan den W eesheer en den 
Secretaris zal word en toegekend.'' 

De Raad ging er na het sluiten der discussie toe over, 
op voorstel van den heer N eethling, eenparig te bepalen dat 
den W eesheer voor deze diensten zoude toegekend word en 
£40 en zijn klerk als Secretaris £30. Art. 4 werd algemeen 
goedgekeurd. 

Art. 879. Aan de orde art. 7 der wet, met de aanbe- Tenders zullen ge
veling der commissie om ten opzigte van de bepalingen in vraitgd worden voor 
d't 'k 1 · gelden te worden 

1 art1 e vervat "tenders te vragen 1n de Sta.at.<~courant uitgezet. 
en de soliditeit der personen bij het uitzetten der gelden 
vooral in aanmerking te nemen." En het artikel en deze 
aanbeveling werden eenparig aangenomen. 

1) In verband hiermede zie V.R.B. 13 Oct. 1884, Art. 857. 
2) Der door de Commissie gewijzigde Pensioen Wet No. 9, 1883. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

Inleiding. 

Ingezetene belet 
eenig lid van den 
stam Mapoch in 
dienst te nemen 
zonder behoorlijk 
ingeboekt te zijn. 

1220 [1883 

PROOLAMATIE 
WORDT bij deze bekend gemaakt aan alle onderdanen 

en ingezetenen van dezen Staat. 
Dat de Volksraad, in overweging nemende het feit dat 

de Kafferkapitein Niabel van den stam van Mapoch ten 
onder gebragt is, en overwegende dat het noodzakelijk is in 
het belang der orde, veiligheid en humaniteit bepalingen te 
maken voor de verzorging van het volk van den stam van 
Mapoch, o. a. bepaald heeft: "dat het volk van Mapoch en 
Mampoer als afzonderlijke stam zal worden of5gebroken en 
voor den tijd van 5 jaren ingeboekt." 

Dat de Regering, verpligt zijnde voor de behoorlijke 
uitvoering van het besluit van den Volksraad te waken, be
kend maakt: 

1. Dat het aan iedere ingezetene, blanke of kleurling, 
ten strengste verboden is eenig lid van den stam van Mapoch 
in zijn dienst te hebben, te herbergen of to huisvesten, zonder 
dat zoodanig lid van den stam van Mapoch b~j hem be
hoorlijk ingeboekt is, of zonder dat hij de toestemming der 
Regering vooraf verkregen hebben. 

Ingezetene verpligt 2. Dat ieder, blanke of kleurling, aan wien het bekencl 
kennis te gevenf mogt zijn of worden dat zich ergens leden of huisgezinnen, 
aan Landrost o d d M h b · d d d Commissaris indien behooren tot en stam van apoc , ev1n en, zon er at 
zich volgens hun door inboeking of toestemming der Regeering daartoe verlof 
weten ergen~ leden verleend is, verplicht is dadelijk daarvan kennis te geven 
van Mapoch s stam cl L del t f C · · I b l' · · bevJnden. aan en an ros o ommissaris van n oor 1ngen van ZIJ n 

distrikt. 
Kaffe_rkapitein uit 3. Ieder Kafferkapitein, die zal uitvinden dat onder zijn 
vindeude dat zich volk zich iemand ophoudt behoorende tot den stam van 
ieman~ tot stam h 1 cl d d l''k k · cl L d van M~.poch be- Mapoc , za a~rva? a e IJ e~ms geven a~n ~n . an -
hoorend\e onder zijn drost of Comm1ssans van Inboorlmgen van ZIJn d1stnct, en 
volk .~ev\indt .zal zal, indien hij zoodanige mededeeling niet doet, ten strengste 
dadehJk 1\enms den gestraft. 
geven op s\traffe van wor 
boete. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK! 

Gegeven onder mijne hand, en zegel te Pretoria, op 
den 24sten Julij 1883. 

8. J. P. KRUGER, 
Staa tspresiden t. 

W. EDUARD BOK, 
Staa tssecretaris. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 20 JULIJ 1883. 

Art. 855. "De Voiksraad, geiet hebbende op het feit 
dat de Kaffer-Kapitein Niabel van den stam van Mapoch 
met al zijn volk en dat van den Kapitein Mampoer is ten 
onder gebragt en zich heeft overgegeven; 

"Geiet hebbende op Wet No. 11, 1881: 1) gelet heb- Inleiding. 
bende op het feit dat de veiligheid van den staat en de 
openbare orde, zoowel als de humaniteit vereischen dat 
onmiddelijke stappen genomen worden om verdere onlusten 
en oneenigheden onder het voik van gemelde Kapiteins 
Niabel en Mampoer te voorkomen en de mannen, vrouwen 
en kinderen van gezegde stammen, die nu geheei en al in 
hulpeloozen toestand verkeeren, van voedsei, deksei en herberg 
te voorzien, besluit ais volgt : 

1. "Dat het volk van Mapoch en Mampoer ais afzon- Stam v. Mapoch en 
derl~jke stam zal worden opgebroken en voor zekeren tijd Mampoerzalopgebr, 

eningeboektworden ingeboekt worden. 
2. "De inboeking zai piaats vinden voor den Landdrost, Inboeking voor 

Commandant of eenigerlei V eidcornet van het district waar Landdrost, Corn
de burger, ten wiens behoeve de inboeking geschiedt, woon- :~~~:.nt of Veld
achtig is. 

3. "Een burger zai geregtigd zijn, een of twee huis- Elk burgergeregtigd 
gezinnen voor zich te Iaten inboeken, naar beoordeeling van tot. een. of twee 
d C · · f 0 d C · · .. d' t · t d' bmsgezmnen. en omm1ssans o n er- omm1ssans van ZlJn IS ne 1e Burgers werkelijk 
te oordeelen heeft naar het getai der leden van de respectieve commando dienst 
Kaffer-huisgezinnen. De burgers die werkelijk commando- gedaan bebbende 
diensten gedaan hebben, zullen de voorkeur hebben, en ook ~~~~~n~oorkeur 
degenen die niet aireeds Kaffer-huisgezinnen ter hunner 
woonstede hebben. 

4. De Ieden van een huisgezin zulleu niet van elkaar Leden v~n huisgezin 
gescheiden worden en zullen voor den tijd van vijf jaar zullen .met v. elkaar 
· b kt d gesche1den worden. mge oe wor en. 

5. "De a.rbeid zai betaaid worden in voedsel, deksei en Arbeid betaald in 
loon, tegen een bedrag van niet te bovengaande £3 per jaar voedsel, deksel en 
per huisgezin, naar gelang van de arbeidskracht van zoodanig loon. 
huisgezin, te word en bepaaid door den Commissaris of Onder-
Commissaris van het district. 

6. "De meester of dienstheer zal bij, of gedurende de Dienstheer z. acbter
inboeking, aan de Regering betaien het bedrag van achter- stal~ige belasting en 
t 11. b I t' h Id' d d h h .f'd h · · eemge boete betalen s a 1ge e as mg verse u 1g oor et 001, eens msgezms verschuld. volgens 

en verder eenige boete die door het hoofd van den Staat, Wet door boofd van, 
krachtens Artikel 18 der Wet No. 11, 1881, gepasseerdhuisgezin, van het 
t t" d d 'T h R · d · h .f'd loon te worden er: lJ .e er ussc en- egermg, op zoo amg 0011 van een afgetrokken. 
hmsgezm moge gelegd worden. Deze sommen zullen kunnen · 
worden afgetrokken van het verdiende loon. 2) 

1) Zie ante, bl, 995. 
2) Zie V.R.B, 18 Junij 1885, Art. 474. 
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Regering toezien dat 7. "De Regering zal toezien dat de inboeking behoorlijk 
inb. beh. geschiede. en zoo vrij mogelijk geschiede. 
Na diensttijd zal 8. "Na den diensttijd zal de Regering op verzoek van 
Re~. huisgezinn. op zoodanige huisgezinnen of anderzins hem kunnen plaatsen 
eemglocat.plaatsen. op eenige locaties ter goedvinding der Regering. 
Kafferkapiteinen 9. Geen Kafferkapitein zal het geoorloofd z~jn zonder 
belet le?en van toestemming der Regering eenig Kaffer of huisgezin van de 

h
Mapboch s stam te 1 stammen van Mapoch of Mampoer te herbergen of te huis-

er ergen en verp. . . ·· d · 1 K 
aan Landdrost of vesten. De Kafferkap1tems ZIJn gehou en, 1ngeva affers van 
Commissaris over te gemelde stammen bij hen komen, ze dadelijk op straffe van 
leveren. de bepalingen der Wet No. 11, 1881, aan den Landdrost of 

Inboorling-Commissaris van hun district te doen brengen en 
over te leveren. De Regering zal dit door Proclamatie be
hoorlijk bekend maken. 

Pligt v. Commissar. 10. "De Superintendent van Naturellen zal door zijn 
van Naturellen. ondergeschikte Commissarissen, of door een persoon door de 

Regering te worden benoemd, toezien dat de voorwaarden 
van inboeking worden nagekomen en de ingeboekte Kaffers 
niet mishandeld worden. 

Huis.:;ezinnen vrij 
hun dienstheer te 
verlaten na terug
betaling van voor
geschoten gelden. 

11. "Indien het hoofd van een huisgezin om gegronde 
en wettige redenen, ter beoordeeling van den Commissaris of 
Onder-Commissaris van het district, zijn dienstheer wenscht 
te verlaten, staat het hem vrij met zijn familie zulks te doen, 
mits hij aan zijn dienstheer terugbetale eenig bedrag dat 
gemelde dienstheer voor hem aan de Regering voldaan mag 
hebben onder artikel 6. 

Regering gemagtigd 12. ''Het staat de Regering vrij eenige der Kapiteins 
eenige d. Kapteins of of and ere Kaffers van de stammen van Mapoch en Mampoer 
Kaffers v. Mapocb's . 
stam te:.:egt te stellen teregt te stellen voor eemg bevoegd Geregtshof, of anders 

volgens wet te behandelen. 
Inboek-C~ntracten 13. "Niemand zal het regt hebben een inboek-contract 
kunnen met op op zijn naam uitgemaakt over te maken aan een anderen 
anderen overge- ' . 
maakt warden op burger van den Staat, op verbeurte van eene boete n1et te 
verbeurte van boete boven gaande £25, of gevangenisstraf, met of zonder harden 
of gevangenis. arbeid, niet te boven gaande zes maanden, zullende hij, in-

geval hij niet langer verlangt zulk inboek-contract te houden 
daarvan dadelijk aan den Commissaris of Onder-Commissaris 

Medev:oeren v:~n van zijn district kennis geven. Niemand zal geregtigd zijn 
kleurlmgen hiJ v.er- om wanneer hij de Republiek verlaat eeE biJ' hem inge-
laten van Repubhek b 'k kl . . ' 
ook belet ond. boete oe te eurlmg met zwh mede te voeren, op verbeurte eener 
of gevangenisstraf. boete niet te boven gaande £100, of met gevangenisstraf, 

met of zonder dwangarbeid, niet te boven gaande tweejaren 
en met de te:ruggave van den kleurling." 

V oor copy conform : 

C. VAN BOESCHOTEN, 
Seer. van den V olksraad, 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 24 JULIJ 1883. 

Art. 885. Aan de orde is nog de door Commissie ge- Oirtificattln van vrij
wijzigde Pensioenwet en daarvan onder "Overgang::;bepalingen" stelling doorbevo~g-

N d h . . . . den Geneeskund1ge 
Art. 12. a at 1er nu weder eemge d1scussie over had te worden uitgereikt 
plaats gehad, nam de Raad eenparig het navolgend besluit: of door Veldcornet, 

"De Raad verklaart Art. 12 van de Overgangsbepalingen die behoorlijk ver-
11 d h b l . d ll 'fi slag zullen doen aan voor verva en, oc es Uit tevens at a e cert1 eaten van de Landdrosten. 

vrijstelling aan invaliden tot op heden toe verleend, bij dezen 
voor nietig worden· verklaard en dat ze in 't vervolg dan 
alleen voor geldig zullen worden a~ngenomen indien ze wor-
den uitgereikt door een bevoegd geneeskundige, of door een 
Veldcornet met twee onpartijdige getuigen, en mits daarin 
vermeld is dat de personen aan wien het is afgegeven onbe-
kwaam is tot eenige dienst en dat de afgever bereid is het 
te beeedigen 1). 

"Tot tijd en wijl de pensioenwet in werking treedt, zal 
voor deze certificaten eveneens een pond en een schilling ster
ling in zegels word en betaald, en de V eldcornetten zullen 
gehouden zijn, voor of op den laatsten October 1883 en 
weder v66r of op den 31sten December 1883 behoorlijk 
verslag te doen van alle aldus uitgereikte certificaten aan de 
Landdrosten, die hie~van weder rapport zullen doen aan den 
Thesaurier-Generaal, ten einde dezen in staat te sLellen te 
berekenen wel bedrag door de Regering in dezen zal moeten 
worden gestort in het Pensioenfonds." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 24 JULIJ 1883. 

Art. 892. "De Raad besluit, dat de nu gew~jzigde wet 2) Wet No. ~1, 1~83 
thans niet artikelsgewij ze zal behandeld worden, doch dat ze voor. een Jaar m 
I I . l . . k' I werkmg gesteld. as een voor oop1ge maatrege voor een Jaar In wer mg za 

worden gebragt." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 24 JULIJ 1883. 

Art. 900. Aan de orde komt nu, ingevolge Art. 18 van Uitv. Ra~d be-
de Aanspraak de behandeling van Uitv. Raadsbesluit dd. s~h~uwd Jaarl. feest· 
19 · ' . . . ' . v1ermg te Paarde-

Aprll 1883, Art. 51, vervat In de miSSIVe der Regermg, kraal niet wensche· 
dd. 21 Julij 1883 [v. R. R. 212/83]. Het Uitvoerend Raads-lijk. 
besluit luidt als volgt :-

"Art. 51. Aan de orde : de behandeling der vraag of 
het al dan niet noodzakelijk of wenschelijk is het feest te 
Paardekraal jaarlijks te vieren. 

"De Uitvoerende Raad, gelet hebbende op Volksraads-

1) Zie Art. 7. Wet No. 2, 1883, ante bl. 1166. 
~) Op de Stadsraden No. 11, 1883, ante bl. 1214. 
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besluiten, vervat in Art. 93, dd. 11 October 1881, 1) en 
Art. 555, van 22 Junij 1882, 2) alsook op het 7de punt 
eener memorie van L. J. van Reenen, J. S. Vermaak en 19 
anderen, geregistreerd onder R. 1552/83, is van oordeel, dat 
een voorschrift tot eene jaarl~jk.<;che feestviering te Paarde
kraal niet wenschelijk is, op grond dat eene dergelijke veel
vuldige herhaling aanleiding zou kunnen geven tot het vieren 
en bijwonen dezer plechtige bijeenkomsten uit gewoonte 
alleen, waartegen moet worden gewaakt en op grond van de 
onkosten en het ongerief, welke hierdoor onvermijdelijk aan 
veel burgers worden veroorzaakt, die even goed in de gelegen
heid zijn deze dagen in dankbare herinnering te houden op 
hunne woonplaatsen, en concludeert derhalve aan den Hoog 
Ed. Achtb. Volksraad voor te stellen te besluiten als volgt: 

"Terwijl het aan ieder volkomen vr~jgelaten wordt jaar
lijks te Paardekraal bijeen te komen, met het doel en op 
de dagen zooals hepaald in Volkraadsbesluit. Art. 93, van 
11 October 1881, zal de jaarlijksche uitnoodiging daartoe van 
Regeringswege vervallen en plaats maken voor een geregelde 
officieele en formeele viering op gemelde plaats elke vijf 
jaren, de eerste viering plaats te hebben in het jaar 1886. 
Door deze bepaling zal geen inbreuk gemaakt worden op de 
jaarlijksche viering van den vastgestelden feestdag van 16 De
cember. De leeraren der verschillende kerkgenootschappen 
zullen van Regeringswege worden verzocht deze dagen in 
hunne gebeden te gedenken en wel in het openbaar, indien 
een dier dagen mogen vallen op een Zondag of op den naasten 
Zondag daaraan." 

Art. 901. "De Volksraad vereenigde zich eenparig met 
het Conceptbesluit door den Uitvoerende Raad in het boven
staande besluit voorgesteld en nam het aan als het besluit 
van den Raad." -

VOLKSRAADSBESLUIT, 25 JULIJ 1883. 

Art. 902. Aan de orde is nu weder naar aanleiding van 
Art. 18. van de Aanspraak, de behandeling eener missive 
der Regering, dd. 14 .Julij 1883, n. B. 1570 [v. R. R. 200/83] 
van den navolgenden inhoud: 

B. B. 1570/83 Gouvernementskantoor, 

HoogEd. Achtb. Heer 
Pretoria, 14 Julij 1883. 

V oorzitter van den E. A. Volksraad 
der Z. A. Repu bliek. 

HoogEd. Achtb. Heer! 
N amens de Regeering heb ik de eer het volgende onder 

1) Zie Staatscourant dd. 18 October 1881. 
~) Zie Staatscouran,t dq. 13 Julij 1882, Bijvoegsel. 
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de aandacht van uwe Achtbare Vergadering te brengen: 
In Art. 3, letter d. van Wet No. 6, van 1882, leest men 

als goederen die geheel vrijgesteld worden van invoerregten: 
"Machinerien voor fabrieken die de voortbrengselen van het 
land verwerken, hieronder begrepen het materieel noodig 
voor de zamenstelling van machines." 

De W elEd. Gestr. heer Staatsprocureur en de WelEd. 
heer Inspecteur van Invoerregten zijn van oordeel dat machines 
benoodigd om goud uit de grond te halen daaronder vallen, 
terwijl een verschillende uitleg nu misschien mogelijk is en 
zulks aanleiding zou kunnen geven tot kostbare processen, 
zou de Regering omtrent de uitlegging van dat artikel gaarne 
nog gedurende deze zitting een duidelijk besluit wenschen 
te ontvangen. 

Wanneer de bedoeling van den E. A. Volksraad in zijne 
zitting van verleden jaar niet is geweest machinerien be
noodigd om goud te voorschij n te brengen vrij te stellen, zal 
zulks een belangrijke inkomsten voor het land zijn, aange
zien dergelijke machinerien alsdan 15 percent invoerregten 
moeten betalen. 

Ik heb de eer, enz., 

(Get.) W. EDUARD BOK, 
1; /, -z /_ S)aa~~e9retal;i'sl'/ 111 

y--?f~/7l-LAA_ ~ ou-.//.! ffP'6 vYr£~/ ~0 /(). 

1\..d.' 906. "De Raad gelet heobende op den bnef der Toevoeging van let
Regering, dd. 14 Julij 1883, B.B. 1570/83, besluit aan ter d van art. 3 van 
letter d van art. 3 van de Wet No. 6, 1882, 1) overeen- Wet No. 6• 1882· 

komstig de bedoeling van den Raad in zijne zitting van voor-
leden jaar toe te voegen: '',Waaronder evenwel niet verstaan 
moet worden de machinerien uitsluitend benoodigd voor de 
delver~j of de onfginning van goud of andere metalen of 
edelgesteenten." 2) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 2.5 JULIJ 1883. 

Art. 909. Ingevolge art. 899 van de besluiten van gisteren 
kwam nu aan de orde de behandeling van het commissie
rapport ten aanzien van de rigtige besteding van de £3000 
voor het aan te leggen spoorwegterrein [v. R. R. 209/83] en 
daarmede het rapport der Spoorwegcommissie, hetwelk nu door 
ZHEd. den Staatspresident werd overgelegd [v.R.R. 217 /83] 
per missive van de Regering, dd. 25 Julij 1883. 

1) Zie ante bl. 1119. 
2) Zie ve:rder V.R.B, 27 Mei 1885, Art. 21,8, 
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Art. 911. "De Raad, gelet hebbende op het rapport der 
Commissie ten aanzien van de rigtige besteding van £3000 
voor de opmeting van het spoorwegterrein en het maken van 
den wagenweg. 1) 

"Gelet hebbende op het rapport der Spoorweg-Commissie, 
ingediend per missive, dd. 25 Julij 1883; Besluit: 

a. "De behandeling van deze beide rapporten uit te stel
len tot na de aanstaande verdaging van den Raad. 

b. "De Regering op te dragen de werkzaamheden in ver
band met het maken van den wagen weg en de op
meting van den spoorweglijn, zonder verwijl te 
staken. 

c. "De Regering te magtigen hare onderhandelingen met 
Majoor Machado, voor de opmeting van de spoorweg
lij n van de grens tot Pretoria, voort te zetten op de 
billijkst mogelijke wijze. 

d. "De Regering te magtigen hiertoe een bedrag op de 
Begrooting te plaatsen van .£4000. 

e. "De Regering op te dragen de beide rapporten nu aan 
de orde, te doen publiceren in de Staatscourant." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 26 JULIJ 1883. 

Art. 917. Aan de orde is nu de behandeling van rapport 
der Commissie in zake den aankoop van 3800 aandeelen in 
de Kruidfabriek in zijn verschillende deelen. 

Aldus werd voorgelezen het eerste gedeelte van het 
rapport in zake de aanbeveling der Commissie tot aankoop 
van meer aandeelen in de kruidfabriek. 

Regering gem. meer Art. 918. "De Raad vereenigde zich hiermede en besloot 
aan~eelen in Kruit- eenparig de Regering te magtigen zoo veel meer aandeelen 
fabnek te koopen. in de Kruidfabriek op te koopen als de finantien des lands 

van tijd tot tijd zullen toelaten." 
Art. 919. Aan de orde de 2de aanbeveling der Commis

sie in zake het aannemen van de Conceptwet "Voorziening 
makende voor de behoorlijke regeling en beheer der fabrie
ken waar kruid en ontplofbare stoffen vervaardigd worden." 

Op voorstel van den Voorzitter besloot de Raad met 
algemeene stemmen als volgt :-

Wetsontwerp, in Art. 920. "De Raad gelet hebbende op Uitvoerend Raads
overweging geno- besluit Art. 31 B, dd. 18 JuliJ' 1883 ·,-in overweging gena
men ofschoon niet 

men hebbende de noodzakelijkheid om b~j de oprigting der 
Kruidfabriek voorziening te maken voor de behoorlijke rege
ling en beheer van dergelijke fabrieken, besluit het door de 

1) In verqand hiermede ;?;ie V,R.B. 26 en 27 Aug. 1884, Artt. 272 
en ~74! 
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Commissie aanbevolen W etsontwerp in overweging te nemen 
overeenkomstig Art. 72 van 't Reglement van Orde, alhoewel 
het bedoelde W etsontwerp niet van te voren is gepubliceerd." 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 27 JULIJ 1883. 

Art. 943. Aan de orde is nu de door de Regering voor
gestelde wijziging in de Krijgswet in art. 8 paragraaf 3. 

N a eene korte bespreking er van keurde de Raad de 
voorgestelde wijziging in de Krijgswet eenparig goed, luidende 
als volgt: 

WIJZIGING IN DE KRIJGSWET. 2) 

Art. 8, derde §. Het woord "emigranten" te worden Wijziging in art. 8 
veranderd in "immigranten" en achter de woorden "van waar van Wet No. 2 1883. 

ook" te worden ingevoegd "waaronder echter niet begrepen 
zijn delvers naar en handelaars in goud, zilver of edelge-
steenten." 

~
OLKSRAADSBESLJJIT~N~30~U IJ 1883. 

ll/ ~,-{AA_., n~~ ._//,~ /r ¥. 
s/ r~67. Aan de orde komt nu e ~issive der Rege

ring dd. 19 Julij 1883, met copij Uitv. Raadsbesluit van dien 
zelfden datum, onder Art. 32 B, luidende als volgt [v. R. R. 

230/83] :-
" Aan de orde: minute 2715/83, inhoudende verzoek 

van den heer Robert Alien, dat de Regering een tol zal 
plaatsen op een door zijn maatschappij gemaakte zeer kost
bare weg, opdat uit den opbrengst van die tolgelden de weg 
zal kunnen worden onderhouden. 

"Besloten aan den E. A. Volksraad voor te stellen de 
Regering te magtigen in dergelijke gevallen op kostbare 
wegen bij goudvelden in het distrikt Lijdenburg tollen te 
mogen oprigten, ten einde nit den opbrengst van die gelden 
de wegen behoorlijk te onderhouden." 

Art. 969. "De Volksraad, gelet hebbende op Uitv. Raads- Regering gemagtigd 
be'Jluit dd. 19 Julij 1883 Art. 32b. besluit aan het daarin tollen op te rig.ten 

' . ' langs de wegen m 
vervatte verzoek der Regermg te voldoen en haar te mag- het diEtrict Lijden· 
tigen dadelijk de noodige voorzieningen dienaangaande te burg. 
maken." 

.AJt. 970. Na een verdaging van 15 minuten kwam aan 
de orde, naar aanleiding van de motie van den heer de Beer, 
gesecondeerd door den heer Rabe, naar de Regering verwezen 

1) Zie Wet No. 10, 1883, ante bl. 1211. 
2) Voor verdere wijzigingen in bovengenoemde Wet, zie aanhalingen 

bij die Wet ge:publiceerd, ante bl. 1212. 
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per Volksraadsbeslnit, Art. 606, dd. 7 Julij 1883, en missive 
der Regering, dd. 28 Julij 1883 [v. R. R. 228/83], luidende 
als volgt:-

HoogEd. Achtb. Heer 

"Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 31 Mei 1883. 

V oorzitter van de E. A. Volksraad 
der Z. A. Republiek. 

HoogEd. Achtb. Heer, 

Het zou der Regering goed voorkomen als u we Achtb. 
Vergadering nog v66r haar opbreken een besluit zou willen 
passeeren, waarb~j levenslange dwangarbeid of doodstraf be
paald wordt op de misdaad van verkoopen, verhandelen of 
wegschenken van Kruit, Ammunitie en Vuurwapenen aan 
Naturellen binnen deze Republiek. 

Ik heb de eer, enz., 

W. EDUARD BOK, 

1.1 "--7 L- AAJ ,~~tssecrytaris." 
(h ~ rn-1./LA .vvv /J u ./r. ~ b/ f*- ~/. . 

Strafbepaling voor V Ar . ~~. "De Volksraad, rselet heboende op d~nbe
sm~kkelhandel i~. veling der Regering in verband met de motie van de heeren 
krmt en ammumtie J. du P. de Beer en .J. Rabe, thans aan de orde, besluit zich 
met de Naturellen. bl'k · d b l' d R · op het oogen 1 n1et met e aan eve 1ng er egermg te 

kunnen vereenigen, maar in aanmerking nemende het nood
zakelijke van strengere maatregelen te nemen tegen den 
handel in kruit en ammunitie met de Naturellen, bepaalt bij 
deze zoodanige strengere strafbepalingen voor zoodanige over
treding voorloopig vast te stellen en wel gevangenisstraf, met 
of zonder dwangarbeid, niet te boven gaande 15 jaar, met 
verbeurdverklaring van zoodanige ammunitie en wapenen, 
alsook van de wagens, ossen, enz., voor het vervoer daarvan 
gebruikt. Verder met opdragt aan de Regering bij de aan
staande zitting van den Edel Achtbaren Volksraad een con
cept-wet dienaangaande aan den Raad voor te leggen." 1) 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 31 JULIJ 1883. 

Art. 982. "De Raad besluit zich te vereenigen met de 
post op de Supplementaire Begrooting "Nadeelig saldo te 
worden gedekt door verkoop van Gouvernementsplaatsen 
£38,579 12s., waaronder begrepen zijn de twee Gouverne-

1) Zie Wet No. 4, 1884. 
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mentsplaatsen tot verkoop waarvan de Regering reeds gemag
tigd is· 

"De Raad vereenigt zich niet met het 2de gedeelte van Mapochsgronden in 

Punt 2 van het vervolg en slot van het Rapport der Begroo- kleine plaatsen te 
· · · d 1 d worden opgemeten tmgs-CommiSSie, om e an streek onlangs bewoond door en onder de burgers 

den stam van Mapoch, in kleine plaatsen te doen opmeten verdeeld. 
en te verkoopen, doch verlangt dat deze grond voor zoover 
de uitgestrektheid het toelaat, zal aangewend worden tot 
occupatie van de burgers die persoonlijk deelgenomen heb-
ben aan den strij d. De regeling, dat is de verdeeling van 
den grond, de voorwaarden en termen van occupatie als 
anderszins, te geschieden door de Regering in overleg met 
ZEd. Gestr. den Commandant Generaal en door middel van 
ZEd. Gestr. met de andere officieren, in het belang en tot 
tevredenheid van de bedoelde Burgers. 1) 

De Raad draagt de Regering op van deze aangelegen
heden rapport en verslag te doen bij de heropening van den 
Raad na de verdaging." 

Art. 985. De Raad vereenigde zich met algemeene stem- Verandering van 
men met de aanbeveling der Begrootings-Commissie vervat Dienstjaar van 1o 
· h 1 'd d 1 ' April tot ult. Maart m art. 5 van et rapport, m en e als vo gt :- • 

"Ten slotte neemt uwe commissie de vrijheid den Edele 
Achtbaren Volksraad aan te bevelen het dienstjaar van den 
Staat te doen beginnen met lo April van ieder jaar, zoodat 
dan de Begrooting van inkomsten en uitgaven en ook de 
rekeningen van den Staat kunnen opgemaakt en nagezien 
worden tot op rcn maand voor de gewone zitting van den 
Ed. Achtb. Volksraad, welke bepaling uwe commissie voor 
de betere regeling van de finantieele administratie van den 
Staat, als zeer gewenscht beschouwd en dientengevolge aan 
UEd. Achtb. ten sterkste aanbeveelt." 2) 

PROOLAMATIE 
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT. 

N ADEMAAL de H.Ed. Achtb. Volksraad der Z. A. R. Inleiding. 
in zijn besluit van den 31sten Julij 1883, onder Art. 982, 
gepubliceerd in de 6taat::;courant van den 23sten dezer, No. 132, 
heeft besloten dat de landstreek, onlangs bewoond door den 
stam van Mapoch, voor zoover de uitgestrektheid het toelaat, 

1) Zie Proclamatie dd. 31 Augustus 1883, en Gouv. Kennisgeving 
No. 212, dd .. 29 September 1883. 

2) Wederom gewijzigd door V.R.B. 29 Julij 1886, art. 1228. 
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zal aangewezen worden tot occupatie van de burgers die 
persoonlijk deelgenomen hebben aan den strijd. 

En nademaal de regeling, dat is de verdeeling van den 
grond, de voorwaarden en termen van occupatie als anderzins 
aan de Regering is opgedragen in overleg met ZEd. Gestr. 
den Commandant-Generaal-en door middel van ZEd. Gestr. 
met de andere officieren- in het belang en tot tevredenheid 
van de bedoelde burgers. 

En nademaal de Regering zich ter uitvoering van dit 
besluit heeft vereenigt met een rapport dienaangaande van 
ZEd. Gestr. den Commandant-Generaal, in gemelde Staals
courant gepubliceerd, luidende als volgt: 

Kantoor van den Commandant Generaal, 
Pretoria, 16 Augustus 1883. 

Aan ZHEd. S. J. P. Kruger, Staatspresident, en de W elEd. 
heeren Leden van den HEd. Uitv. Raad. 

HoogEd. Heer en Heeren ! 

Om te voldoen aan de opdragt vervat in de Minute van 
den 4den dezer, inhoudende besluit van den HEd. Achtb. 
Volksraad van 31 Julij 1883, Art. 982, over de verdeeling 
van de gronden, vroeger bewoond door den stam van Mapoch. 

In de eerste plaats wil ik opmerken dat deze grond 
bestaat uit 4 of ten minste 5 plaatsen, dus 12- of 15,000 
morgen. Om deze grond in stukken of plaatsen te verdeelen, 
dat ieder burger die op commando was een stuk zou krijgen, 
is iets onmogelijks. Zou de grond verkocht warden, ben ik 
zeker dat het voor de tweede maal zou vallen in handen van 
hen die het toch niet zullen bewonen, en eindelijk zullen 
er wederom bijna onoverwinnelijke roovernesten gevestigd 
zijn, enz. 

Het is om die rede dat het naar mijne bescheidene 
meening is, dat het het best zal wezen voor de vailigheid en 
de belangen van ons land, dat die streek zoo digt bewoond 
wordt als maar mogelijk is door blanke bevolking-en daarom 
zou ik voorstellen als volgt :-

Ten eersfe: dat de HEd. Regering besluit onmiddelijk 
den grond in een geheel te doen opmeten, met een opdragt 
aan den Landmeter om zooveel mogelijk aanteekening in de 
kaart te maken van alle waters waarbij aanleggen kunnen 
worden gemaakt of goed bouwland is; dat hem tevens wordt 
opgedragen te rapporteeren over de geschiktheid voor het 
aanleggen van dorpen binnen dezen grond ; en dan 

'l'en tweede: dat de HEd. Regering bij Proclamatie be
kend maakt, dat van af den 15den October 1883. het zal 
vrijstaan aan alle burgers die persoonlijk dienst hebben ge
daan op het commando tegen Niabel, enz., om binnen de 
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daar gelegen grond, die zoo is of wordt opgemeten, te trekken 
en zich met terwoon te gaan vestigen en wel onder de vol
gende bepaling :-

a. Ieder burger, die als boven vermeld, dienst heeft ge- Welke burgers regt 
daan op het commando voor korteren of langeren tijd heeft hebben. Occu:patie 

· h t t' t t b' d d verzekerd bez1tregt. het regt om z1c eves 1gen me erwoon mnen ezen gron . 
Die eerst komt, eerst maalt. Zijn regt van bewoning ver-
zekert hem van zijn eigendoms of voortdurend bezitregt voor 
zijn bewerkte of ingesloten landerij, kraal, huis of werf, zoo-
als door hem geoccupeerd, met eene billijke uitgestrektheid 
voor dat einde, n1et te 6ovengaande 8 morgen. 

b. Nadat de grond door hem zal bebouwd en geoccu- Kaart en grondbrief 
peerd zijn voor den tijd van 18 maanden, zal hij de:n.Zclven na occupatie 
~ d b 1 d h k verleend. m .K.aart mogen oen rengen, en za an aan em aart en 
grondbrief worden verleend, onder bepaling van occupatie. 

c. De gronden niet geschikt voor tuinen, huizeri--en Algem. Weilanden 
kralen zullen blijven voor algemeen weiland. uitgehouden. 

d. Zoodra deze streek, door digt bewoond te zijn, zulks Later oprigting van 
vereischt, zal dezelve door de HEd. Regering worden gesteld stadsbestuur. 
onder stadsbestuur. 

e. Blijft er na den tijd van 18 maanden nog bruikbaren Overblijvendegrond 
grond of plekken open liggen die niet zijn of worden ge- onder occupatie 

d d b d. l"k d' t h bb d ,.... verkocht ~cupe~_r. oor urgers 1e persoon lJ 1ens e en ge aan · 
an zal de HEd. Regering door Gen Commissie, waarvan 

een Landmeter lid zal zijn, alle plekken doen onderzoeken en 
inspecteeren en doen opmeten om onder bepaling van occu
patie publiek te worden verkocht. -
--~ Kafferkralen, van stammen klein of groot, zullen niet Geen Kafferkralen 
toegelaten wonlen zich binnen den grond te vestigen, hier- toegelaten. 

onder zijn echter niet begrepen huiselijke arbeiders. 

Ik heb de eer te zijn, 

HEd. Heer en Heeren, 

UHEds dw. dienaar, 

P. J. JOUBERT, 
Commandan t-Generaal. 

Zoo proclameer en maak ik bij dezen, in termen van de 
2de aanbeveling van het bovenstaande Rapport bekend dat 
het van af den 15den October a. s. en onder geen voorwaar
den hoegenaamd v66r dien tijd, op straffe van verbeurte van 
hun regt, zal vrijstaan aan alle Burgers, die persoonlijk 
dienst hebben gedaan op commando tegen Niabel enz., om 
binnen den aldaar gelegen grond, de uitgestrektheid waarvan 
aan de Burgers zal worden aangewezen, opdat zij binnen de 
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lijn mogen blijven, te trekken, en orn zich aldaar met terwoon 
te vestigen onder de voorwaarden en bepalingen in het 
meergemelde Rapport vervat. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK! 

Gegeven onder mijne hand op dezen 31sten dag van 
Augustus in het jaar Onzes Heeren 1883. 

No. 210. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

ZIJ het hierbij kennelijk aan een ieder en een iegelijk 
dien het moge aangaan : 

Geen goudconcessie Dat geen toegezegde goudconcessie op G?.uv:ernements
toegestaan tenzij ver- grond voortaan zal verleend worden, dan tenziJ d1e vergezeld 
gezeld van kaart van gaat van een goedgekeurde kaart van den grond waarop die 
den grond. concessie wordt gevraagd. 

T~l\nddrosten en 

Gou vernementskantoor, 

Op last, 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

Pretoria, 27 September 1883. 

No. 211. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

N AARDIEN het in eenjge kantoren de gewoonte blijkt 
geworden te zijn dat ambtenaren zich ter bekoming van 
eenigerlei informatie van welken aard ook, ter eerste instantie 
wenden tot het Gouvernementskantoor direct, waardoor refer
ten van dit Bureau naar andere Departementen herhaaldelijk 
noodzakelijk worden v66r de verlangde inlichtingen kunnen 
worden verschaft, en het Gouvernementskantoor aldus on
noodig tot een medium wordt gemaakt voor het voeren van 
correspondentie die op meer doelmatige wij ze en ten einde 
de afdoening der zaak te bevorderen, kan gevoerd worden 
met de desbetreffende departementen direct, zoo wordt bij 
dezen ter algemeene informatie bekend gemaakt dat de Land-
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drosten in de respectieve Districten en ook andere beambten, andere beamhten 
zich hebben te wenden tot het kantoor waar de gewenschte moete!l zich direct 
inlichti_ngen kunnen w~rden verschaft zonder tusschenkon:st ~~~d~~ ~:!o~~t 
van d1t Bureau, tenziJ zulks om bestaande red en en met inlichtingen wen
wenschelijk warden geacht of de verlangde inlichtingen niet schen te verkrijgen, 
anders kunnen verkregen warden. 

Informatie in zake regtspleging, regts- of wetsquesties Regtspleging bij 
zal derhalve moeten ingewonnen warden bij ZEd. Gestr. den Staatprocureur. .. 

· k N 11 b"' d 1:xr lEd H Naturelle zaken biJ Staatsprocureur; 1n za e ature en IJ en ne . eer Sup. v. Naturellen. 
Superintendent van Naturelle Zaken; in krijgszaken bij den Krijgszaken bij 
Commandant-Generaal; in zake het onderwijs bij den Super- Comm .. ?en.~raal. 
intendent van Onderwijs; in zake Rekeningen of 't houden OanndeorwdiJes b1~.88 up. 

k Ad · · · b"" d A d" Th v n rWIJ · van Boe en en min1strat1e IJ en u 1teur- en esaurier Reken. en boekh. bij 
Generaal; in zake Gronden, Grondbrieven, Transporten, Audit. en T_?esaur. 
Inspecties en dergelijke bij den Registrateur van Acten ofGronden biJ Reg. v. 

G l .' k h p b" d Act. ofLandm. Gen. Landmeter eneraa ; 1n za e et ostwezen IJ en Post- Postwezen bij 
meester-Generaal, enz., enz. Postm. Generaal. 

Particuliere person en warden vriendelijk verzocht zich Partic. personen 
eveneens zooveel mogelijk aan dezen regel te houden. verzocht zich aan 

deze regel te houden 

Op last, 

W. EDUARD BOK, 
S taa tssecretaris. 

Gou vernemen tskan toor, 
Pretoria, 1 October 1883. 

No. 214. 
GOUVERNEMENTS KENNISG EVING. 

ZIJ het hierbij kennelijk aan een ieder en een iegelijk 
die het moge aangaan : 

Dat aan vertrouwde winkeliers in de Zuid-Afrikaansche Afslag verleend van 
Republiek een afslag verleend zal warden van 10 ten hon-10 percent bij het 
d d ·· b"" h t k 't" h t koopen van er , wanneer ZlJ IJ e oopen van ammun1 1e van e Ammunitie. 
Gouvernement, zulks doen bij hoeveelheden te gelijk van 
minstens: 

100 zakjes Kruit, 
500 blikjes dito, of 

10,000 Patronen. 

Op last, 

W. EDUARD BOK, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 1 October 1883. 

Staa tssecretari s. 

78 
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No. 212. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

MET verwijzing tot de Proclam:;ttie uitgevaardigd door 
ZHEd. den Staatspresident, dd. 31 Augustus l.l., in zake de 
occupatie van de landstreek vroeger bewoond door den stam 
van Mapoch, gepubliceerd in de Staatscourant van den 6den 
September 1883, No. 134, 1), wordt mits dezen ter algemeene 
informatie bekend gemaakt dat de Regering het raadzaam 
en wenschelijk acht om, ter voorkoming van misverstand of 

Aandacht gevestigd verwarring, de speciale aandacht van alle eigenaren van 
op Bakenwet. gronden grenzende aan of gelegen in of bij die onlangs 

bewoond door den stam van Mapoch, te vestigen op de 
voorzieningen der Bakenwet en eenigerlei andere desbetref
fende wetten, waarb~j de oprigting en instandhouding van 

Regering niet ver- bakens door eigenaren van gronden op de wijze zooals daarin 
ant~oor~elijk voor omschreven wordt vereischt, naardien de Regering in geenen 
:~~:t~~~~~e~v~~ch deele aansprakelijk zal wezen voor eenigerlei overschrijding 
schade door occup. door of van wege de occupanten van de gronden van Mapoch 
d. Mapochs gronden op private plaatsen of gronden; 

En evenmin :-
Voor eenigerlei verwikkelingen of schade die uit zoo

danige overschrijding zou mogen of kunnen voortvloeijen. 
Bakens moeten beh. Eigenaren als boven bedoeld warden derhalve ernstig 
opgerigt worden. gewaarschuwd toe te zien dat er op hunne wettige eigen

dommen geen inbreuk worde gemaakt, en gewaarschuwd 
hunne bakens behoorlijk op te rigten. 

Op last, 

W. EDUARD BOK, 
S taa tssecretaris. 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 29 September 1883. 

No. 239. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

Verduidelijking van TER verduidelijking van Wet No. 6, 1880 2) en meer 
Wet No. 6, 1880. bepaaldelijk afdeeling 8 daarvan en ten einde de strikte en 

meer geregelde uitvoering in zake de uitreiking van passen 
aan naturellen zooals daarin bedoeld te bevorderen wordt 
mits deze ter algemeene informatie bekend gemaakt dat de 
Regering heeft goedgevonden te bepalen als volgt :-

1) Zie ante bl. 1229. 
2) Zie ante, bl. 750. 
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a. Een ieder nature! zich buiten het distrikt, waarin Naturellen zich 
hij woonachtig is, begevende, zal, zulks doende, buiten district be-
t ·· 1 t f · d' ·· t gevende moeten van enziJ op as o In 1enst van ZIJn mees er, zen- passen voorzien zijn 
deling of kapitein, voorzien moeten zijn van een · 
gedrukte Een shilling pas. 

b. Deze passen zullen voor den nature! verkrijgbaar Passen verkrijgb. 
zijn bij den Commissaris, een Assistent-Commis- bij Oomraissaris, 
saris, den Landdrost van ·het distrikt, of den r~andd:ost of 

d I. d . h" h . . zendehng. zen e 1ng van e stat1e waarop IJ woonac t1g 1~. 
c. Een nature! reizende binne;t het distrikt waarin Passen die gratis 

hijzelf, zijn meester, zendeling of kapitein woon- verleend worden. 
achtig is en in dienst of niet in dienst van zoo-
danigen meester, zendeling of kapitein-of buiten 
zoodanig distrikt-en wel in dienst als boven 
gemeld, zal voorzien moeten wezen van een ge-
schreven pas die gratis zal verleend en geteekend 
worden door of op order van zoodanigen meester, 
zendeling, kapitein of of een der boven gemelde 
beambten; het doel der reis zal in de pas moe-
ten omschreven worden. 1) 

d. Naturellen van buitenslands komende zullen zich Van buitenland 
uitsluitend vervoegen bij den een of ander der komende Naturellen 

b ld d I tt b b.. . .. moeten pass en 
am tenaren verme on er e er , IJ w1en ZIJ verkrijgen. 
het eerst arriveeren en aldaar uitnemen een ge-
drukte Een shilling pas per persoon. Naturellen 
zich buitenslands begevende zullen eveneens ge-
houden zij n zich van een zelfde pas te voorzien 
per persoon. 

e. Een pas van welken aard ook zal slechts den naam Passen slechts v. 1'3en 
van een nature! inhouden. Naturel geldig. 

f. Een pas van welken aard ook zal geldig zijn voor Geldig v. 20 dagen 
dea tijd van 20 dagen en niet langer van af den van af datum. 
datum van onderteekening. 

g. Gedrukte Een shilling passen zullen voor de ver- Passen bij Landdr. 
melde ambtenaren verkrijgbaar zijn bij de respec- verkrijgbaar. 
ti ve Landdrosten cler distrikten. 

h. Aan het einde van elke maand zullen de boven Verantwoording aan 
gemelde ambtenaren bij de Landdrosten hunner Landdrosten van 

. d' 'kt t a· d uitgereikte passen. respective 1stn en veran woor mg oen van 
de door hen uitgereikte gedrukte Een shilling 
passen. 

Op last, 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 14 November 1883. 

1) In verband hiermede zie Artikel XIX. afd. 4 der Londen Con• 
ventie van 1884. 
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1884. 

PROOLAMATIE 
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN W AARNEMENDEN 

STAATSPRESIDENT. 

!nleiding. NADEMAAL bij de Regering aanzoek is gedaan voor 
een Distriktsraad in het Distrikt Rustenburg, en aangezien 
Art. 7 van Wet No. 6, 1883, zijnde de Wet op Districts
raden, bepaalt dat de tijd en wijze waarop de verkiezing in 
ieder Veldcornetschap plaats zal vinden bij afzonderlijke 
proclamatie door den Staatspresident zal warden geprocla
meerd. 

Oprigting van Zoo is het dat ik namens de Regering der Zuid Afri
Dililtricts Ra~d Distr. kaansche Republiek hiermede proclameer verklaar en bekend 
Rustenburg m term. • ' . 
v. Wet No. 6 1883. maak dat 1n termen van Wet No. 6, 1883, 1k vaststel en 

' bepaal, dat in het distrikt Rustenburg een Distriktsraad zal 
zijn en dat de verkiezing van leden voor den gemelden 
Distriktsraad zal plaats vinden in de verschillende wijken 
van het district Rustenburg, onder voorzitterschap van de 
Veldcornetten, op den 26sten dag van Maart 1884. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK! 

Gegeven onder mijne hand, op den 6den dag van 
Maart 1884. 

Op last, 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

No. 105. 

P. J. JOUBERT, 
W d. Staatspresident. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

MET referte tot Volksraadsbesluit, Art. 665, dd. 10 
Julij 1883, 1) wordt het navolgend Uitv. Raadsbesluit, 

1) Zie ante bl. 1217 en V.R.B. 19 Junij 1869, Art. 246, ante bl. 339. 
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Art. 7 4, dd. 25 Maart 1884, hierbij ter algemeene informatie 
gepubliceerd. 

Gouvts. Kantoor, 
Pretoria, 3 April 1884. 

Op last, 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

UITV. RAADSBESLUIT, ART. 74, dd. 25 MAART 1884. 

Art, 7 4. Aan de orde : Minute R. 32.53/83, inhoudende 
opdragt van den Edel Achtbaren V olksraad aan de Regering 
om een onderzoek in te stellen of de naam moet zijn dis
trict Christiana of Bloemhof. 

Besloten dat, daar het gebleken is, dat het district District waar dorpen 
waarin de dorpen Bloemhof en Christiana gelegen zij n, bij ~loemhof en c.?ris· 
vroeger Volksraadsbesluit is genoemd het. district Rloemhoj: t1ana gelegen ZIJn, 
· · d c d . . zal naam v. Bloemhof d1en naam 1n e otaat8cou1·ant als zoo amg te pubhceeren. behouden. 

PROCLAMATIE 
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN W AARNEMENDEN 

STAATSPRESIDENT. 

N AD EMAAL bij Art. 17 3 1) van de Grond wet bepaald Inleiding. 
is dat voor de behoorlijke en werkdadige uitoefening van 
het administratieve bestuur, aangehaald en omschreven in 
Art. 171 en 172 2) van gemelde Grondwet, de Zuid Afri
kaansche Republiek in distrikten zal worden verdeeld, waartoe 
behooren afdeelingen en steden of dorpen. 

En nademaal het dienstig en doelmatig is geacht de lijn 
tusschen de w~jken W aterval en Blesbokspruit, in het distrikt 
Standerton, met het oog op de nieu we grenslij n tusschen de 
districten Standerton en Ermelo te wijzigen. 

Zoo is het dat ik, namens de Regering der Zuid Afri
kaansche Republiek, hierbij proclameer, verklaar en bekend 
maak, dat ik vastgesteld en gevestigd heb, en hiermede 
vaststel en vestig de lijn tusschen de genoemde wijken, als 
volgt:-

1) Zie ante bl. 61. 
l) Zie ante bl..,61. 
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Omschrijving van Van de Zuid-Oostelijke hoekbaken van het dorp Stan-
gewijzigde Lijn.. derton, aan Vaalrivier, over Vlakfontein No. 179, van L. rr. 
tusschen de WlJken en C. F. A. Rademeyer en andere van daar over de plaats 
Waterval en Bles- . . ' 
bokspruit, District Dneangel, No. 31, van J. \Vh1teman en J. H. Botha, dan 
Standerton. over van Tonderhoek, No. 29, van A. \V. J. Vorster en 

andere, dan over Brandspruit No. 28 van I. M. Rudolph en 
J. Kritzinger, van daar over Twistdraai, No. 184, van P. J. J. 
van Nieuwenhuizen, van daar over Kafferkraal, No. 240, van 
R. J. J. van Nieuwenhuis, van daar over Wildebeestfontein 
No. 183, van Dirkje S. S. du rroit, van daar over Driefontein, 
No. 144, van N. S. Grobler, van daar over Winkelhaak, No. 24, 
van An dries J ooste en and ere, van daar over Rolspruit, van 
J. H. du Plessis en P. J. van Nieu-\venhuis, van daar tot aan 
de districtslijn van Middelburg en Standerton, op de plaats 
van A. de Lange, zijnde genoemde plaats in het district 
Middelburg. 

Ingeval waar nieuwe En ten einde misverstand te vermijden met betrekking 
lijn een plaats of tot de j urisdictie van de V eldcornetten of van zulk een 
boerderij mogt bt f bt l h' '· t ld k f snijden zal zulke am enaar o am enaren a s 1erna aanges e , ge ozen o 
plaats behooren tot benoemd mogen worden voor de administratie van de ge
district waar aanleg noemde wijken, proclameer en maak ik hiermede bekend, 
of wo~nsted~ ge- dat in ieder geval waar de liJ·n van genoemde wiJ'k.en een 
legen 1s of e1genaar . . · .. 
zal keuze hebben. plaats of boerdenj mogt smjden, zulke plaats of boerdenJ 

zal verstaan worden in de wijk te behooren in welke de 
aanleg of woonstede van den eigenaar of occupant gelegen 
is, tenzij de lijn eene occupatie mogt snijden, in welk geval 
de eigenaar binnen een maand na datum van publicatie 
dezer Proclamatie, van zijne keuze om onder de eene of de 
andere wijk te behooren, schriftelijk kennis zal geven aan 
den Veldcornet van de wijk waaronder hij thans sorteert, 
alles met dien verstande dat er na het uitbrengen zijner 
keuze als boven vermeld, geen verandering daarin kan of zal 
worden gebragt. 

GOD BEHOEDE .LAND EN VOLK! 

Gegeven onder mij ne hand op dezen 7 den dag van 
April 1884. 

P. J. JOUBERT, 
W aarn. Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 
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PROOLAMATIE 
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN W AARNEMENDEN 

STAATSPRESIDENT. 

N ADEMAAL bij Art. 17 3 1) van de Grond wet bepaald Inleiding. 
is dat voor de behoorlijke en werkdadige uitoefening van 
het administratieve bestuur, aangehaald en omschreven in 
Artt. 171 en 172 2) van gemelde Grondwet, de Zuid. Afrikaan-
sche Republiek in districten zal worden verdeeld: waartoe 
behooren afdeelingen en steden of dorpen. 

En nademaal het dienstig en doelmatig is geacht het 
distrikt Ermelo te verdeelen in wijken ; 

Zoo is het, dat ik namens de Regering der Zuid Afri- Verdeeling v. distr. 
kaansche Republiek, hiermede proclameer, verklaar en be- Ermelo in drie wij· 
kend maak, dat ik vastgesteld en gevestigd heb, en hiermede ken. 
vastel en vestig de verdeeling in wijken van het distrikt 
Ermelo, als volgt :-

Wijk No. 1. Van waar de lijnen van Standerton en Omschrijving van 
Ermelo aan V aalri vier komen, met V aalri vier op tot waar Wijk No. 1. 

de loop van W. Steenkamp in Vaalrivier komt en van daar 
over de plaatsen der heeren W. Steenkamp, C. G. Steen-
kamp, F. P. v. R. v. Oudshoorn, W. v. R. v. Oudshoorn, 
J. H. Kleijnhans, J. J. Viljoen, A. B. Merensky, L. R. 
Mare, A. F. Jansen, M. J. D. Steijn, M. J. D. Steijn, Jr., 
J. H. Botha en L. C. J. v. Rensburg en van daar met de 
distriktslijn terug naar het uitgangspunt. 

Wijk No. 2. Van waar de loop van W. Steenkamp in Wijk No. 2. 
de Vaalrivier komt, ep met de lijn van 'Vijk No. 1 tot aan 
de plaats van den heer J. J. Viljoen en van daar over de 
plaats~n der heeren J. G. Joubert, N. J. Smit, A. J. Smit, 
D. Pretorius eri van daar met het jachtpad op de grens 
tusschen Umbeloes en Lesoet tot waar dat pad door Umbeloes 
gaat en van daar met een rechte lijn tot aan Bakenkop, op 
de lijn der Swazies, en van daar met de distriktslijn tot aan 
het uitgangspunt. 

Wijk No. 3. Van Bakenkop op de lijn der SwaziesmetWijk No. 3. 
de distriktslijn tot aan de lijn van Wijk No. 1, dan met die 
lijn tot aan de plaats van den heer J. J. Viljoen, en van 
daar met de lijn van Wijk No. 2 tot aan Bakenkop. 3) 

En ten einde misverstand te vermijden met betrekking Ingeval waar lijn 
tot de jurisdictie van de Veldkornetten of van zulk een amb- plaats mogt snijden 
tenaar of ambtenaren als hierna aangesteld, gekozen of be- zal zulke plaats tot 

1) en 2) Zie ante bl. 61. 
3) Zie Proclamatie dd. 18 Febr. 1826, Staatscourant 4 1\faart 1886! 
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dat district behoo- noemd mogen worden voor de administratie van de gezegde 
ren waar aanleg <!f wijken, proclameer ik en maak ik hiermede bekend, dat in 
wfo~nstede gellekgenu 18 ieder geval waarin de lij nen van genoemde wijken een plaats 
o e1genaar za e ze d . . · · d lk 1 t f b d · · hebben. of boer eriJ mogen sn~J en, zu e p aa s o oer enJ zal ver-

staan worden in het district te behooren in welke de aanleg 
of woonstede van den eigenaar of occupant gelegen is, 1) 
tenzij de lijn eene occupatie mogt snijden, in welk geval de 
eigenaar binnen een maand na datum van publicatie dezer 
Proclamatie van zijne keuze, om onder de eene of ander~ 
wijk te behooren, schriftelijk kennis zal geven aan den Veld
kornet van de wijk waaronder hij thans sorteert, alles met 
dien verstande, dat er na het uitbrengen zijner keuze als 
boven vermeld, geene verandering daarin kan of zal worden 
gebragt. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK ! 

Gegeven onder mijne kand op dezen 8sten dag van 
April 1884. 

No 113. 

P. J. JOUBERT, 
W aarn. Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

ERRATUM. 

Omissie van woor- TER algemeene informatie wordt hiermede bekend ge
den in Wet No. 6, maakt dat er in Wet No. 6 1882 2) zooals gepubliceerd in 
1882, zooals gepubli- S ' N 85 dd 1' 9 0 ' · · ceerd in de Staats- taatscourant o. , . ctober 1882, eene omiSSle 
courant, 19 Oct.1882. heeft plaats gehad van de woorden "Melk, Visch en Vleesch 

in blik}es," welke hadden behooren ingelascht te zijn in de 
Wet onder art. 3, punt 3, achter de woorden "die niet aan 
hout gehecht zijn," zooals dan ook vroeger gepubliceerd in 
Staatseourant No. 76, dd. 17 Augustus 1882. 

Op last, 

W. EDUARD BOK, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 17 April 1884. 

1) Zie Wet No. 6, 1885, Art. 2, litt. d. 1118. 
2) Zie ante bl. 1118. 

Staa tssecretaris. 
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GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

NAARDIEN het indienen van stukken ter legalisatie van Inleiding. 
handteekeningen van ambtenaren, vrederechters, notarissen 
en anderen ten dezen kantore aanleiding geeft tot verwarring 
en onnauwkeurigheden op de wijze waarop zulks veelal 
geschied, wordt hierme(l.e ter algemeene informatie bekend 
gemaakt: 

1. Dat de handteekeningen van vrederechters, agenten Handteekening van 
voor de lagere Hoven of private personen en van alle ambte- Vrederegt~rs, Agen-
naren, uitgesloten die van de hoo~den van ~epartementen !~~e~f e~r~;:;~t~:~: 
behooren onderschreven te word en In presentie van, en ge- ren uitgesloten 
legaliseerd te worden door de Landdrosten van de respectieve Hoofdambtenaret;J, 
distrikten waarin de ambtenaren of andere partijen boven- ~:!~o~en ge~gah
gemeld woonachtig zijn. V66r zoodanige legalisatie, indien ze door r~=n~~~o:fen. 
betreft de erkenning of bevestiging van eenigerlei ambtsbe-
kleeding, plaats heeft, zal de landdrost zich behoorlijk verge- Pligt van Landdrost 
wissen dat de persoon, die zoodanige legalisatie verlangd, de v66r legalisatie. 
door hem opgegeven kwalificatH~n bezit. 

2. Dat de Landdrosten verder indien vereischt, zooals Landdrosten zullen 
meestal noodzakelijk wordt geacht in gevallen van verzen- stu.kken ter legali
ding van stukken over zee of buiten deze Republiek hunne sa tie ~an Gouv. Kan-. . . ' toor mzenden. 
mgene handteekening, voorkomende op zoodanig document 
of documenten als boven vermeld, zullen inzenden ter legali-
satie naar dit kantoor per begAleidenden brief 

3. Dat hoofden van Departementen voor 't geval de Hoofdambtenaren 
legalisatie hunner handteekening als boven vereischt wordt zullen ook stukken 

' opzenden t I I' de stukken daartoe zullen opzenden ten dezen kantore per satie. er ega l· 
begeleidenden brief 

4. Dat N otarissen, Procureurs, Beeedigde Vertalers, enz., N otarissen, procu
verzocht worden zich te wenden tot den Griffier van hetreurs, beeed. Verta
Hoog Geregtshof, die zal legaliseren op de wijze als om-lers enz. zullen.zich 

h . f 1 d' . d' . h .. h d wenden aan Gnffier se rev en In paragraa en Ie, In Ien vereisc t, ZIJne an -van Hooge Hof die 
teekening verder ter legalisatie zal inzenden ten dezen kantore zallegaliseren en op-
op de wiize omschreven in paragraaf 2. zenden aan Gouv. 

~ Kantoor. 
5. Dat degenen, die legalisatie van handteekening ten Legalisatie vereischt 

dezen kantore verlangen, verzocht worden een bedrag van betaling.yan 19/6 ~n 
10 shilling en 6 pence in zegels, als daarop betaalbaar, bij zegels biJ apphcatie. 
hunne applicaties in te zenden. 1) 

6. Dat de vorm van legalisatie ten dezen kantore be
hoort te zijn als volgt: 

AAN ALLEN DIEN HET MOGE AANGAAN. 

SALUUT! 

Ik, Willem Eduard Bok, ~b:ahliU'ii hd• der Z. A. Repu- Vorm v. Legalisatie. 

1) Zie G. K. No. 2072, dd. 5 October 1875, ante bladz. 634: . 

.t'a :4./-:;!:f-!/ff?~/--7 &.~ -/~Mtr.~~' 
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bliek, certificeer bij dezen dat .................. , wiens hand-
teekening voorkomt op het (de) hieraangehecht (e) docu-

k A B b h 1. 'k · aangesteld ment(en), gemer t · ., enz., e oor 1J IS toegelaten en beeedigd 

als ..................... in deze Republiek, en dat alle akten 
documenten en geschriften door hem in zijne voorzegd~ 
capaciteit geteekend in alle opzigten als vertrouwbare en 
geldige stukken worden aangenomen, zoowel binnen als buiten 
de Geregtshoven van dezen Staat. 

Gegeven onder mijne hand en zegel ten Gouvernements-
kantore te Pretoria, op heden, den ...... dag van de maand 
............... A.D. 18 ..... . 

Staatssecretaris. 

Inzending moet zoo 7. Dat de inzending, indien eenigszins doenlijk, behoort 
mogelijk niet op plaats te hebben eenige dagen voor het vertrek der verschil
postdagen geschie- Iende posten in tegenstelling van op die postdagen zooals nu den. 

veelal geschiedt. 
Op last, 

Gouvernlilmentskantoor, 
Pretoria, 29 April 1884. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretari:s. 

VOORLOOPIGE REGULATIEN 

VOOR DE KAAPSCHE-HOOP-PROSPECTVELDEN EN VOOR DE GOUD· 

COMMISSARISSEN IN DE Z. A. REPUBLIEK. 

(Vastgesteld door Uitvoerend Raadsbesluit 30 April 1884, 
art. 104.) 

[Deze Regulatien zijn later opgenomen in de Goudwet 
No. 8, 1885.] 

No. 134. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

TER algemeene informatie wordt het onderstaand Uitv. 
Raadsbesluit en de daarin bedoelde Schedule hiermede ge
publiceerd. 

Op last, 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 6 Mei 1884. 

W. EDUARD BOK, 
Staa tssecretaris. 
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Uitv. Raadsbesluit art. 105, dd. 30 April 1884. 

Art. 105 aan de orde : 
Uitv. Raadsbesluit, art. 80, dd. 26 Maart 1884, en we

der de correspondentie vel vat onder R 783/84. 
De Uitv. Raad, gelet hehbende op de bepalingen in de Inleiding. 

Wet No. 15; 1880, 1) vervat, en op de memories van Gert 
van Rooij en en 7 anderen, en van Thomas Gumming en 9 
anderen; 

Besluit: Dat de Schedule II, vervat in de Regulaties, Herziene Schedule 
zamengesteld volgens bepalingen van sectie 11 van Wet No. 15, sectie 11 van Wet 

1880, 2) gepubliceerd in de Transvaalsche Gouvernernents !~· vl~~r!~~~· 
Oouranf, dd. 1 Februarij 1881, No. 240, voortaan zal lezen, van kracht zijn. 
zooals door den W d. Staatsprocureur aanbevolen; dat deze 
herziene Schedule ter algemeene informatie zal worden ge-
publiceerd en dat de Wet No. 15, 1880, en de bovengemelde 
Regulaties overigens onveranderd zullen blijven tot tijd en 
wijl er, wegens verpachting der Houtbosschen of anderszins 
nadere voorzieningen zullen zijn gemaakt. 

SCHEDULE II. Schedule II. 

s. d. 
1. Voor elke geelhout plank van 12 duim bij 1 duim Tarief v. Belasting. 

bij 20 voet, eene belasting van ... 0 3 
2. Voor elke balk, spar of ander soort van zacht hout, 

per plank als boven 0 3 
3. V oor elke plank, balk of andere lengten van hard 

hout, uitgesloten de hieronder aangehaalde posten, 
per plank van 12 duim bij 1 duim bij 20 voet 0 6 

4. Voor elk stuk der navolgende soort van wagenhout 
namelijk:-

Assen ... 0 6 
Schamels 0 6 
V oortangen ... 1 0 
Achtertangen 0 6 
Disselboomen 0 9 
Langwagen ... 0 9 
Speken 0 1 
Vellingen 0 2 
Jukken 0 3 
Naven ... 0 3 

5. V oor elke ronde disselboom of langwagen aldaar 
gekapt, zal eene belasting geheven worden van 5 0 

1) en 2) Zie ante bladz. 835. 
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PROOLAMATIE 
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN W AARNEMENDEN 

STAATSPRESIDENT. 

Inleiding. N ADEMAAL bij de Regering aanzoek is gedaan voor 
een Distriktsraad in het distrikt Zoutpansberg, en aangezien 
art. 7 van Wet No. 6, 1883, 1) zijnde de Wet op Distrikts
raden, bepaalt dat de tijd en wijze waarop de verkiezing 
in ieder Veldcornetschap plaats zal vinden bij afzonderlijke 
proclamatie door den Staatspresident zal worden geprocla
meerd. 

Oprigting van Zoo is het dat ik, namens de Regering der Zuid-Afri
Districtsraad voor kaansche Republiek hiermede proclameer verklaar en be
~istr. Zoutpansberg kend maak dat ik in term en van Wet No. 6 1883 
m termen van Wet ' . . . ' ' 
No. 6, 1883. vaststel en bepaal, dat In het d1stnkt Zoutpansberg een 

Distriktsraad zal zijn, en dat de verkiezing van leden voor 
den gemelden Distriktsraad zal plaats vinden in de ver
schillende wijken van het distrikt Zoutpansberg, onder voor
zitterschap van de Veldcornetten, van af den 2den tot en 
met den 14den dag van Junij 1884. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK! 

Gegeven onder mijne hand op heden den 19den dag 
van Mei 1884. 

P. J. JOUBERT, 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

Gou vernementskan to or, 
Pretoria, 19 Mei 1884. 

W aarn. Staatspresident. 

No. 17 4. R2585 J84 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

Personen die aan- Ter algemeene informatie wordt hiermede bekend ge
spraak maken OJ? maakt, dat overal waar speciale inspecties worden aange
r::n~e~eX[:~h!~gd vraagd en toegestaan, ane person en, die vermeenen mogen 

aanspraak te hebben op die gronden, of gronden daaraan 

1) Zie ante bl. 1189. 
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annex, geregtigd zijn hunne regten te representeeren of te repres~nteere!l bij 
doen representeeren. spec. mspectlen. 

De inspecteurs zijn gemagtigd a1sdan niet juist voor Magtiging v. Inspec
den verzoeker, maar we1 voor den houder van het wettigste o.m gro1_1denkoplwtet-

d · k 1 d d · tigste mttre se e aan hen vertoon e u1ttre se en gron te 1nspecteeren. 1) inspecteeren. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 10 Junij 1884. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

PROOLAMATIE 
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN W AARNEMENDEN 

STAATSPRESIDENT. 

NADEMAAL bij art. 173 2) van de Grondwet bepaald Jnleiding. 
is dat voor de behoorlijke en werkdadige uitoefening van 
het administratief bestuur, aangehaald en omschreven in 
artt. 171 en 172 3) van gemelde Grondwet, de Zuid-Afri
kaansche Republkk in distrikten zal worden verdeeld, waartoe 
behooren afdee]ingen en steden of dorpen; 

En nademaal het dienstig en doe1matig is geacht het 
distrikt Lichtenburg te verdeelen in wijken ; 

Zoo is het dat ik, namens de Regering der Zuid-Afri- Distrikt Lichten
kaansche Republiek, hiermede proclameer, verklaar en bekend burg v~:deeld in 
maak, dat ik vastgesteld en gevestigd heb, en hiermede twee WIJken. 
vaststel, dat het distrikt Lichtenburrg za1 verdeeld zij n in 
twee wijken, n.l. wijk Bovenhartsrivier No. 1 en wijk Zout-Wijk No. 1. 
pannen No. 2, en dat deze twee wijken zullen gescheiden Wijk No. 2. 
worden door de navolgende lijn :-Beginnende aan Bloed-
zuigerspan aan de Conventielijn, van daar in een regte lijn 
naar Holpan, van daar in een regte lijn naar Blauwwilde-
beestput, van daar naar Uitschot, van daar naar Boschpoort 
en van daar met het pad naar Paardeplaats. 

En ten einde misverstand te vermijden met betrekking Ingeval waar lijn 
tot de jurisdictie van de ve1dkornetten of van zulk een plaats mogt snijden 
a bt f b 1 h . ld k fzal dezelve in wijk m enaar o am tenaren a s 1erna aangeste , ge ozen o behooren waar aan-
benoemd mogen worden voor de administratie van de ge-Iegofnaarkeuzevan 

eigenaar. 

1) Zie verder G. K. No. 182, dd. 23 Junij 1884. 
2) en 3) Zie ante bladz. 61. 
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zegde wijken, proclameer ik en maak ik hiermede bekend, 
dat in ieder geval waarin de lijnen van genoemde wijken 
een plaats of boerderij mogen snijden, zulke plaats of boer
derij zal verstaan worden in de wijk te behooren in welke 
de aanleg of woonstede van den eigenaar of occupant gelegen 
is, tenzij de lijn eene occupatie mogt snijden, in welk geval 
de eigenaar binnen een maand na datum van publicatie 
dezer Proclamatie van zijne keuze, om onder de eene of 
andere wijk te behooren, schriftelijk kennis zal geven aan 
den Veldkornet van de wijk waaronder hij thans sorteert, 
alles met dien verstande dat er na het uitbrengen zijner 
keuze als boven vermeld, geene verandering daarin kan of 
zal worden gebragt. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK! 

Gegeven onder mijne hand op dezen 16den dag van 
Junij 1884. 

P. J. JOUBERT, 
W d. Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

PROOLAMATIE I) 

DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN W AARNEMENDEN 
STAATSPRESIDENT, 

Krachtens Uitv. Raadsbesluit, d.d. 17 Junij 1884, art. 112. 

NADEMAAL Wet No. 1 van 1883, 2) voor het Bestuur 
der Goudvelden, gepubliceerd in Staatscoura.nt No. 124, van 
den 28sten Junij 1883, en gewijzigd bij Besluit van den 
Hoog-Ed. Achtbaren Volksraad, art. 942, d.d. 27 Julij 
1883, 3) op den 28sten dag van Junij 1884 eindigt, zijnde 
alleen voor den tijd van een jaar door den Hoog-Ed. Achtb. 
Volksraad in werking gesteld, en de zitting van den Hoog-Ed. 
Achtb. Volksraad onverhoopt langer is uitgesteld geworden 
dan verwacht werd; 

En nademaal het noodzakelijk is om in den tusschentijd 
voorziening te maken in het Bestuur der Goudvelden; 

1) Goedgekeurd bij V.R.B. 18 Augustus 1884, art. 155. 
2) Zie ante bl. 1156. 
3) Zie ante bl. 1227. 
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Zoo is het dat ik namens de Regering der Zuid-Afri- Wet No.1, 1~83, van 
k sche Republiek hiermede proclameer verklaar en bekend kracht te bll:Jv~n tot aan ' eerstvolg. z1ttmg 
maak, vaststel en bepaal, dat Wet No. 1 van 1883, voor van Volksraad. 
het Bestuur der Goudvelden, van volle kracht zal blijven en 
voortduren totdat de Hoog-Ed. Achtb. Volksraad in zijne 
eerstvolgende zitting daarin zal voorzien. 1) 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK! 

Gegeven onder mijne hand, op heden, den 17 den dag 
van Junij 1884. 

Gouvernementskantoor, 

Pretoria, 17 Junij 1884. 

No. 182. 

P. J. JOUBERT, 
W aarn. Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

AAN alle inspecteurs belast met het inspecteeren, op Inspecteurs toe te 
speciale inspecties, van plaatsen in de verschillende distrik- zien dat geene plaat-

ten, wordt hierdoor opgedragen toe te zien dat bij hunne ~~~rg~~~:ie~~;~ 
inspecties geen plaatsen of gronden, hetzij als. woningen of ge'inspecteerd 
tuinen geoccupeerd door naturellen, zullen warden geinspec- worden. 
teerd voor private burgers, zelfs niet op daarvoor gepresen-
teerde uittreksels; en dat ook geen inbreuk gemaakt wordt 
op daaraan grenzende wettige aanteekeningen of op zelfs 
reeds geinspecteerde gronden. 2) 

Op last, 

Gou vernemen tskantoor, 
Pretoria, 23 Junij 1884. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

1) Zie V.R.B. 22 October 1884, art. 988. 
2) Zie V.R.B. 28 November 1853, Art. 124, ante bl. 28. 
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No. 215. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

TER algemeene informatie wordt hiermede gepubliceerd 
de onderstaande verdeeling in wijken van het distrikt Lijden
burg, zooals opgegeven door den Landdrost en door de Re
gering bekrachtigd. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 23 Julij 1884. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

VERDEELING VAN DE WIJK 0RIGHSTADSRIVIER IN 

TWEE W IJKEN. 

Verdeelingvan Wijk Van af de oorsprong van Spekboomrivier al met de rand 
Orighstad in twee naar de plaats In de Diepte, van D. Ruiter en J. Parson; 
wijken. van daar met de berg die de scheiding maakt tusschen de 

Blij- en Orighstadsrivivier, zoodat de plaats Doornhoek, van 
Omschrijving der D. J. Muller, in de wijk Orighstad blijft; van daar over de 
lijn. plaats Paardekraal, van J. Da vis; verder over de plaatsen 

Frankfort, van D. Hoffman; Vaalhoek van Goldschmidt & 
Co., en Valschfontein, van D. B. Snijman. Laatstgemelde 
drie plaatsen vallen alsdan in de nieuwe wijk (te noemen 

Wijk Sabie. wijk Sabie); van daar met de Blijrivier af tot daar waar 
dezelve in de Olifantsrivier loopt. De buitenlijnen van deze 
wijken blijven onveranderd. 

VERDEELING VAN DE WIJK KROKODILRIVIER IN 

TWEE W IJKEN. 

Verdeeling der Wijk Van het boveneinde der Dwarsrivier over de plaats Gems
Krokodil Rivier in bokspruit van den heer Willem Steenkamp tot naar de plaats 
twee wijken. van den heer Frederik Mare, en van daar met de Witte Rand 

tot naar de plaats Hartebeestspruit van den heer Cornelis 
Omschrijving d. lijn. Coetzee. De plaats vVinnaarspoort van Gabriel Mare ligt op 

de lijn, alsmede ook de plaats Waterval van den heer Philip 
Mare. 

Wijk Steelpoort. De naam dezer wijk moet zijn de wijk ,Steelpoort." 
. . 

VOLKSRAADSBESLUIT, 30 JULIJ 1884. 

Regering opgedrag. ART. 1017. " Met be trekking tot de memorie thans aan 
Census van alle de orde, besluit de Volksraad dat het wenschelijk is dat het 
stemgeregtigde getal van leden voor de verschillende districten die het volk 
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in den Volksraad vertegenwoordigen, gewijzigd worde, en burgers te doen 
draagt aan de Regering op om dadelijk een census 1) van opmaken. 
alle stemgeregtigde burgers te doen opmaken en dienover-
eenkomstig het getal leden voor ieder district te regelen 2) 
en een voorstel van wet dienaangaande drie maanden te 
doen publiceeren en voor den Volksraad te leggen." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 31 JULIJ 1884. 

ART. 1030. "De Volksraad besluit, naar aanleiding van Regering gemagtigd 
Uitv. Raadsbesluit, art. 195, dd. heden, nu aan de orde, in overeenstemming 

h G t 1 t . d · · h' d te treden met de dat et xouvernemen za gemag 1g ZlJn en 1erme e ge- Standard Bal'k 
. d . . d f . d voor magtlg IS, om 1n een ver rag o overeenstemmmg te tre en de leening van zeke-

met de Standard Bank van Zuid Afrika (Beperkt), voor de re sommen geld~ 
toekomstige regeling van de Bankrekening, en voor de tBer?tgbhetaaMlbaatr m 

. n se e .. un . 
leening en terugbetahng van zulke som of sommen gelds 
als het Gouvernement van tijd tot tijd zal mogen vereischen 
of noodig hebben, en dat alle sommen die er geleend war-
den van de bovengenoemde Bank krachtens deze volmagt, 
betaalbaar zullen zijn in Britsche munt, onder bepaling dat 
de door het Gouvernement bij de Standard Bank verschul-
digde som of sommen krachtens deze volmagt overtrokken, 
ten geenen tijde het bedrag van dertig duizend ponden 
zullen te boven gaan." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 8 AUGUSTUS 1884. 

Art. 55. " De Volksraad kennis genomen hebbende van Bekrachtiging van 
de nieuwe Conventie gesloten tusschen zijne Deputatie en de Londen Conventie 
B •t h R · t L d 27 F b ·· 1884 l van 27 Febr. 1884. n se e egenng, e on en, op e ruariJ ; a s-
mede van de onderhandelingen gevoerd tusschen de con
tracteerende partijen, welke geleid hebben tot gemelde 
Conventie: 

Vereenigt zich met het standpunt door zijn Gezantschap 
ingenomen, dat alleen een regeling gegrond op den grand
slag van het Zandrivier-tractaat het volk der Republiek ten 
volle bevredigen kan, en 

Deelt tevens de bezwaren door de Deputatie uiteengezet 
tegen de Con ventie van Pretoria. en zoomede hare bezwaren 
tegen de Londensche Con ventie. op de volgende pun ten :-

1. De grensregeling, vooral ten westen der Republiek, 
waarin de Deputatie dan ook slechts heeft berust 
onder uitdrukkelijke voorwaarde, waarmede de 
Raad zich vereenigt; 

1) Zie ook V.R.B. 30 Junij 1885, art. 585. 
2) Zie V.R.B. 7 Julij 1886, art. 877. 

79 
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2. Het regt van veto aan de Britsche Kroon voorbe
houden op tractaten door de Republiek te sluiten 
met vreemde mogendheden, en 

3. De regeling der schuld. 
Doch ziende dat in gemelde Conventie van Londen aan

merkelijke voordeelen verzekerd zijn aan de Republiek, vooral 
in de herstelling van 's lands onafhankelijkheid. 

Besluit, met erkentelijkheid voor de edelmoedigheid van 
Hare Britsche Majesteit, gemelde Conventie te bekrachtigen, 
gelijk hij bij dezen doet." 

CONVENTIE, 
TUSSCHEN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN V AN 

HET VEREENIGD KONINGRIJK V AN GROOT 
BRITTANNIE EN IERLAND EN DE ZUID-AFRI

~ KAAN~HE REPUBLIEK. 

£u r;zr/( ~#M/~ ck/qif/n LH~~ 
Daar de Regeering van den Transvaal Staat, door zijne 

afgevaardigden, Stephanus Johannnes Paulus Kruger, Presi
dent van genoemden Staat, Stephanus Jacobus du Toit, 
Superintendent van Onderwijs, en Nicolaas Jacobus Smit, 
lid van den Volksraad, hebben voorgedragen dat de Conventie 
geteekend te Pretoria op den derden Augustus 1881, en die 
bekrachtigd is door den V olksraad, van genoemden Staat op 
25 October 1881, zekere bepalingen bevat, die ondoeltreffend 
zijn en lasten en verplichtingen oplegt waarvan genoemde 
Staat begeert ontslagen te worden; en dat de Zuid W estelijke 
grenzen door genoemde Conventie vastgesteld behooren te 
worden gewijzigd, met het doel om den vrede en de goede 
orde in genoemden Staat en in de daaraangrenzende landen te 
bevorderen; en daar het Hare Majesteit de Koningin van 
het V ereenigd Koningrijk en Ierland behaagd heeft de ge
noemde voorstellen in overweging te nemen, heeft het Hare 
Majesteit thans behaagd te gelasten en bij deze wordt ver
klaard, dat de volgende Artikelen van eene nieuwe Con
ventie, onderteekend in naam van Hare Majesteit door Rarer 
Majesteits Hoogen Commissaris in Zuid Afrika, den Hoog 
Edelen Sir Hercules George Ro bert Ro binson, Ridder Groot
kruis van de verheven Orde van St. Michael en St. George, 
Gouverneur van de Kolonie de Kaap de Goede Hoop, en in 
naam van den Transvaal Staat (die hierin nader genoemd 
worden zal de Zuid. Afrikaansche Republiek), door de boven
genoemde afgevaard1gden Stephanus Johannes Paulus Kruger, 
Stephanus Jacobus du Toit, en Nicolaas Jacobus Smit, zullen 
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na bekrachtiging door den Volksraad van de Zuid Afrikaan
sche Republiek, in plaats gesteld worden van de Artikelen 
vervat in de Conventie van 3 Augustus 1881; welke laatst
genoemde, zoolang zulke hekrachtiging niet zal zijn geschied, 
in volle kracht en werking blij ven zal. 

ARTIKEL 1. Het gebied der Zuid Afrikaansche Republiek Omschrijving van 
zal het land omvatten dat tusschen de volgende grenzen grondgebied ~er 
ligt, te weten : z. A. Repubhek. 

Beginnende van het punt waar de N oord Oostelijke Zuidelijke grens tus
grenslijn van Griqualand West de Vaalrivier snijdt, langsschen .. Republiek en 
d t d V 1 . . h t t d V l 0. VnJstaat. en s room van e aa r1v1er naar e pun waar e aa-
rivier en de Kliprivier zich vereenigen; van daar langs den 
stroom van de Kliprivier naar het punt waar deze en de 
stroom Gansv lei genaamd zich vereenigen; van daar langs 
den stroom van de Gansvlei tot naar haren oorsprong in den 
Drakensberg; van daar naar een baken op de grenslijn van 
Natal, gelegen regt tegenover en digt bij den oorsprong van 
den Gansvleistroom; van daar in een Noord Oostelijke rich-
ting langs den rand van den Drakensberg, het water dat in 
den Gansvleistroom vloeit afscheidende van het water dat 
in den oorsprong van de Buffalo valt naar een baken op een 
punt waar deze berg ophoudt een aaneengeschakelde keten 
te zijn; van daar naar een baken op een vlakte ten N oord-
oosten van laatstgenoemde baken; van daar naar den naasten 
oorsprong van een kleinen stroom genaamd "Division Stream"; 
van daar af langs dezen verdeelings stroom, die de zuide- Grens tusschen Re
lijke grens is van de plaats Zandfondtein1 het eigendom van publiek en Natal. 
de heeren Meek, tot zijn vereeniging met den Coldstream; 
van daar langs den Coldstream tot zij n vereeniging met de 
Buffalo of Umzinyati rivier; van daar af langs den stroom 
van de Buffalo ri vier tot waar de Bloedri vier zich daarmede 
vereenigt; van daar langs den stroom van de Bloedri vier tot Grens ~usschen 
waar Lijnspruit of Dudusi zich daarmee vereenigt; van daar Repubhek en Zulu
langs de Dudusi tot aan haren oorsprong; van daar 80 yards 1and. 
naar Baken I, gelegen op een afzet van de N'Qaba-Kahawana 
bergen; van daar 80 yards naar de N'Sonto rivier; van daar 
langs de N'Sonto rivier tot waar deze zich met de Witto 
Umvulozi rivier vereenigt; van daar langs de Witte Umvu-
lozirivier tot naar een witte rots waar zij ontspringt; van 
daar 800 yards naar Kambula heu vel (Baken II.); van daar 
naar den oorsprong van de Pemvana rivier, waar de weg van 
Kambula kamp naar Burgers Lager doorgaat; van daar 
langs de Pemvana rivier tot hare vereeniging met de Bivana 
rivier; van daar langs de Bivana rivier af tot waar zij zich 
met de Pongolo ri vier vereenigt ; van daar langs de Pongolo 
rivier tot waar zij door den Libombo bergketen stroomt; van 
~~ar langs de toppen van de Libomboketen naar het noorde-
l1Jke punt van den N'Yawos heuvel in dien bergketen 
(Baken XVI.) ; van daar naar den noordelijken top van de Tusschen Republiek 
Inkwakeni hen vels (Baken XV.); van daar naar Sefunda, een en Zwasiland. 
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rotsachtige heuvel afgescheiden van en aan het noordelijke 
einde van de Witte Koppies, en ten zuiden van de Musana 
rivier (Baken XIV.); van daar naar een punt op de helling 
digt bij den top van Matanjeni, dat is de naam gegeven aan het 
zuidoostelijk gedeelte van de Mahamba heuvels (Baken XIII.); 
van daar naar de N'gwangwana, een heuvel met een dubbelen 
kop, ( een kop is kaal, de and ere boschrijk, en de baken is 
eerstgenoemden), op den linkeroever van de Assegai rivier 
en stroom opwaarts van de Dadusa spruit (Baken XII.); van 
daar naar het zuidelijk punt Bendita, van een rotsachtige 
heuvel in eene vlakte tusschen de kleine Hlozana en Assegai 
rivieren (Baken XI.), van daar naar het hoogste punt van 
Suluka heuvel, rondom welks oostelijke hellingen de kleine 
Hlozane stroomt, die ook Ludaka of Modderspruit genoemd 
wordt (Baken X.); van daar naar de baken die bekend staat 
als "Viljoens," of N'Duko heuvel; van daar naar een punt 
ten noordoosten van Derby House dat bekend staat als Mag
wazidili's Baken; van daar naar de Igaba, een kleine heuvel 
aan de Ungwempisirivier die ook Joubert's baken genoemd 
wordt en die bij de inboorlingen bekend staat als "Piet's 

Tussche~ Republiek Baken" (Baken IX.); van daar naar het hoogste punt van de 
en Zwaslland. N'Dhlovudwalili of Houtbosch, een heuvel op den noorde

lijken oever van de Umqwempisirivier (Baken VIII.); van 
daar naar een baken op de eenige rots met platten top om
trent 10 voet hoog en omtrent 30 yards in omtrek van onderen, 
gelegen aan de zuidzijde van den Lamsamane heuvelketen, 
en de valei van deze groote Usutorivier overziende; de rots is 
45 yards ten noorden van den weg van Camden en het meer 
Banagher naar de bosschen aan de Usutorivier (somtijds 
Sandhlanas Baken genoemd) (Baken VII.); van daar naar de 
Gulungwana of Ibubulundie, vier gladde kale heuvels, de 
hoogste in dien omtrek, gelegen ten zuiden van Umtuli
rivier (Baken VI.); van daar naar een rots met platten top, 
8 voet hoog, op den top van den Busuke, een lagen rots
achtigen bergketen ten zuidwesten van de Impulazirivier 
(Baken V.); van daar naar een lagen kalen heuvel ten 
noordoosten van en de Impulazirivier over ziende, en ten 
zuiden er van is een tak van de Impulazi, met een aanmer
kelijken waterval en de weg van de rivier is 200 yards ten 
noordwesten van de baken (Baken IV.); van daar naar het 
hoogste punt van de Mapumula bergketen, de waterschei
ding van de kleine Usutorivier ten noorden en de Umpula
rivier ten zuiden, de heuvel waarvan de top een kale rots 
is steil afloopende naar de kleine Usuto (Baken Ill.); van 
daar naar het westelijke punt van een rotsachtigen heuvel 
met twee koppen, Makwana genaamd, steil aan alle zijden 
en waarvan de top een kale rots is (Baken II.) ; van daar 
naar den ~op van een ruwen heuvel van aanmerkelijke 
hoogte, ste1l afloopende naar de Komatirivier, zijnde deze 
heuvel het meest noordelijke punt van de Isilotwani berg· 
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keten en gescheiden van het hoogste punt van den bergketen 
Inkomokazi ( een scherpe kegei) door een diepen nek (Baken I.). 
(Op een bergrand in de rechte Iijn tusschen bakens I en II. 
staat een tusschen-baken.) Van baken I Ioopt de grensiijn 
naar een heuvei over de Komatirivier en van daar Iangs den 
top van den heuveiketen bekend ais de Makongwa die van 
het noordoosten naar het zuidwesten Ioopt naar Kamhiubana 
kop; van daar in een rechte lijn naar Mananga, een punt 
in den Lebombo keten en van daar naar het naaste punt 
in de Portugeesche grensiijn op den Lebombo keten; van Tusschen Republiek 
daar Iangs de hoogste top pen van den Lebombo keten naar en _:I?~rtugeesche 
het midden van de poort waar de Komatirivier er door Ioopt, bezittmgen. 
de onderste Komati Poort genaamd; van daar in een rich-
ting noord bij oost naar Pokioenskop, geiegen aan de noord-
zijde van de Olifantsrivier waar zij door de bergen Ioopt; 
van daar omtrent noord-noordwest naar het naaste punt van 
Serra di Chicundo ; en van daar naar den samenioop van 
de Paforirivier met de Limpopo of Krokodilrivier; van daar Tusschen Republiek 
Iangs den stroom van de Limpoporivier naar het punt waar en Matabeleland, en 
d M · · · · I 't V d I d t Khama's Land e ariCOriVIer er 1n v oe1 . an aar angs en s room · 
van de Maricorivier naar Derde Poort, waar zij door een 
Iagen heuveiketen, Sikwane genaamd, Ioopt, en op den afzet 
van genoemden keten dicht bij, en ten westen van de oevers 
van de rivier is een baken (No. 10) opgericht; van daar in 
een rechte lijn door deze baken naar een baken (No. 9) op-
gericht op den top van denzeifden keten, omtrent 1700 yards 
verwijderd van baken (No. 1 0); van daar in een rechte lij n 
naar een baken (No. 8) opgericht op het hoogste punt van 
een alleenstaande heuvei, Dikgagong of Wildebeestkop ge-
noemd) geiegen ten zuidoosten van en omtrent 3-! miji van 
een hoogen heuvei, Moripe genoemd; van daar in een rechte 
lijn naar een baken (No. 7) opgericht op den top van een 
alleenstaande heuvei of ''koppie," het oostelijk uiteinde uit-
makende van den heuveiketen Moshweu genaamd, geiegen 
ten noorden van en omtrent twee m.ijien verwijderd van een 
grooten alleenstaanden heuvei Chukudu-Chochwa genaamd; 
van daar in een rechte lijn naar een baken (No. 6) opge- Tusschen Republiek 
richt op den top van een heuvei een gedeelte uitmakende en Sechele's Land. 
van denzelfden keten Moshweu; van daar in een rechte lijn 
naar een baken (No. 5) opgericht op den top van een spits 
toeioopenden heuvei in denzelfden keten; vau daar in een 
rechte lijn naar een baken (No. 4) opgericht op den top 
van het westeiijk uiteinde van denzelfden keten; van daar 
in een rechte Iijn naar een baken (No. 3) opgericht op den 
top van het noordeiijk uiteinde van een Iagen boschrijken 
heuvei of "koppie," dicht bij en ten oosten van de Notwane-
rivier; van daar in een rechte lijn naar de piaats waar de 
Metsi-Mashwane en de N otwanerivier zich vereenigen (No. 2); 
van daar Iangs den stroom van de Notwanerivier naar Sen-
goma, zijnde de poort waar de rivier door qe l)warsberg 
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bergketen loopt; van daar, gelijk omschreven is in de uit
spraak door Luitenant-Gouverneur Keate, gedaan op 17 Oc
tober 1871, langs Pitlanganyane (nauwe plek), Deboaganka 

Tusschen Republiek of Schaapkuil, Sibatoul (kale plek) en Maclase, naar Ramat
en Kali~ari vroe~e:..·labama, een kuil in een spruit ten noorden van de Molopo 
Keat Uitspraak hJn. rivier. Van Ramatlabama zal de grenslijn loopen naar den 

top van een alleenstaanden heuvel, Lega.nka genaamd; van 
daar in een rechte lijn loopende ten noordwesten van een 
inboorlingen statie, dicht bij Buurman's Drift, aan de Molopo
rivier, naar dat punt op den weg van Mosiega naar de oude 
drift, waar een weg uitloopt door de inboorlingen statie naar 
de nieuwe drift lager af; van daar naar Buurmans Oude 
Drift; van daar in een rechte lijn naar een kenbaar en 
alleenstaand aantal boomen, dicht bij en ten noordwesten van 
het woonhuis van C. Au8tin, een huurder van de phats 
Vleifontein No. 117; van daar in een rechte lijn naar de 
noordwestelijke hoekbaken van de plaats Mooimeisjesfontein, 
No. 30; van daar langs de westelijke lijn van genoemde 
plaats Mooimeisjesfontein en in verlenging daarvan, zoo ver 
als de weg loopende van Ludik's drift aan de Moloporivier 
voorbij het woonhuis van Mooimeisjesfontein naar de Zout
pannen nabij Hartsrivier; van daar langs genoemden weg, 
over den directen weg van Polfontein naar Sehuba en totdat 

Tusschen Republiek de directe weg van Polfontein naar Lotlakane of Rietfontein 
en Britsch Bechuana bereikt wordt; van daar langs de zuidelijke zijde van den 
Land. laatstgenoemden weg naar Lotlakane totdat de eerste tuin-

grond van die statie bereikt wordt; van daar in een zuid
westelijke richting loopende langs Lotlakane, zoodat die plaats 
en al haar tuingrond in het inboorlingen gebied blijft totdat 
de weg van Lotlakane naar Kunana bereikt wordt; van daar 
langs de oostzijde en vrij van dien weg naar Kunana, totdat 
de tuingronden van dat station bereikt zijn; van daar loo
pende langs Kunana, die plaats en al haar tuingrond, maar 
niet meer, in de Transvaal sluitende, totdat de weg van 
Kunana naar Mamusa bereikt is; van daar langs de oostzijde 
en vrij van den weg naar Mamusa, tot waar een weg uit
draait naar Taungs; van daar langs de oostzijde en vrij van 
den weg naar Taungs, totdat de lijn van het district bekend 
als "Stellaland" bereikt wordt, omtrent 11 mijlen van 
Taungs; van daar langs de lijn van het district Stellaland, 
naar de Hartsrivier, omtrent 24 mijlen beneden Mamusa; van 
daar, over de Hartsrivier, naar den samenloop van de wegen 
van Monthe en Phokwane; van daar langs de westzijde en vrij 
van den naasten weg naar "Koppie Enkel" een alleenstaande 
heuvel omtrent 26 mijlen van Mamusa en omtrent 18 mijlen 
ten noorden van Christiana en naar den top van genoemden 
heuvel; van daar, in een rechte lijn, naar dat punt op de 

Tuss~hen Republiek noordoostelijke grenzen van Griqualand West, als afgebakend 
en Griqualand-West. door den Heer · Landmeter Ford, waar twee plaatsen, geregi-

streerd als Nos. 72 en 75, bij elkander komen, omtrent half-
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weg tusschen de Vaal- en Hartsrivieren, gemeten langs ge
noemde grenslij n van Griq ualand-West; van daar naar het 
eerste punt waar de N oordoostelijke grenslijn van Griqua
land-West de Vaalrivier snijdt. 

2. De Regering van de Zuid Afrikaansche Republiek Regering der Repu
zal zich stipt houden aan de grenzen bepaald in het eerste bliek zal zich stipt 
Artikel van deze Conventie en zal alles doen wat in haar haouldden aan de be-. p a e grenzen en 
vermogen IS om van hare onderdanen te beletten eenige overschrijdingen 
overschrijding te plegen op grond gelegen buiten genoemde beletten. 
grenzen. De Regering van de Zuid-Afrikaansche Republiek 
zal commissarissen aanstellen op de oostelijke en westelijke 
grenzen wier plicht het zijn zal streng te waken tegen on-
geregeldheden en elke overschrij di ng der grenzen. Harer H. M. Rsgering za! 
Majesteit's Regering zal, indien noodig, commissarissen aan- Oommissarisse naan
stellen in het inboorlingen gebied g~legen buiten de ooste- ~n:~e~fen~e 0 · en 
lijke en westelijke grenzen van de Zuid Afrikaansche Repu-
bliek om orde te bewaren en overschrij dingen te beletten. 

Harer Majesteit's Regering en de Regering van de Beide Regeringen 
Zuid Afrikaansche Republiek zullen elk een persoon aan- zullen Oommissaris
stellen die samen de gewijzigde zuidwestelijke grenslijn, zoo- sen aan~tellen tot 

d. h . . A 'k l d C . l afbakenmg der ge-als Ie omsc reven IS In rti e 1 van eze onventie, zu len wijzigde Zuidweste-
gaan afbakenen; en de President van den Oranje Vrijstaat lijke grenslijn. 
zal verzocht word en een scheidsrechter aan te stellen aan Benoeming van 
wien genoemde person en alle vraagstukken zullen verwijzen scheidsregter i~ ge· 
waaromtrent zij mogen verschillen ten opzichte van de uit- va.l vau verschil. 
legging van genoemd Artikel, en de beslissing van zoodanigen 
scheidsrechter daaromtrent zal finaal zijn. De schikking reeds Vroegere schikking 
gemaakt, volgens de bepaling van Art. 19 van de Conventie volgen~ art. 19 ~ei:' 
van Pretoria van 3 Augustus 1881, tusschen de eigenaars Pretorm Oonventie 

d 1 G £ . V ll . £ . d van krach t te van e p aatsen root ontem en a ei ontem van en eenen blijven. 
kant en de Barolong overheden aan den anderen kant, vol-
gens welke een billijk gedeelte van den watervoorraad van 
genoemde plaatsen, ongestoord zal moeten loopen naar de 
genoemde Barolongs, zal van kracht blijven. 

3. Indien een Britsch ambtenaar aangesteld wordt om Britsch Oonsul.amb.; 
te Pretoria of elders in de Zuid Afrikaansche Republiek te te~aar zal bescher-
wonen om functien uit te oefenen gelijkvormig aan die van·~~~~b~?e~1~~t;:r: 
een consulair ambtenaar, zal hij de bescherming en de hulp gen. n 
van de Republiek ontvangen. 

4. De Zuid Afrikaansche Republiek zal geen verdrag ofGeen verdrag met 
verbindtenis aangaan met eenigen Staat of N a tie, behalve eenige st.~at behal-
d 0 · V " h t · · b l' t ve 0. VnJstaat of en rallJe riJstaat, noc me eenigen In oor mgen s am Inboorlingen stam 
ten oosten of ten westen van de Republiek, voordat het zal zonder goedkeuring 
zijn goedgekeurd door Hare Majesteit de Koningin. van H. Majesteit. 

Deze goedkeuring zal geacht worden verleend te zijn Wijze van goedkeu· 
als Harer Majesteit's Regering niet binnen zes maanden na ring. 
de ontvangst van een afschrift van zoodanig verdrag ( dat 
haar zal moeten overhandigd worden terstond na de vol-
tooijing er van) zal hebben te kennen gegeven dat de slui-
ting van zoodanig verdrag strij dig is met de belangen van 
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Groot Brittanje of van een van Rarer Majesteit's bezittingen 
in Zuid-Afrika. 

Republiek verant- 5. De Zuid Afrikaansche Republiek zal verantwoordelijk 
woordelijk v?.or zijn voor het onbetaald bedrag van d~ schulden waarvoor 
schuld !end~IJde der ziJ' verantwoordelijk was op de dagteekenmg van de annexa tie, 
annexatle 1e eene k L · d 
eerste vordering zijn te weten, de Kaapsche Handelsban eemng, e Spoorweg 
zullen. Leening en de W eeskamer schuld, welke schulden een eerste 
Schuld aan H. M. vordering zullen zij n op de inkomsten der Republiek. De 
Regeri~g tweede Zuid Afrikaansche Republiek zal bovendien verschuldigd zijn 
vordermg. aan Rarer Majesteit's Regering een bedrag van £250,000 

dat een tweede vordering zal zijn op de inkomsten van de 
Rcpubliek. 

Bedrag van Renten 6. De bovengenoemde schuld der Zuid Afrikaansche 
betaalbaar voor Republiek aan Rarer Majesteit's Regering zal renten op-

Rschul~ aan HD· 1~· brengen berekend tegen drie en een half percent, van de egermg en e gmg . . . . 
Fonds. dagteekemng van de bekrachtigmg dezer Convent1e, en zal 

gedelgd worden door de betaling van renten en delgings-
fonds van zes pond sterling en negen pence per £100 per 

. jaar, waardoor de schuld in vijf en twintig jaren zal zijn 
Betaaltijd v. renten. gedelgd. Genoemde betaling van zes pond sterling en negen 

pence per £100 zal halfjaarlijks betaalbaar zijn in Britsche 
munt aan het einde van elk halfjaar van de dagteekening 

Vrijheid tot afbeta- der bekrachtiging; met dien verstande dat de Zuid Afri-
ling der geheele kaansche Republiek vrijheid hebben zal aan het einde van 
schuld. elk halfjaar het geheel of een deel van de uitstaande 8chuld 

af te betalen. Renten berekend tegen drie en een half per 
cent uitstaande op de schulJ onder de Con ventie van Pre
toria, zullen betaald worden als te voren tot op de dag
teekening van de bekrachtiging dezer Conventie. 

Waarborgvan eigen- 7. Alle personen die eigendom bezaten in de Transvaal 
domsr~gten aan op den .8sten dag van Augustus 1881, en het nog bezitten, 
~r~:;.1g;~8ar_en op zullen de eigendomsregten die zij sedert 12 April 1877 

hebben genoten, blijven genieten. Geen persoon die loyaal 
gebleven is aan Hare Majesteit gedurende de vroegere vij
andelijkheden, zal eenigen overlast lijden ten gevolge van 
loyaliteit, of blootstaan aan eenige crimineele vervolging of 
eenig burgerlijk regtsgeding wegens eenig deel door hem 

Bescher~in? en genomen in verband met zoodanige vijandelijkheden, en al 
volle vnJheid aan zulke personen zullen volle vrijheid hebben in het land te 
loyale personen ge- ll b l''k . 
waarborgd. wonen a e urger lJ e regten en bescherm1ng voor hun per-

soon en eigondom genietende. 
Vernie~wingen van 8. De Zuid Afrikaansche Republiek vornieuwt de ver
verklar;?g dat geen klaring in de Zandrivier Conventie en in de Conventie van 
slavermJ zals·edoogd p t · .~: 1 d d t 1 ·· · ·· d 
worden. re orra a1ge eg , a geen s averniJ, of 1nboeken gehJken e 

op slavernij, door de Regering van genoemde Republiek zal 
worden gedoogd. 

Vrijheid van gods- 9. Volkomen vrijheid van godsdienst en bescherming 
di~nst en bescher- tegen overlast voor alle gezindten zal blijven bestaan mits 
mmg voor alle ge- d · t t "d' ·· d ''kh · ' ~indten gewaarborgd ?ze nle s rlJ Ig ZIJn met ze ehJ e1d en goede orde; en 

n1ernand zal belemmerd worden in de uitoefening van zijn 
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eigendomsrecht te~ . gevolge van de godsdienstige gevoelens 
die hij toegedaan IS. 

10. De Britsche ambtenaar aangesteld om verblijf te Onderhoud en be
houden in de Zuid Afrikaansche Republiek zal alle onder- houd van graven der 

· d R · d R gesneuvelde Rteumng ontvangen van e egeenng van genoem e \,epu- Britsche troepen 
bliek ter behoorlijke voorziening onderhoud en behoud van · 
de graven van zoodanige Krijgslieden Rarer Majesteit's' die 
in de Transvaal gestorven zijn en indien noodig voor de 
onteigening van land voor dat doel. 

11. Alle schenkingen of grondbrieven te eeniger tijd Schenkingen van 
door de Transvaalsche Regeering uitgegeven ten aanzien van grond ~n grondbrie
()'rond buiten de grenzen van de Zuid Afrikaansche Republiek, ven hd';nten tegen-
o . h .. . A l ll . . woor 1ge grenzen 
zooals d1e omsc reven ZIJn In rt , zu en metig en krach- krachteloos en be-
teloos geacht worden, behalve voor zoover zulk een schenking zitters. regt op corn
of grondbrief be trekking heeft op land dat binnen de grenzen kensa~~~ ~an de 
van de Zuid Afrikaansche Republiek valt; en alle personen epu 

1
e · 

in het bezit van zoodanige schenking, aldus nietig en krachte-
luos geacht, zullen van de Regering van de Zuid Afrikaan-
sche Republiek zoodanige vergoeding of in land of in geld, 
ontvangen, . als de V olksraad bepalen zal. In alle gevallen Hoe gehandeld zal 
waarin Hoofden der inboorlingen, of andere Overheden bui- worden omtrent 
ten genoemde grenzen toereikende vergoeding ontvangenfi~~~~e~~aninbo~r
hebben van de Regering der Zuid Afrikaansche Repu hliek ding ont~a:=~~oe 
voor land buitengesloten uit de Transvaal door het eerste hebben. 
Artikel van deze Con ventie of waar blijvende verbeteringen 
gemaakt zijn op den grond, zal de Hooge Commissaris van 
de opperhoofden der inboorlingen, billijke vergoeding ver-
krijgen voor het verlies van grond aldus uitgesloten, of van 
de daarop gemaakte blijvende verbeteringen. 

12. De onafhankelijkheid van de Swazies, binnen de Onafhankelijkheid 
grenzen van Swazieland, gelijk die aangeduid zijn in het eerste der Swazies erkend. 
Artikel van deze Conventie, zal ten volle worden erkend. 

13. Behalve krachtens een verdrag of verbindtenis ge- Geene hoogere in
sloten gelijk bepaald is in Artikel4 van deze Conventie zullen voerrechten noch 
er geene andere of hoogere invoerrechten gelegd worden op verbod ?P g?ederen 
d . . d Z 'd Af 'k h R bl' k . 1 . afkomstlg mt H. M. en 1nvoer In e u1 n aansc e epu Ie van eemger eiKolonH~ndanopgoe-
voorwerp afkomstig uit een deel van Rarer Majesteit's gebied, deren van andere 
dan opgelegd zijn of opgelegd zullen worden op dergelijk landen en evenzoo 

. . . d I f l d h voorwerpen afkom-voorwerp afkomstig tut eemge an ere p aats o an ; noc stig van de Repu-
zal . eenig verbod gehandhaafd of opgelegd worden op den bliek. 
invoer in de Zuid Afrikaansche Republiek van eenigerlei 
voorwerp afkomstig uit eenig deel van Rarer Majesteits ge-
bied dat niet evenzeer zich uitstrekken zal tot den invoer 
van dergelijk voorwerp afkomstig uit eenige andere plaats of 
land. En evenzoo zal ieder voorwerp afkomstig van de Zuid 
Afrikaansche Ropubliek op dezelfde wijze behandeld worden 
in Groot Brittanje als dergelijk artikel afkomstig uit eenige 
andere plaats of land. 

Deze bepalingen sluiten de overweging niet uit van bij- Bijzondere schik
zondere schikkingen betreffende invoerregten en handelsbe- kingen met H. M. 
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Kolonien uitgesloten trekkingen tusschen de Zuid Afrikaansche Republiek en een 
van Rarer Majesteit's kolonien of bezittingen. 

Regten en vrijheid 14. Alle personen, geen inboorlingen zijnde, die zich 
van personen die schikken naar de wetten van de Zuid Afrikaansche Republiek 
zich schikken naar ( 11 lk "h 'd h bb t h h · · de wetten der Repu- a) zu en vo o~en VriJ e1 e eJ?- me unne Uisgezmnen 
bliek. te komen, te re1zen of te wonen In elk deel van de Zuid 

Afrikaansche Repu bliek; (b) zij zullen het recht hebben, 
huizen, fabrieken, magazijnen, winkels en eigendommen te 
huren of te bezitten; (c) zij mogen hunnen handel drijven 
in persoon of door ooodanige agenten als zij zullen goedvinden 
aan te stellen; (d) zij zullen niet onderhevig zijn wat hunne 
personen of eigendommen betreft, aan belastingen, hetzij al
gemeene of plaatselijke, behalve die welke aan de burgers van 
genoemde Republiek opgelegd zijn of zullen worden. 

Blanke geregistreer- 15. Alle personen, geene inboorlingen, zijnde die lmnne 
de personen vriJ. van woonplaats in de Transvaal gevestigd hebben tusschen den 
gedwongen KnJgs- . 
dienst. 12den dag van Apnl 1877 en den 8sten Augustus 1881, 

Uitlevering van 
Misdadigers, 

en die binnen twaalf maanden na laatstgenoemde dagteeke
ning hunne namen hebben doen registreeren door den Brit
schen Resident zullen van alien gedwongen krijgsdienst 
vrijgesteld zijn. 

16. Voorziening zallater worden gemaakt in eene afzonder
lijke akte voor de wederkeerige uitlevering van misdadigers 1) 
en ook voor de uitlevering van deserteurs uit Rarer Majes
teits krijgsmacht. 

Schulden betaalbaar 17. Alle schulden aangegaan tusschen den 12den dag van 
in Britsche munt. April 1877 en den 8sten Augustus 1881, zullen betaalbaar 

zijn in dezelfde munt waarin zij aangegaan zijn. 
Schenkingen, transp. 18. Geen schenkingen van land die gemaakt mochten zijn 
en verb. tusschen en geene transporten of verbanden die voltooid mochten zijn 
12 Apr. '77 en 8 Aug. • 
'81 gepasseerd zullen tusschen den 12den Apnl 1877 en den 8sten Augustus 1881, 
van kracht blijven. zullen nietig verklaard worden alleen op grond dat zij aan-

gegeven of voltooid zijn tusschen die dagteekeningen. 
Tran~porten aan In- Alle transporten aan den Britschen Secretaris voor in
boor~ngelnt zbu

1
.1.len boorlingen Zaken als Trustee voor de inboorlingen zullen 

van .... rac 1 IJven. k h bl" "l · f · van rac t IJVen, terWIJ een ambtenaar van de Zu1d An-

V erzekeringen aan 
Inboorlingen op 
Pitso te Pretoria 
gegeven getrouw 
uit te voeren. 

Vrijheid om land te 
koopen. 

kaansche Republiek de plaats innemen zal van dien Secretaris 
voor Inboorlingen zaken. 

19. De Regering van de Zuid Afrikaansche Republiek ver
bindt zich de verzekeringen gegeven, overeenkomstig de wetten 
van de Zuid Afrikaansche Republiek, aan de inboorlingen 
op de Pitso te Pretoria door de Koninklijke Commissie in 
de tegenwoordigheid van het Driemanschap en met zijn 
volkomen goedkeuring, getrouw uit te voeren :-

1. wat betreft de vrijheid der inboorlingen om onder 
zekere voorwaarden land te koopen of op andere 
wijze te verkrijgen; 

1) Zie Wet No. 14, 1886, voor de Uitl. van Misdadigers aan de Kaap
kolonie, gepublic~erd Staatscowrant 2 Febr. 1887, No. 315. 
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2. wat betreft de aanstelling van een commissie om Aaanstelling van 
1ocaties van inboorlingen af te bakenen; Locatie-Commissie. 

3. wat betreft de toelating van inboorlingen tot de ge- Toelating tot ge-
rechtshoven ; en regtshoven. 

4. wat betreft de vrijheid hun gegeven om zich vrij te Vrijheid om zich te 
bewegen binnen het land of het met een wettig bewegen onder pas-

1 d 1 1 stelsel. doel te ver aten, on er een passte se . 
20. Deze Con ventie zal bekrachtigd worden door den Conventie zal bin

Vo1ksraad van de Zuid Afrikaansche Repu b1iek 1) binnen den bnekn zehst:ndaandedn 
d h d t k . b.. b k e rac 1g wor en. tijd van zes maan en na are on er ee emng en IJ ge re e 

van zoodanige bekrachtiging zal deze Conventie van nul en 
geener waarde zijn. 

Geteekend in dub bel, te Londen, op den 27 sten dag van 
Februarij 1884. 

HERCULES ROBINSON. 
S. J. P. KRUGER, 
S. J. DU TOIT. 
N. J. SMIT. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 13 AUGUSTUS 1884. 

Art. 85. De Vo1ksraad aanvaardt met dankbaarheid hetAanbod van op
aanbod van het bestuur der Opleidings Gestichten teDoetichem leidings. gestichten 

. . ' te DoetiChem betr. 
a1smede van het bestuur der N ederlandsche Z. A. Vereemgmg, opleiding van jonge-
betreffende de tegemoetkoming om jongelieden uit de Z. A. lieden uit deze 
Republiek in N eder1and op te leiden als medegedee1d in het Republiek aangen:: 
R t d D t t . f 13 l tt b d t en Sup. v. OnderwiJS appor er epu a 1e, paragraa , e .er , en raag aan opgedragen in over-
den Superintendent op om zich met de verschillende school-leg met de School· 
commissien in de Z. A. Repu bliek te verstaan in de keuze Commissies stappeu 

· 1k t d S · t d t te nemen. van VIer person en we e zamen me . en uperm en en van 
Onderwijs eene commissie zullen uitmaken, welker taak het 
za1 zijn applicaties aan te vragen en uit de ingez0nden appli-
caties de geschikste jongelieden te kiezen voor de vacatures, 
met inachtneming van het beginse1: dat kinderen van onver
mogende ouders of onvermogende kinderen onder voogdij, 
onder overigens ge1ijke omstandigheden, de voorkeur behoo• 
ren te hebben. 2) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 14 AUGUSTUS 1884. 

Art. 98. De Heer Hoffman, als voorzitter der commissie Commissie Rapport 
benoemd bij Volksraadsbesluit art. 72, dd. 11 Augustus 1884, betreffende Suplem. 

1) Conventie bekrachtigd door den Volksraad bij V.R.B. 8 Augustus 
1884, Art. 55, ante bl. 1249. 

2) In verband hiermede zie V.R.BB. 4 Aug. 1885, art. 1136 en 4 Junij 
1886, art. 423, 
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Tract. met Portagal diende in rapport en concept besluit op paragraaf 9 van 't 
dd. 1:7 Mei 1884. Rapport der Deputatie (v.R.R. 190/84.) 

Recommandatie 
der Commissie om 
Tractaat te ratific. 
en goedkeuring der 
Britsche Regering 
in te winnen. 

Art. 99. Op verzoek van ZHEd. den Staatspresident, die 
op het dringende van de behandeling er van wees, werd 
eerst aan de orde gesteld het laatstgemelde commissie rapport. 

Volksraadsbesluit art. 72, dd. 11 Augustus ll., werd nu 
voorgelezen. Eveneens rapport en concept besluit welke stuk
ken luiden als volgt :-

Uwe Commissie heeft de eer te rapporteeren als volgt :-
1. Dat zij nauwkeurig heeft overwogen: 

a. Het tractaat van 11 December 1875, gesloten tus
schen Z. M. den Koning van Portugal en Thomas 
Burgers, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche 
Republiek. 

b. Protocol gesloten tusschen dezelfde contracteerende 
partijen, van dezelfde dagteekening. 

c. Protocol gesloten tusschen de vertegenwoordigers 
van Hare Majesteits Regering als Suzerein van de 
Zuid-Afrikaansche Republiek en van de Portu
gesche Regering, op 7 October 1882, met daar
aan gehechte correspondentie. 

d. Het supplementair tractaat gesloten tusschen de 
vertegenwoordigers van de Regering der Zuid
Afrikaansche Republiek en van de Portugesche 
Regering, op 17 Mei 1884. 

e. Protocol tusschen dezelfde contracterende partijen 
van dezelfde dagteekening. 

f. Memorandum van den Minister van Marine en 
Kolonien der Portugesche Regering, dd.17 Mei 1884. 

2. Dat uwe Commissie met volkomen vrijmoedigheid 
den Edel Achtb. Volksraad aanbeveelt gemeld tractaat met 
aangehechte stukken te rati:fieeren, doch in overeenstemming 
met art. 8 van bovenvermeld supplementair tractaat, meent 
te moeten adviseeren, dat vooraf opgedragen worde aan de 
HEd. Regering de stukken bovenvermeld onder d, e en f 
zoo spoedig mogelijk voor de aandacht van de Britsche Rege
ring te brengen, in voldoening aan art. 4 der Conventie 
van Londen. 
~ 3. Een concept-besluit gaat hiernevens als Bijlage tot 
dit Rapport. 

Hopende hiermede aan de haar opgedragen taak te 
hebben voldaan, hebben wij de eer ons te noemen, 

EdelAchtbare Heer, Achtbare Heeren, 
de Leden uwer Commissie, 

J. J. HOFFMAN. 
D. J. ERASMUS. 
F. G. H. WOLMARANS. 
J. J. SPIES. 
N. S. MALHERBE. 
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CONCEPTBESLUIT 

OP PARAGRAAl!' 9 VAN 'T RAPPORT DER DEPUTATIE. 

"Onder dankbetuiging aan de Hooge Regering van Zijne Concept Besluit der 
Maiesteit den Koning van Portugal voor Hare vriendschap- Commissie om 'fi 

;~ · dh 'd · d 'd l"k bl k b'' d Tractaat te rat1 c. pelijke gezm e1 , op n1euw zoo Ul e IJ ge e en IJ e en Regering op te 
onderhandelingen met de Deputatie der Zuid-Afrikaansche dragen daarna te 
Republiek, en aan de leden van het Gezantschap voor de handelen. 
bekwame wijze waarop zij 's lands belangen hebben behartigd 
bij gemelde onderhandelingen. 

"Besluit de Raad het ad vies der Commissie te volgen, 
als vermeld in paragraaf 2 van haar Rapport, en draagt 
mitsdien aan de HEd. Regering op dienovereenkomstig te 
handelen. 

ART. 100. Het rapport werd nu, met een stem tegen, 
goedgekeurd en het concept-besluit aangenomen als het be
sluit van den Raad. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 18 AUGUSTUS 1884. 

ART. 155. "De Raad bekrachtigde met algemeene stem- Goedkeuring van 
men de Proclamatie door ZHEd. den W d. Staatspresident Proclamatie dd. 17 
P J J b t 't d' d d d 17 J ·· 1884 b" d Junij 1884, betr. . . ou er UI gevaar 1g , . . UniJ , waar 1J e Wet No. 1, 1883. 
Wet No. 1-1883, voor het bestuur der Goudvelden, van 
volle kracht wordt verklaard na den 28sten dag van Junij 
1884 en tot dat de V olksraad nadere voorziening in deze 
maakt." 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 23 AUGUSTUS 1884. 

ART 243. " De V olksraad gehoord het rapport der door Goedkeuring van 
hen benoemde Commissie over de voorloopig toegestane Spoorwe~ Concessie 
spoorweg-concessie, gelet op de verschillende bijlagen over- =~rs~:gs:r~~~ ~~gedr. 
gelegd, vereenigt zich met de aanbeveling zijner Commissie, voltooijen. 
en 

"Besluit: 
" 1 o. Gemelde Concessie goed te keuren, en 
"Draagt de uitvoering daarvan op aan de HEd. Rege- Concessie te publi

ring met aanbeveling om de eerste sectie tot aan Nelspruit ceeren en verk:rijg
met den meest mogelijken spoed te laten voltooijen, over- baar te stellen. 
eenkomstig Art. IX van de Concessie. 2) 

1) Zie verder V.R.B. 22 Oct. 1884, art. 988~ 
2) Zie verder in verband hiermede V.R.B.B. 13 Mei 1885, art. 109, 

en 27 Mei 1885, art. 219-221. 
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"3o. Besluit tevens: 
"Aan de HEd. Regering op te dragen het Rapport der 

Commissie met de Bijlagen, als ook de Concessie te publi
ceeren in de Staatscourant, :en tevens deze stukken als af
zonderlijke brochure verkrijgbaar te doen stellen." 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 28 AUGUSTUS 1884. 

ART. 278. "De Volksraad besloot nu eenparig: 
Staatsspresident zal "a. Dat ZHEd. de Staatspresident der Z. A. Republiek 
verpligt zijn sjerp geregtigd zal zijn een sjerp te dragen, waar en wanneer hij 
in Volksr. Vergad. zulks goedvindt. 
te dragen. 

" b. Dat de dragt er van verbindend zal wezen in de 
vergaderingen van den Volksraad. 

Vorm en kleur. "c. Dat de sj Prp in vorm en kleur zij n zal zoo als die 
welke ZHEd. de Staatspresident thans draagt, en dat daar
van een duplicaat zal gemaakt en bewaard blijven ten 
Gouvernementskantore te Pretoria." 

Goedkeuring tot ART. 287. ''De Volksraad gelet hebbende op art. 13 
dragen der Orde~ der Aanspraak erkent met dankbaarheid de eer door Z. M. 
door ZM.den Komng den Koning van Portugal aan ZHEd. den Staatspresident 
van Portugal aan . . . ' 
ZHEd. den Staats· ZHEd. den destiJdS Waarn. Staatspres1dent P. J. Joubert 
president, enz. en ZEd. Gestr. den Staatssecretaris bewezen, door hen te 

begiftigen met de bedoelde Orden. De onderscheiding hen 
aldus te beurt gevallen verder beschouwende als een eer in 
hen aan het volk der Zuid Afrikaansche Repu bliek bewezen, 
geeft de Raad gaarne zijn toestemming tot het dragen dezer 
eereteekens. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 29 AUGUSTUS 1884. 

Ordonnantie No.l, ART. 315. "De Raad, in overweging nemende de drin
~884, v?or een jaar gende noodzakelijkheid om de Ordonnantie tegen de ver
m werkmg gesteld. spreiding van besmettelijke ziekten zonder eenigerlei ver-

zuim van kracht te verldaren, besluit, dezelve zonder speciale 
en afzonderlijke behandeling van de verschillende deelen 
van het onderwerp, onmiddelijk voor een jaar in werking 
te stellen in haar geheel." 1) 

1) Zie verder V.R.B. 13 Julij 1885, Art. 823, en Wet No. 11, 1886. 
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ORDONNANTIE No. 1, 1884. 
(Goedgekeurd en van kracht verkiaard voor een jaar bij 

Voiksraadsbesiuit, art. 315, dd. 29 Augustus 1884.) 

[Deze Ordonnantie tegen de verspreiding van be
smettelijke ziekten is vervangen door 

Wet No. 11, 1886.] 

VOLKSRAADSBESLUIT, 1 SEPTEMBER 1884. 

ART. 340. ''De Voiksraad, het rapport zijner Commissie Concept Reglement 
gehoord hebbende en in verband daarmede, geiet hebbende voor Transv. Bank 

12 h ' R d D t t' I d h aangenomen en op art. van et apport er epu a 1e, a sme e op . et Regering opgedrag. 
Concept-Reglement voor een Transvaalsche Bank, vereemgt dienovereenkomstig 
zich met het Rapport en daarin vervat ad vies zijner Corn- te ha_ndelen teY.ens 
missie neemt voorloopig de grondslagen in het Concept- ~agtigend~ vr:Jstel-

' .. . . . . hng van hcent1e en 
Reglement, 1) zooals geWIJZigd be1de door de CommiSSle en en persoonl. krijgs-
d~n Raad, aan, en draagt aan de Regering op dienovereen- dienst aan ambte
komstig te handeien haar tevens magtigende aan gemelde naren van toekomst. 

B k .. Il' ' I d I' t' k Bank te verleenen. an VriJSte mg te ver eenen van e gewone 10en 1e osten 
volgens de wet, aismede aan haar ambtenaren van persoon-
lijken krijgsdienst: en eindelijk wordt de Regering opgedragen 
toe te zien dat bij de eventueeie oprigting der Bank, de 
maatschappij die de onderneming ten uitvoer brengt, zal 
zijn een maatschappij onder beperkte verantwoordelijkheid 
in den zin van de wetten daaromtrent in deze Republiek 
van kracht." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 4 SEPTEMBER 1884. 

ART. 373. "De Raad, gelet hebbende op de omstandig- Commissie onder 
heid die door den heer F. G. Joubert ais gekozen lid van Pensioen.wet zal 
de Volksraadscommissie volgens art. 6 van de Pensioen- ~elfstandigenslechts 

' . m over leg met den 
wet, 2) onder de aandacht van den Raad IS gebragt, ten Weesheer handelen. 
aanzien van het voorzitterschap der gemelde commissie, be-
siuit dat, in dit zoo ais in alle andere gevallen van dien 
aard, de commissie door den Raad als zoodanig gekozen, 
zelfstandig en siechts 'in overieg' met den Weesheer han-
delen zai en uit haar midden een voorzitter zai kiezen in 
overeenstemming met de voorzieningen der wet." 

.. 1) Zie Volksraad Notulen, dd. 1 Sept. 1884, art. 341, gepubliceerd in 
BIJVOegsel tot Staatscourant, 25 Sept. 1884. 

2) Zie Wet No. 9, 1883, ante bl. 1210. 
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~LK$.-J}~SBESLUIT, 6 SEPTEMBER 1884 . .tu Ill.. rr-yuvt.L-Art:lA/1- @4dt-. J.rc-. --;1. 
WijzigingReglement J/' ART. 418. "Alle memories aan den Volksfaad ingezon
van Orde, * 82. den zullen zonder verzuim aan den Secretaris van den 

Volksraad worden overhandigd, die deze volgens den tijd der 
ontvangst in het ordeboek inschrijft en geene memorie later 
dan acht dagen na de opening der zitting ontvangen, zal 

Geen memorie in- worden aangenomen; ieder alzoo te laat ontvangen memorie 
gediend later dan zal door den Secretaris aan de memorialisten worden terug-
8 dagen na opening gezonden. Onder de uitdrukking "te laat" zal verstaan 
van Volksraad. d d t"d t b' d d · d fl wor en e IJ verva 1nnen e ne maan en na a oop van 

elke gewone zitting. Geene memorie zal meer dan een punt 
bevatten of over meer dan een onderwerp handelen, en 

Inhoud der iedere memorie zal zoo duidelijk mogelijk geschreven of ge-
Memories. drukt zijn en verder den naam van het district waar de 

memorialisten woonachtig zijn, den datum en de naamtee
keningen der memorialisten bevatten. Indien memories al 
deze laatstgemelde bijzonderheden niet bevatten, dan zullen 
ze eveneens worden teruggezonden, hoewel binnen den be
paalden tijd ingediend." 

Inwerking treden 
der wijziging. 

Roijeering van. 
Art. 13 van de 
Instructii:~n van 
Inspecteu!'s, Wet 
No. 3, 1869. 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 8 SEPTEMBER 1884. 

ART. 419. De Voorzitter gaf aan de hand dat er een 
tijd gesteld worde voor de in werking treding van de wij
ziging van art. 82 van het Reglement van Orde, 1) zooals 
vervat onder art. 418 van de notulen van Zaturdag l. l. 

"Eenparig werd besloten dat deze wijziging in werking 
zou treden 3 maanden na publicatie, de Regering opgedragen 
te worden het gewijzigde art. 82 met dit besluit dadelijk te 
publiceeren in de Stuatscowrant." 

ART. 427. "De Volksraad, gelet hebbende op het eerste 
gedeelte van Uitv. Raadsbesluit, art. 274, dd. 5 dezer, in 
zake de verwijdering van de woorden: 'Indien het uittrek
sel van zoodanig persoon uitgevallen is, zal hij voor dien 
openliggenden grond geregtigd zijn/ uit art. 13 van de In
structies van de Inspecteurs, 2) besluit, dat deze woorden op 
grond van art. 75 van de Volksraadsbesluiten van 1871, 3) 
waarbij het regt tot aanteekening van gronden werd gestaakt, 
sedert het nemen van dat besluit geen kracht van wet heb
ben gehad en derhalve moeten beschouwd worden als reeds 
van af dien datum vervallen, tot op den tijd dat de Raad 
wegens de een of andere omstandigheid er mogelijk weder 
toe moge overgaan de aanteekening van gronden weder open 
te stellen.'' 

1) Zie ante bladz. 1088, 
2) Zie ante bladz. 327. 
3) Zie ante bladz. 421. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 9 SEPTEMBER 1884. 

AR'r. 431. "De Raad gelet hebbende op de aanbeveling Verwijdering van 
van de Regering om met het oog op art. 12 van de Inspec-art. 12 van Wet 

. 1) t b l d t t . . No. 3, 1869. teurs-Instruct1e e epa en a voor aan geen Uitspannm-
gen zullen ge1nspecteerd worden voor het Gouvernement; 
gelet hebbende op de omstandigheid dat volgens wet iedere 
plaats aan een uitspanning onderworpen is, ingevolge art. 1 
van Wet No. 13, 1870 2); in overweging nemende dat alle 
open grond behoort aan het Gouvernement; besluit art. 12 
van de Inspecteurs-instructie als zijnde op grond van boven-
staande overbodig, uit gezegde Instructie te verwijderen." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 16 SEPTEMBER 1884. 

ART. 4 77. "De Volksraad, kennis genom en hebbende Goedkeuring van 
van de proclamatie door ZHEd. in de buitengewone Staats- Proclamatie waarbij 

h d b .. d h £'.-1 M l opperhoofden ]!Jos-
COU1'tUit van e en, waar lJ e opper oo uen os wtte en hette en Montsioa 
Montsioa onder bescherming en bestuur der Z. A. Republiek onder beschermin"' 
worden genomen, met hunne onderdanen en regten, besluit gesteld werden. 
gemelden stap der HEd. Regering goed te keuren, gelUk hij 
bij dezen doet, aangezien gemelden stap slechts voorloopig 
en onder termen van art. 4 der Londensche Conventie ge-
daan is, ten einde een einde te maken aan bloed vergieten 
en rustverstoring op onze grenzen." 3) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 17 SEPTEMBER 1884. 

Artt. 490. "De Raad vereenigde zich nu eenparig met Besl. re Tolverbond. 
het concept als onder en nam het aan als het besluit van ~egering gemach-
d R ' . . tJgd Staten en 
en aad, het getal af te vaard1gen leden aan de Regermg te Kolonien van Zuid 

worden overgelaten. En door haar eveneens in over leg met de Afrika tct eene 
andere Regeringen de plaats waar de conferentie zal gehouden Conferer.1tie uit 

d d te noodJO'en. wor en te wor en bepaald. b 

"De V olksraad, van gevoelen dat de H. E. Regering der Inmiddels invoer
Zuid-Afrikaansche Republiek met de Regeringen der Staten regt 0 P producten te 
e d K l · z "d Af "k · d h d 1" d" t t worden gestaakt. n e o omen van C~Ul r1 a 111 on er an e 1ng wn e 
treden over de noodzake1ijkheid van het sluiten van een tol-
verbond, op den grondslag van wederkeerige vrije invoer van 
de voortbrengselen der nijverheid dier Staten en Kolonien, 
magtigt hierbij de HEd. Regering de Regeringen van genoemde 
Staten en Kolonien uit te noodigen tot het houden eener 

1) Zie ante bladz. 327. 
2) Zie ante bladz. 409. 
3) Dit besluit is ternggetrokken in geheime zitting op 11 Oct. 1884. 

80 
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conferentie van afgevaardigden uit de respectieve Staten en 
Kolonien, ten einde over het sluiten van zoodanig tolverbond 
te onderhandelen, tot welke conferentie de H. E. Regering 
dezer Republiek leden zal afvaardigen. Inmiddels wordt 
der Regering opgedragen in correspondentie met de Regering 
der Kaapkolonie te treden ten einde de heffing van invoer
rechten op voortbrengselen uit beide landen wederzijds voor
loopig te staken, tot tijd en wijle over het sluiten van een 
tolverbond zal zijn beslist. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 19 SEPTEMBER 1884. 

Boschopzigters Art. 515. "De Raad keurde de post "Zegelregten £21,300" 
zullen voortaan geen met eenparige stemmen goed en vereenigde zich met de recom-
vast salaris trekken d t' d B t' C · · d t b h · t maar zekere per- man a 1e er egroo mgs- omm1ss1e, a osc opz1g ers voor-
eenten. taan geen vast salaris maar zeker percent zullen trekken van 

N aturellen gehou
den wegbelasting 
te betalen. 

de houtbelasting die zij invorderen 1) en dat zij tevens ge
last worden toe te zien dat de bosschen niet worden vernield; 
dat er verder een boete worde opgelegd voor het ontduiken 
der belasting 2) of het wegvoeren van hout langs een anderen 
weg dan door de Regering is voorgeschreven. 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 20 SEPTEMBER 1884. 

Gelezen werd eene memorie van J. J. Smit en 88 anderen 
uit Maquasie, dd. 2 April 1884, het 5de gedeelte: "Dat het 
slechts billijk is dat van natu1·ellen als van burgers, wegbe
lasting worde gevorderd (V.R.R. 110/84. 

De Memorie-Commissie rapporteerde dat de wet voor 
deze. betaling voorziening maakt. 

Art. 522. "De Raad vereenigde zich eenparig met het 
gevoelen der Memorie-Commissie. De onderteekenaren van 
deze en van andere memories, over hetzelfde punt hande
lende, gemeld te worden dat de naturellen, gehouden zijn 
wegbelasting te betalen, ingevolge de voorzieningen der wet. 3) 
De Raad keurde den post aan de orde goed." 

De Memorie-Commissie trok de aandacht tot de navol
gende memories die werden gelezen, nl. van : 

D. M. P. Beukes en 121 anderen, uit het district Pot
chefstroom, dd. 4 April 1884, punt 7 (v.R.R. 10~/84, en van 

1) Zie verder V.R.B. 27 Sept. 1884, Art. 652, afd. b. 1. 
2) Zie dit Besluit, afd. b. 2. 
3) Zie V.R.B. 20 Mei 1875, Art. 96 ante bl. 609, en V.R.B. 5 Junij 

1876, Art. 102, ante bl. 658. 
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J. G. Jansen van Vuuren, J. J. Smit en 87 anderen, 
uit Maquasie, dd. 2 April 1884, punt 8 (v.R.R. 110/84), 
beide verzoekende om vermindering van spoorwegbelasting. 

De Memorie Commissie kon zich met memorialisten niet 
vereenigen. 

Verder eene memorie van D. J. Louw en 51 anderen, 
ingezonden per missive, dd. 26 Julij 1884 (v.R.R. 47/84), 
verzoekende onder punt 6 dat de naturellen spoorwegbelas
ting mogen betalen. 

De memorie-commissie oordeelde dat de tijd hiervoor 
nog niet was gekomen. 

Art. 525. De Raad besloot nu eenparig: 
a. dat er over de memories onder v.R.R. 109/84 en Vermindering van 

110/84 bovengemeld, zal beraadslaagd worden Spoorwegbelasting 
dadelijk na afhandeling van de begrooting; 1) mtgesteld. 

b. dat de Raad zich vereenigt met de memorie-com- Naturellen zullen 
missie in zake het antwoord te geven aan de geeu spoorwegbelas
onderteekenaren van de memorie v.R.R. 4 7/84, ting betalen. 

wat betreft de betaling van spoorwegbelasting 
door de naturellen. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 24 SEPTEMBER 1884. 

Art. 574. "De Raad gelet hebbende op: 
"a. den post Commissaris Pretoria, £175; 
"b. de voorgelezen memories; 
"c. het rapport der memorie-commissie; 

"Besluit :-
"1. Zich te vereenigen met het rapport dat de betrek- Afschaffing van 

king van Commissaris van Naturellen in de binnendistricten Naturellen Commis-
1 d f: h f . d b . d' . t d sadssen in zekere za wor en a gesc at, en eveneens 1n e m ten 1str1c en aar Binnen-Districten 

waar zulks naar het gevoe1en der Regering noodig moge zijn. · 
Onder de binnen-districten te worden verstaan Pretoria, Hei-
delberg, Middelburg, Ermelo, Potchefstroom en Standerton. 

"2. De werkzaamheden der Commissarissen in de be- Werkzaamheden 
doe1de binnen-districten te worden opgedragen aan de Veld- opgdragen aan de 

tt 1 A . C . . D . d . d Velcornetten. corne en, a s ss1stent- ommiSsanssen. e mvor ermg er Invordering onder 
belasting te geschieden onder de gewone toekenning van percenten. 
percenten." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 27 SEPTEMBER 1884. 

Art. 652. De Raad besloot nu eenparig: 
"a. De post aan de orde goed te keuren ten einde de 

Regering in de gelegenheid te stellen het salaris van den 

1) Zie V.R.B. 30 Oct. 1884, Art. 111.0, infra bl. 1291. 
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Opzigter daaruit te betalen tot tijd en wijl de percentsgewijze 
betaling ingevolge Volksraadsbesluit art. 515, dd. 19 dezer, 
een aanvang neemt. 1) 

Regering opgedrag. "b. Aan de Regering op te dragen om nog gedurende 
zeker~ wetten en deze zitting in verband met de desbetreffende wetten en 
beslmten aan den besluiten aan den Raad voor te leggen: 
Raad voor te leggen . 
betreffende Hout- "1. Het bedrag dat de Regermg voorstelt te betalen 
bosschen. aan den Opzichter aan percenten. 

"2. Het bedrag van boete te betalen voor de ontdui
king der belasting. 

"3. En naardien door het nu genomen besluit het 
vroeger genomene in zake de verpachting van 
houtbosschen niet vervalt, het bedrag van boete 
door pachters te betalen in geval van overtreding 
bij eene eventueele verpachting van zoodanige 
gedeelten als mogelijk mogen bevonden word en." 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 3 OCTOBER 1884. 

Volksraad be- Art. 733. "De Raad, gelet hebbende op het commissie
sc~?uwt het in. rapport en de stukken door ZHEd. den Vice-President voor-
stnJd met pubheke . 
belang dat ambte- gelegd, 1n zake het agentschap voor de Postcontractanten, 
naren agentschap- hetwelk blijkt waargenomen te worden door den Postmeester
pen waarnemen. Generaal, • in overweging nemende dat het in strijd is met 

het publiek belang dat een ambtenaar een agentschap van 
welken aard ook waarneemt, vereenigt zich met de beschou
wing van de commissie dat zoodanig stelsel verkeerd is en 
draagt aan de Regering op de bedoelde agentuur aan de zijde 
van den Postmeester-Generaal op te hefien. '' 2) 

Regering opgedrag. Art. 7 49. "De Raad in overweging nemende dat er rede-
de wet betreffende b t t 1 d t h 1 d d t d medium van onder- nen es aan e ge ooven a er se o en wor en on ers eun 
wijs stiptelijk toe uit 's lands kas waar het medium van onderwijs niet is de 
te passen. Hollandsche taal, ingevolge de vereischten der wet, 3) draagt 

de Regering op naar deze omstandigheden onderzoek in te 
stellen door middel van ZEd. den Superintendent van Onder
wijs en de wet stiptelijk toe te passen." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 13 OCTOBER 1884. 

Art. 857. "De Volksraad hot rapport der Commissie in 
aanmerking genom en, en zijne goedkeuring aan hetzel ve 

1) Zie ante bl. 1266. 
2) Zie Gouv. Kennisgeving No. 2139, ante bl. 636, en Gouv. Kennisg. 

No. 232, dd. 28 October 1880, ante bl. 952. 
3) Zie Wet No. 1, 1882, art. 7, ante bl. 1071. 
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hechtende, besluit in antwoord op het laatste gedeelte van 
Uitv. Raadsbesluit dd. 5 September, 1884, art. 224, waarin 
de Regering den Volksraad vraagt een besluit te willen nemen: 

"Dat alle reeds vroeger geinspecteerde Uitspanningen als Reeds geinsp. Uitsp. 
Gouvernementsgronden verklaard zullen worden: als Gouv. grond ver-

"Dat de navolgende Uitspanningen die niet onder de klaard. 
Wet van 1870 1) begrepen zijn, namelijk: 

"1. De Uitspanningen onder aparte inspectie-rapporten Uitsp. onder aparte 
voor het Gouvernement geinspecteerd, afgebakend en op het Insp~ct~e Rapporten 
G t t t d endiemlnsp.Rap-

ouvernemen ge ranspor eer . 0 ten be ald ·· 
D U. . d' . d . . p r pa ZIJll 

"2. e Itspannmgen Ie In e Inspectie-rapporten be- zullen als Gouv. 
paald en waarvoor gronden aan de plaatsen b~jgegeven zijn. gronden ten algem. 

"Als Gouvernementsgronden ten algemeenen nutte ondernutte beschouwd 
b d R 

. d worden. 
het beheer en estuur er egermg wor en verklaard, en dat 
het Gou vernement gemagtigd worde in den geest van Com
missierapport art. 4 aangaande verzetting of verruiling der 
Uitspanplaatsen, met den eigenaren indien wenschelijk te 
onderhandelen. 

"V erder besluit de Volksraad : 
"Dat de Uitspanningen in art. 5 2) van Commissie-rapport Zekere Uitspannin

aangehaald zullen beschou wd worden als gelijkstaande met gen aangehaald in 
d. lk d d W 187 11 d d U' Oomm. Rapport be-le we e on er e et van 0 va en, en at eze It- schouwd het onver· 
spanningen overeenkomstig laatste gedeelte van art. 6 3) van vreemdbare eigend. 
Commissie-rapport, het wettig eigendom der eigenaren van der eigenarev.. 
de plaatsen is en hun nooit kan worden ontnomen, hetzij 
door Volksraadsbesluit of Regering." 

No. 292. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

TER algemeene informatie worden de onderstaande be- Bekendmaking van 
sluiten van den Edel Achtbaren Volksraad artt. 896 en 89·7 Volksra~dsbesluiten 
dd . ' " ' en daarm genoemde 

. 15 October laastleden en de daann genoemde Verbeterde verbeterde Regula-
Regulaties der Transvaalsche Troepen" hiermede gepubliceerd. Win der Transv. 

troepen. 
Op last, 

Gou vernemen tskan to or, 
Pretoria, 20 October 1884. 

W. EDUARD BOK. 
Staa tssecretaris. 

Art. 896. Nadat de '' Verbeterde Regulaties der Trans- ':'erbeterde Regula
vaalsche 'l'roepen" nu in haar geheel en zooals gisteren gewij- hes der Tramsv. troe-

1) Zie Wet No. 13, 1870, Art. 1, ante, bl. 410. 
2) en 3) Zie Oommissie Rapport gepubliceerd in de Staatscourant, 

qd, ~3 Oct, 1884, No. 196. 
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pen door Volksraad zigd waren voorge1ezen, hechtte de Raad, met 37 tegen 3 
goedgekeurd. stemmen, zijn goedkeuring er aan in haar geheel. 
Regering zal instruc- Art. 897. De Voorzitter ste1de voor en de Raad keurde 
ties publiceren vol- a1gemeen goed dat de nu bekrachtigde Instructies dadelijk 
gG'ens dart.t 12 der van Regeringswege zullen worden gepub1iceerd in de Staa.ts-

ron we . k h 11 k . . . cm~rant en dat ze rac t van wet zu en ver riJ gen mgevo1ge 

Zamenstelling en 
naam van Corps. 

Zamenstelling en 
sterkte vau het 
corps. 

art. 12 van de Grondwet. 1) 

V.R.R. 27 4/84. R. 4671/84. 

VERBETERING DER BESTAANDE REGULATIES DER 
TRANSVAALSCHE TROEPEN. 2) 

§ 1. De staande Krijgsmagt der Z. A. Repub1iek za1 
bestaan alleen uit beredene manschappen, zij moeten geoefend 
word en in artillerie- en ea valleriedienst, en worden genoemd 
"De Transvaalsche Rijdende Artille·rie." 

§ 2. Het korps za1 bestaan uit :-

1 Commandant ; 
1 Administrateur en Adjudant; 
1 Kwartier-, Betaal- en .Magazijnmeester; 
2 Luitenants; 3) 

70 Manschappen, 4) met 
2 Sergeanten, en 
4 Korporaals, 

Magt van Com.Gen. en bij voorkomende gevallen heeft de Commandant-Generaal 
om tijdelijke officie- de magt uit het korps een of meer aan te stellen, tijdelijk 
ren aan te stellen d f t' ·· 1 f d ffi · t en salaris te bepalen. e unc 1en a s een o meer er o Cieren waar e nemen, 

bij welke gelegenheid op billijke wijze het salaris zal bepaald 
worden door den Commandant-Generaal, overeenkomstig de 
vereischto dienst. 

Soldij der verschil-
lende offlcieren en 
manschappen. 

§ 3. Soldij: £ s. d. 

1 Commandant, per jaar 0 0. 400 0 0 
1 Administrateur en Adjudant, per jaar 275 0 0 
1 Kwartier-, Betaal- en Magazijnmeester, per 

jaar ... 225 0 0 
2 Luiteuants, @ £200 per jaar 5) 400 0 0 

70 Manschappen @ 4/- per dag 6) 5110 0 0 

1) Zie a.nte bl. 36. 
2) Zie Wijzing door Wet No. 4, 1886. 
3) Gewijzigd door VoR.B. 20 Julij 1886, Art. 1053 1054 en 1055. 
4) Gewijzigd door VoR.BBo 8 Julij 1885. Art. 715

1 

en 20 Julij 1886 
Art. 10630 

5) Gewijzigd door V.R.B., 8 Julij 1885, Art. 718 en 20 Julij 1886, 
Art. 1053-1055. 

6) Gewijzigd door V.R.BB. 8 Julij 1885, Art. 715 en 723 en 20 Julij 
1886, Art. 1063. . 
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£ s. d. 
4 Korporaals, @ 4/6 per dag 1) ... 328 10 0 
2 Sergeanten, @ 5/- 2) ... 182 10 0 
1 Hoefsmid, per jaar 3) ... 75 0 0 

Hiertoe wordt bijgevoegd :-

Voor extra onderwij s 4) 100 0 0 

" 
Uniformen ... 600 0 0 

" 
Rantsoenen 2036 0 0 

" 
Schoolbehoeften 181 0 0 

" 
Meubelen en beddegoed ... 350 0 0 

" 
Fouragie ... 2190 0 0 

" 
Onvoorziene uitgaven 500 0 0 

£5957 0 0 
§ 4. De Commandant is verantwoordelijk aan den Corn- Pligten '\Wtn den 

mandant-Generaal voor de werkzaamheid, de goede werking, Commandant. 
de discipline en goed gedrag van de officieren en manschap-
pen van het geheele korps. 

§ 5. De Administrateur en Adjudant moet wel bekend Kwalificatie en plig• 
zijn met militaire zaken, theoretisch zoowel als practisch; en t~n van den A~mi· 

·· }" t · d ffi · h th t" h mstrateur en adJU· ZIJn p 1g IS e o Cieren en manse appen eore 1sc en dant betreffende 
praktisch te onderwijzen in hun dril en onderscheidene pligten onderwijs. 
en diensten. en verder te doen alles nu bevattende in arti-
kel 13 der, Regulatien, volgens Volksraadsbesluit 807 dd. 
11 Julij 1882, luidende als volgt :-

" Alle leden van het korps zullen dagelijks practisch ge- Dagelijksche praktil 
oefend worden door de hierboven genoemde officieren en sche oefening van 

d ffi · t th t" h 1 ·a· k ·· Corps door Officie· on ero Cieren, en evens eo re 1sc e op e1 1ng ver rlJ gen ren. 
in de militaire school, die tot dat einde zal worden opgerigt te 
Pretoria, in welke school zij gratis onderwezen zullen worden 
in alle militaire vakken en wetenschappen, voornamelijk in Vakken van opvoe
reken-, meet- en wiskunde, aardrijks- en natuurkunde, mili- ding. 
taire administratie, enz. Ten dien einde zullen aan de school 
nog verbonden zijn een Officier van Administratie." 5) 

Het is den Administrateur en Adjudant zijn pligt in Ver~e:e pligten van 
't bijzonder te zien dat alle bevelen van den Commandant ad~mmstrateur en 
en den Commandant-Generaal stipt en tot de letter uitge- adJudant. 
voerd worden. Alle correspondentie van en aan den Corn- Correspondentie 
mandant moet door hem gaan en alle bevelen ontvangen door hem gevoerd, 
d h en bevelen door hem 

oor em van den Commandant of Commandant-Generaal, verzonden. 
moeten van hem aan de verschillende detachementen en 
buitenstaties verzonden worden. Verder heeft hij van tijd tot 

1) Gewijzigd door V.R.BB. 8 Julij 1885, Art. 722 en 20 Julij 1886, 
Art. 1061. 

2) Gewijzigd door V.R.BB. 8 Julij 1885, art. 721 en 20 Julij 1886, 
Art. 1060. 

3) Gewijzigd door V.R.B. 20 Julij 1886, Art. 1057. 
4) Gewijzigd door V.R.B. 21 Julij 1886, Art. 1067. 
5) In verband hiermede zie V.R:B. 8 Julij 1885, Art. 725. 
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Inspectie van bui- tij d alle buitenstaties te inspecteeren en een schriftelijk rapport 
tenstaties en rapport aan den Commandant te maken van den geheelen staat en 
aan Corn. Generaal. de werking en gedrag van elk detachement. 
Pligten van den § 6. De pligten behoorende aan Kwartier-, Betaal- en 
Kwartier-!. Betaal- Magazijnmeester worden verrigt door een Officier. Deze Officier 
en MagaziJnmeester. heeft maandelijks alle officieren en manschappen te betalen, 

en geen ander Officier mag iets te doen hebben met finan
cieele zaken, zoodat zij al bun tijd en krachten kunnen 
besteden aan het bestuur, het opzigt en de zorg der man
schappen onder bun opleiding en bevel. De K wartier- en 
Betaalmeester heeft ook het opzigt en de zorg over alle 
Gouvernements eigendommen, zooals kleeding, wagens, rijtui
gen, trekdieren enz. Hij heeft te reguleeren de distributie 
van rantsoenen en fourage, en te doen het werk van een 
militair Magazijnmeester, verantwoordelijk voor zijne werk
zaamheid aan den Commandant. 

Pligten van Luite- § 7. De Luitenants 1) zijn verantwoordelijk aan den 
pant!". Commandant elkeen voor de goede krijgstucht en werkzaam

heid voor zijn troep of afdeeling, in dezelfde wijze als de 
Commandant verantwoordelijk is voor het geheele korps aan 
den Commandant-Generaal. 

Uitrusting der man- § 8. De sergeanten, korporaals en manschappen worden 
schappen. gewapend ieder met een Henry-Martini karabijn en met een 

revolver, en de Officieren met een revolver en zwaard, of 
met zulke andere wapens als de Commandant-Generaal mag 
goedvinden. 

Distributie der man- § 9. Ieder manschap van het korps zal voor het minst 
sch~ppen i.r: ve.r- 6 maanden gestationneerd worden in het hoofdkwartier te 
sdnllende d1stncten p . · d d ·· · t · · h d 'll van het land. retona, ten e1n e on erW1JS en 1ns ruct1e 1n et n en en 

alle andere militaire vakken te ontvangen. Na dien tijd kan 
het korps verdeeld en verplaatst worden in kleinere detache
menten of afdeelingen onder Luitenants, sergeants of korpo
raals, naar zulke plaatsen en districten als de Regering bepa
len zal, en zulke pligten en werk doen, als van de Regering 
vereischt en opgedragen mag worden. 

Woningv.Officieren. § 10. Alle Officieren, met uitzondering van den Com-
mandant, zoowel sergeants, korporaals en manschappen moeten 
wonen in het kamp te Pretoria, in zulke huizen of kamers 
als hun van Regeringswege zullen worden aangewezen. 

Pligten van het.. § 11. Het is de pligt van het korps bij het kamp zulke 
C~rlpts d~etretk~ehJk diensten te doen als door een zoodanig militair korps ver-
rm 1 . 1ens 1n oor- . h d . d . 
Jog en politiedienste1sc t wor t en 1n e regulatres voorgeschreven zijn ofvoor-
in vredestijcl. geschreven zullen worden. Ieder Officier en manschap is 

verpligt ten eeniger tijd krijgsdienst te doen. Gedurende tijd 
van vrede moeten z~j patrouille rij den door het land, kwaad 
verhinderen, misdadigers en kwaaddoeners arresteeren en voor 
het geregt brengen, en de burgers en inwoners bezoeken. 

1) Volgens V.H..B. 20 Julij 1886, Art. 1053-55 is er nu slechts een 
~-q.itep.p,p~, 
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§ 12. De wet ten en regulatien reeds bestaande voor de ~estaande Regula· 
krijgsmagt der Z. A. Republiek 1) blijven van kracht in tie.I_l en Wette~ voor 

.. · t t t .. d' .. t d · l t' knJgsmagt bllJven zooverre ziJ me egens riJ 1g ZIJn me eze n1euwe regu a Ien. van kracht. 
En de Regering heeft het regt van tijd tot tijd zulke nieuwe 
regulatien van kracht te maken als noodig geacht zullen Regeringregtnieuwe 
worden, maar zulke regula ties moeten ieder jaar binnen 14 regulaties te maken 

d . d 'tt' d A htb V lk en behoudens goed-dagen na e openmg van e ZI 1ng aan en c . o s- keuring aan Volks-
raad voorgelegd worden ter goedkeuring. raad. 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 18 OCTOBER 1884. 

Art. 951. Aan de orde art. 20, betrekking hebbende op 
zekere goederen geleverd ten behoeve van Majoor Machado. 
De commissie had te vergeefs aanzoek gedaan bij den In
specteur van Publieke W er ken om een inventaris van die 
goederen en het was haar gebleken dat ze zich bevonden ten 
huize van den Commandant-Generaal, waar ze werden be
waard. De commissie beval aan dat den Inspecteur van 
Publieke Werken een inventaris worde gegeven van alle 
goederen aan het Gouvernement behoorende en dat hem de 
boeking en verantwoording daarvan worde opgedragen. 

Art. 952. "De raad keurt de aanbeveling van de corn- Regering opgedrag. 
missie goed en draagt aan de Regering op behoorlijke inven- Inventaris van 
taris van alle Gou vernementsgoederen te doen houden door Gouv. Goederen 

bl. k W k 2 d . door Insp. v. Publ. den Inspecteur van Pu Ie e Etr en ) voor zoover aar1n Werken te doen 
nog geen voorziening is gemaakt." houden. 

Art. 953. Aan de orde art. 21; in zake het certi:ficeeren 
van een rekening voor geleverd kruit, door den Staatssecretaris 
die mede-directeur der fabriek is. De commissie meende dat 
de Commandant-Generaal in gevallen van dezen aard moest 
certificeeren. 

Art. 954. "De Volksraad, gelet hebbende op art. 21 van Rekeningen voor 
't rapport der Begrootings-Commissie, kan zich vereenigen geleverd. en ontvan
met de opmerkino- door de commissie gemaakt en ziet de gen Krmt, zullen . 

.. . o . . ' door Staatssecretans 
wenschehJ khe1d er van In, dat alle rekemngen van geleverd Cor.nm. Generaal en 
en ontvangen kruit, zullen gecertificeerd worden door den gecertificeerd wor
Secretaris en den Commandant-Generaal of op order van den, v?6r dat zij 
l t t d 1 t .. t 'tb t 1. k d geaud1teerd worden. aa s genoem e, voor c a ZIJ er m e a 1ng unnen wor en 
geauditeerd." 

Art. 958. Aan de orde art, 25. "Ten slotte wenscht uwe Rekeningen voor 
commissie in overweging te geven of het niet beter zou zijn Speciale Uitgaven 

-------------- -------------------

1) Zie Wet No. 2, 1883, ante bl. 1164. 
2) Volgens V.R.B. 10 Julij 1886, Art. 927, werd deze post van q~ 

Begrooting verwijderd. 
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door Uitv. Ra.ad te dat alle rekeningen voor Speciale Uitgaven die niet als zoo
worden goedgekeurd danig op de Begrooting voorkomen werden goedgekeurd door 

den Uitv. Raad, 1) en dat het Uitv. Raadsbesluit aan de 
rekening worde gehecht. 

De Raad besloot eenparig zich te vereenigen met de aan
beveling der Begrootings-commissie in deze. 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 22 OCTOBER 1884. 

Art. 979. ZHEd. de Staatspresident zeide dat het den 
Raad bekend was dat ZEd. Gestr. de Commandant-Generaal 
en Superintendent van Naturellen ontslag had verkregen. In 
het belang der ~aak kon die betrekking geen oogenblik 
vacant blijven en· daarom wenschte ZHEd. een Uitv. Raads
besluit voor te leggen met verzoek dat het ingevolge art. 19 
van de Aanspraak onmiddelijk zou behandeld warden. Het 
Uitv. Raadsbesluit was vervat in eene missive van de Rege
ring, dd. 22 Oct. 1884, (B.B. 1007 /84.) Het luidde als volgt 
(v.R.R. 286/84) en werd aan de orde gesteld: 

"Art. 248. Aan de orde: 
Betrekkingen van Volksraadsbesluit art. 480 van 28 Junij 1883 2) en in 
Vice-President, Sup. verband daarmede bespreking over de noodzakelijkheid nu 
v. Naturellen en h C J J b 1 · · ld 1 Comm. Generaal van de W elEd. eer . . ou ert voor oop1g IS aangeste a s 
elkander te deelen. Superintendent van Naturellen zaken aan den E. A. Volks-

raad voor te stellen voorziening te maken voor een non
officieel lid, en tevens van nu voortaan de betrekking van 
Vice-President, Superintendent van Naturellen zaken en van 
Commandant-Generaal van elkander te deelen. 

De Uitv. Raad, lettende op het besluit van den E. A. 
Volksraad, waarbij aan den WelEd. Gestr. heer P. J. Joubert 
ontslag verleend wordt onder latere verantwoording als Com
mandant-Generaal, en, verder lettende op de zoo groote uit
breiding van naturellen zaken waardoor het onmogelijk wordt 
dat die beide betrekkingen langer door een persoon vervuld 
warden. 

Besluit :-
Voorstellen van 1. Aan den E. A. Volksraad voor te stellen, dat van 
Uitv. Raad. nu voortaan de Superintendent van Naturellen zaken zal 

zijn Aw-officio offici eel lid van den Uitv. Raad even als de 
Commandant-Generaal. 

2. Dadelijk voorziening te maken voor een non-officieel 

1) Zie Instructie voor den Aud. Generaal 1869 Art. 3 ante bl. 319, 
en V.R.BB. 13 Junij 1870, Art.176, ante bl. 387 en 2 Nov. l871, Art, 257, 
(tnte bl. 426; verder Gen. Instructitin 1882, Art. 5, ante bl. 1048, 

2) Zie ante bl. 1215. 
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lid van den Uitv. Raad in plaats van den WelEd. heer 
C. J. Joubert. 

3. Over te gaan tot de benoeming van een Vice-Presi-
dent. 

Art. 981. De discussie gesloten zijnde en de Voorzitter Sup. v. Naturellen 
de zaak in omvraag gebragt hebbende besloot de Raad met z.ake~ zal ex-oif}cio 

6 t . h t . ' h 1 a' hd ZlJn van Ultv. 27 tegen. s emmen, z1c e vereemgen met et ste ge eelte Raad. 
van het Uitv. Raadsbesluit art. 248, dd. 22 October 1884. 

Art. 982. Alzoo was aan de orde het 2de gedeelte van 
het Uitv. Raadsbesluit. 

Art. 983. Aan de orde is nu de kiezing van een lid Kiezing van een 
van den Uitv. Raad in de plaats van ZEd. Chr. Joubert. non-o~cieel lid van 

U. d k' . bl k h t d t ZEd C J B d . den Uitv. Raad. 1t e wzmg ee e a. . . . o enste1n met 
een volstrekte meerderheid van 27 stemmen tegen 3 voor den 
heer Hoffman en een elk voor de heeren H. Schoeman, 
N. S. Malherbe en F. Jeppe gekozen was als non-officieel 
lid van den HEd. Uitv. Raad. 

Art. 984. Aan de orde werd aldus gesteld het 3de ge
deelte van het Uitv. Raadsbesluit, art. 248, bovengemeld. 

Art. 985. Met algemeen goedvinden ging de Raad overKiezingvan Vice
tot d~ kiezing van een Vice-President, tot welk ambt met President. 
een volstrekte meerderheid van 29 tegen 4 stemmen voor 
den Ed. heer J. P. Mare, eveneens werd gekozen ZEd. C. J. 
Bodenstein. 

Art. 988. "De Volksraad de voorgestelde wet betreffende Wet No.1, 1883 zal 
de goudvelden en hunne exploitatie gehoord hebbende, komt in werking blijven. 
tot het besluit de voorgestelde wet thans aan de orde, 1) 
voor het tegenwoordige nu niet onder behandeling te nemen 
om reden : Dat deze voorgestelde wet van te groot belang 
is om door den Raad voor het tegenwoordige in behandeling 
te worden uitgenomen en de Raad verlangt dat dezelve eerst 
volgens wet drie maanden ter kennis van het volk zal wor-
den gebragt, ten einde de publieke opinie over dezelve te 
kunnen vernemen, maar gaat er toe over de Wet op goud- Commissie in over
velden van 1883 2) nog in werking te houden en eene leg met. Regering 
commissie van 3 leden uit den V olksraad te kiezen, ten einde toekvoegmgenwtet . . ma en aan e 
m overleg met de Regenng, aan de wet van 1883 zulke No.l. 1883. 
toevoegingen te maken als voor het tegenwoordige in het , 
belang van de behoorlijke bewerking van de goudvelden zal 
noodig worden geacht, met opdragt aan genoemde commissie 
van hunne werkzaamheden of toevoegingen aan genoemden 
wet nog in deze zitting rapport uit te brengen ter goed- of 
afkeuring van den Raad." 

1) Zie Staatscourant, Bijlage, 13 November 1884, No. 199. 
2) Zie Wet No. 1, 1883, ante bl. 1156. Zie verder Bijlage van Wet 

No. 1, 1883. infra bl. 1276 en Wet No. 8, 1885, 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1276 [1884 

Bijlage van Wet No. 1, 1883~ 
Goedgekeurd en bekrachtigd bij Volksraadsbesluiten, Artt. 

1039-1056, dd. 27 October 1884. 

Staatspresident ARTIKEL 1. De Staatspresident, met advies en toestem
heeft magt claims ming van den Uitvoerenaen Raad, heeft de macht om bin
tohe ~fe~ k

1
ennen op nen zulke prospecteervelden, als hij naar aanleiding der aan-

sc n ~e . aanvrage . . 
op prospect. velden. vragen bepalen zal, claims toe te kennen aan hen, die daartoe 

schriftelijk aanvrage doen. De Regering waarborgt echter niet 
de aanwezigheid van goud op zulke plekken 1). 

Wie regt he eft 2. Hij, die zich onderwerpt aan de wetten des lands, zal 
delvers licentie te het regt hebben een delvers licentie te koopen om op .zulk 
koopen te del ven 1 d 1 f .. 
of te mijnen. een plek, bedoeld bij Artike 1, te even o te miJnen naar 

edelgesteenten of edele metalen. 
Delvers licentie £1 Hij, die aanvrage doet v66r 1 December, zal zoodanige 
p. m. indien voor delverslicentie kunnen koopen voor £1 per maand. 
t~Ji~na~j!£~~~: Hij, die zich na dien tijd aanmeldt zal daarvoor moeten 

betalen de som van £2 per maand. 2) 
HoyaltybijWetNo.1 Bij in werking treden van dit Artikel vervalt de in Wet 
1883 bepaald, verv. No. 1, 1883, royalty van 2~ pCt. 
Bepalingen van Wet 3. Omtrent deze claims, ofschoon niet geproclameerd, 
No.1, 1883 toe- zijn de bepalingen van Wet No. 1, 1883, toepasselijk voor 
passelijk. zoover deze hieronder niet gewijzigd zijn. 
Grootte v. alluviaal 4. Een alluviaal claim zal groot zijn 150 bij 150 voet 
claim en quartzrif en zal met duidelijk zichtbare bakens en voren in recht-
claim. hoek, in de richting van de claim afgebakend wdrden. 
Afbakening derzelve Een quartz-rif claim zal lang zijn 150 voet, (d. i. in de 

richting van het rif) en breed 300 voet, 3) aan een of aan 
beide zijden van het rif, naar verkiezing. Op gelijke wijze 
moeten quartz-rifblokken van bijeengevoegde en ineenge
smolten (geamalgameerde) claims afgebakend worden 4) 

Gel.Delvergeregtigd 5. Ieder gelicentieerd delver zal gerechtigd zijn, behalve 
tot standplaats aan- zijne claims, eene standplaats voor zijne woning te hebben, 
gewezen door Goud- d d G d · · h · commissaris. aangewezen oor en ou commissans; ec ter met op eene 

bekende edel metaal of edelgesteenten houdende localiteit. 
Geen be tal. v. 1 Dec. Hij zal hiervoor niet behoeven te betalen, indien hij 

hij zich aanmeldt v66r 1 December. 
Na dien tijd Hij, die zich na dien tijd aanmeldt, zal daarvoor moeten 
2/6 per maand. betalen de som van 2 sh. 6 pence per maand. 
Verpligt standpl. op Hij zal, indien vereischt, deze standplaats moeten ver-

1) Gewijzigd door art. 5 van Wet No. 8 1885 en art. 1 van Wijziging 
in Aug. 1886. 

2) Gewijzigd door art. 61 van Wet No. 8, 1885. 
3) Gewijzigd door art. 63 van Wet No. 8, 1885 en artt. 18 en 19 van 

Wijziging in Aug. 1886. 
4:) Zie Verandering door art. 63a en 63b, van Wijzigingen in Aug. 1886, 
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la ten op order der Regering, na verkregen inlichtingen van order der Regering 
den Goudcommissaris. 1) te verlaten. 

6. Aan de maatschappij of den persoon, die machines Maatschappij of 
invoert om een of meer claims te bewerken, zal boven en be- invoe;der va? 

·· t d 1 t d d G d · · Machmes bmten halve ZIJne gewone s an p aa s, oor en ou commissans ge- standplaats grond 
noeg grond, mits niet op eene bekende edel metaal of edel- toegekend om ma
gesteente bevattende localiteit, toegekend worden, om de chines op te stellen 
machines op te stellen; waar dit n.l. doenlijk is zonder in- tegen 216 permaand. 
breuk op de rechten van anderen; tegen betaling van 2s. 6d. Groote van grond. 
per maand voor elk stuk van 50 bij 50 voet. 2) 

7. Hij, die op een veld, als in art. 1 bedoeld, een Standplaatsen voor 
winkelhuis of huizen of woning wenscht op te rigten, zal winkels en wonin
van den Goudcommissaris eene of meer standlicentien kun- gen. 
nen verkrijgen. Elke licentie :zal hem het regt geven een 
stuk gronds af te bakenen, groot 50 bij 50 voet, op eene G.roote van gro1_1.d 
door den Goudcommissaris goedgekeurde localiteit, doch die geen delveriJ 

· b 1 · d d 1 .. d l t l fbelemmeren mag. met ter e emmenng er e venJ, op een e e me aa o 
edelgesteente bevattend terrein. 

Deze standlicentie, hetzij eene maandelijksche, hetzij Vernie_uwin~ van 
eene jaarlijksche naar verkiezing van den aanvrager, zal van Standhcen~Ies per 
"d "d t . a· d maand of Jaar. tiJ tot tiJ moe en vern1eu w wor en. 

De kosten voor zulke licentie zullen £1 per maand Kosten £1 p. maand 
zijn. 3) 

8. Bij art. 25 van de Wet No. 1, 1883, wordt toege-Toevoeging aan art. 
voegd: Dit stuk gronds zal door een persoon onder Del- i~83~an Wet No. l, 

verslicentie moeten vertegenwoordigd worden. 4) 
9. Voor iederen inboorling arbeider, bij het delven ge- D~lver zal verlof

bruikt, :1.al de delver, die hem in dienst heeft, een maande- bnefmoet~n heb~en 
l"k h 1 f'b · f h bb d' t 1 k .. voor elk mboorlmg IJ se en ver o r1e moeten e en, Ie egen s. ver nJg- arbeider. 
baar is ten kantore van den Goudcommissaris. 

V oor elke overtreding van dit artikel, zal de overtreder Overtreding straf-
met eene boete van 5s. gestraft worden. 5) baar met boete. 

10. Delvers, zijnde houders van aan elkander gren- Registratie van 
zende claims ten getale van niet meer dan twaalf die ge~malgameerde 
h . ' . ' . claims ten kantore 

unne claims wenschen te vereemgen, zullen gemeld claims van Goudcomm. 
als vereenigd kunnen laten registreeren, met alle water-
regten aan zulke claims behoorende, door aanvrage ten 
kantore van den Goudcommissaris. Bij registratie zal klaar Omschrijving van 
en duidelijk het aandeel van iederen delver moeten om- elk delvers aandeel. 
schreven worden. 

Bij verleening van certificaat van zulke vereeniging, Z<>egel op certificaat 
onder zegel van twee pond sterling, zullen de houders der £v2· 1 t · d 1 · . . oorrec 1 en van 
ver~emg e c arms de gewone voorregten van vereemging vereeniging volgens 
gemeten bij desbetre:ffende regulatien op de velden waar zij Regulatii~n. 

1) Gewijzigd door artt. 65en 67 van Wet No. 8, 1885. 
2) Zie nu art. 67 van Wet No. 8, 1885. 
3) Zie nu art. 67 van Wet No. 8, 1885. 
4) Zie nu art. 75 van Wet No. 8, 1885. 
5) Zie nu art. 84 van Wet No. 8, 1885. 
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Bewerking v. claims gelegen zijn. Wanneer claims vereenigd zijn, zal de bewer
op Mn tijdstip vol- king van eene der aldus vereenigde claims op een tijdstip 
doende. als voldoende beschouwd worden. 1) 
Houders van quartz- 11. De houder. of in geval van vereeniging, de houders 
if claims hcbbe.n van eene of meer dan een quartzrif claim, zal of zullen 
regt opkprotetc.~1de rebat van protectie hebben op hunne claims voor den tiJ'd 
voor ze eren IJ op . . . 
aanvrage bij Goud- van 6-12 maanden na schriftehJ ke aan vrage daarom aan 
commissaris. den Goudcommissaris, vermeldende dat de protectie ge-

vraagd wordt om tijd te hebben machinerien in te voeren 
ter betere bewerking der claims. 

Staving door beeed. Dit voornemen van invoer van machinerien zal gestaafd 
verklaring. moeten worden door eene beeedigde verklaring. 
Zegel van £1 voor Het certificaat, waarbij protectie voor de claim of de 
certificaat P· maand vereenigde claims wordt verzekerd zr~.l een zegel moeten 
buiten betaling van d d 1 d t ' I' lk d ewone licent. geld. ragen ter waar e van pon s er 1ng voor e e maan 
g van protectie. De delver zal echter tevens de gewone licentie 

gelden moeten aanzuiveren. 
Prot. vervalt indien Zoodra de aanvrager ophoudt deze aan te zuiveren, zal 
deze nietbet. worden de protectie als vervallen beschouwd worden. 2) 
Geen protectie voor 12. Geen protectie voor alluviale claims zal verleend 
alluviale cl~im~. worden, dan in geval van ziekte, of onder zulke omstandig
~~~:r::a~h~~biJzon- heden als naar het oordeel van den Goudcommissaris, onder 

v · nadere goedkeuring der Regering, voldoende geacht mogen 
worden om de protectie te verleenen. 

Tijd naar den aard De tijd van protectie zal bepaald worden naar den aard 
der .zaak verleening van ieder geval · terwijl niets zal geheven worden voor het 
gratis. ' verleenen dezer. 3) 
Eigenaren v. gron- 13. Eigenaren van gronden, langs rivier of anderen 
den Iangs de rivier~n waterloop, zullen geen regt van actie hebben tegen de Re-
geen recht van act1e · f · G d ·· C · f dd 1 f wegens troebel germg o een1ge ou miJn- ompagme o gou e vers o 
maken of vermod- andere compagnien en personen, onder bescherming van 
dering van rivieren 's lands wetten mijnen exploiteerende of delvende omtrent 
of. waterloopen. schadevergoeding wegens het troebel maken of ~ermodde-

ring van het water in gemelde rivieren of waterloopen door 
het te gebruiken voor de mijnen. 4) 

Onder prospecteer- 14. Hij, die onder prospecteer-licentie zich een claim 
lic~ntie afgebakende op het terrein, bedoeld bij art. 1, heeft afgebakend, zal ge
claim. regtigd z~jn tot deze claim, onder bepaling van deze wet. 5) 
Geen claim kan in 15. Geen claim, volgens wet door den delver afgeba
bezit worden genom. kend zal door iemand in bezit kunnen genomen worden 
dan wanneer houder d 'll d h d . ' 
14 dag. opgehouden an a een wanneer e ou er reeds veertlen dagen heeft 
heeft te werken. opgehouden daarin te werken of te doen werken. 6) 
Geen ontvreemding 16. De rechten op claims onder deze wet door delvers 

------·------- ------

1) Zie nu artt. 52 en 53 van Wet No. 8, 1885. 
2) Zie nu artt. 52 en55 van Wet No. 8, 1885. 
3) Zie nu art. 57 van Wet No, 8. 1885. 
4) Zie nu art. 47 van Wet No. 8, 1885. 
5) Zie nu art. 54 van Wet No. 8, 1885. 
6) Zie nu art. 56 van Wet No. 8, 1885, en art. 15 der wijzigingen 

in Augustus 1886. 
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verkregen, zullen hun bij volgende wetten niet kunnen ont- v. regten bij volg. 
vreemd worden. Wetten. 

Mocht het noodig bevonden worden in het algemeen be- Regering mag in 
lang voor publieke doeleinden, zooals voor spoorwegen, groote z~kere geval~en afge

waterleidingen, enz., eens afgestane rechten geheel of ten ~e:~~ r~~~~~~~~r~kk. 
deele in te trekken, dan zal de Regering het recht hebben m · 
zulks te doen, met vergoeding, bij onderlinge overeenk;..omst 
tusschen "belanghebbenden en Regering te bepalen. 

Ingeval zulk een overeenkomst onmogelijk zal zijn, zal Bepaling van ver
de be paling der vergoeding bij arbitrage geschieden door twee g?.edin~ des noods 

lk .. 1 biJ arb1trage door 
person en, waarvan ~ e partlJ een za aanste llen met referte twee person en door 
tot een door de arbiters gekozen en van te voren benoemden partijen aan te stel
scheidsrechter, die, indien de arbiters niet overeen kunnen len ~ettevoren ben. 
komen op een of meer pun ten in geschil, over zoodanige scheidsrechter. 

pun ten bij einduitspraak beslissen moet. 1) 
17. Wanneer bijzondere omstandigheden een oogenblik- Onder bijzondere 

kelijke of spoedige voorziening ten aanzien van del ven naar omstandigheden 
l d l . h l d S 'd heeft Staatspresid. edele meta en en e e gesteenten msc en, za e taatspres1 ent, magt regelen te 

met ad vies en goedkeuring van den Uitvoerenden Raad, maken behoudens 
zulke regelingen mogen maken, als hij daaromtrent noodig ~edkeuring van 
zal achten, die geldig zullen zijn, totdat de Volksraad, in olksraad. 
zijn eerstvolgende zitting, dienaangaande nadere voorziening 
maakt. 2). 

18. De Regering is op desbetreffend verzoek gemachtigd Regering gem. op 
tot het verleenen van concessies voor het delven van goud verzoek concessies 

d l t · d d · d op private gronden en e e gesteen en op pnvate gron en aan e mgenaars er- te verleenen 
zelve, op de meest voordeelige voorwaarden, hetzij zoodanigen · 
grond is opgemeten of niet. 3). 

19. Deze bijlage treed onmiddelijk in werldng. 4) In werk. tred. d. wet. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Op last, 

W. EDUARD BOK. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 28 Junij 1884. 

1) Zie art. 90 van Wet No. 8, 1885. 

Staatssecretaris. 

2) Zie nu art. 88 van Wet No. 8, 1885. 
. 3) Gewijzigd door art. 18, 19 en 22 van Wet No. 8, 1885, en Wijzi

gmgen artt. 7 en 9, gemaakt in Aug. 1886. 
4) Zie V.R.B. 27 October 1884, art. 1056. 
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Eigenaars van gron- ART. 1055. "De Raad gelet hebbende op de omstandig
den voorkeur om heid dat eigenaars van gronden ingevolge art. 4 van 
Concessies uit te Wet No. 1, 1883, 1) de voorkeur hebben een concessie uit 
nemen. d d l b k te nemen tot het uitsluiten · e ven en ewer en van grond 
Uitgifte van Goud- op hun privaat eigendom, doch tevens op het feit dat er 
~o~cess. in geheime verleden jaar in geheime zitting is besloten de de uitgifte 
zlttmg gestaakt. van goudconcessies te staken, in aanmerking nemende dat 
Dit besluit buiten er onzekerheid blijkt te bestaan ten aanzien van wat daar
werking verklaard omtrent niet van kracht is, besluit het ond~rstaande als een 
wat betreft privaat nieuw artikel aan den voet der nu zoover afgehandelde 
eigendom. 

bijlage te plaatsen en te verklaren, dat het bedoelde besluit 
verleden jaar genomen buiten werking wordt verklaard wat 
betreft privaat eigendom. 

Regering gemagtigd ""De Regering is op desbetreffend verzoek gemagtigd 
Concessies op priv. tot het verleenen van Goncessies voor het delven van goud 
gronden teverleenen en edelgesteenten op private gronden aan de eigenaars der-

zelve op de meest voordeelige voorwaarden hetzij zoodanige 
grond is opgemeten of niet." " 2) 

ART. 1056. "De Raad besluit dat het slotartikel van 
deze bijlage zal luiden als volgt :-

" "Deze bijlage treedt onmiddelijk in werking." 3) 
" De Raad draagt overigens aan de Regering op deze 

bijlage dadelijk te publiceeren in de Staatscourant." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 28 OCTOBER 1884. 

Goedkeuring van ART. 1066. "De Raad besluit zijn goedkeuring te hechten 
Comm. Rapport en aan het Commissie-Rapport, waarbij de nu afgehandelde wet 4) 
verandering van. is ingedi.end en waaronder is vervat Bijlage I "Tarief van 
zekere woorden m k . d . . 
Bijlage tot Wet osten voor opmetmg zon er RJgistratwkosten," het laatst-
No. 2, 1884. genoemde to veranderen in ",ZI3gelregten" en evenzoo het 

woord "Registratiekosten," voorkomende in het Rapport op 
bladz. 2, art. 10, paragraaf 1; deze bijlage met de verande
ring te plaatsen onmiddellijk achter art. 23 van de wet; 
en eindelijk de Regering op te dragen om met de Wet ook 
het Happort te publiceeren ter algemeene informatie." 5) 

1) Zie ante bl. 11&7. 
2) Dit besluit is reeds opgenomen als art. 18 van Bijlage van Wet 

No. 1, 1883, ante bl. 1279. 
3) Zie Bijlage van Wet No. 1, 1883, art. 19, ante bl. 1279. 
4) No. 2. 1884, zie infra bl. 1281. 
a) Zie Bijvoegsel Staatscourant, d.d. 13 November 1884, No. 199. 
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WET No. 2, 1884. 
OP DE GENERALE OPMETING. 

Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Hoog Ed. 
Achtb. Volksraad, art. 1096, dd. 30 October 1884. 

NADEMAAL bij Volksraadsbesluit, Art. 744, dd. 7 Julij Inleiding. 
1882, 1) bepaald is, dat eene generale opmeting zal plaats 
hebben, en 

Nademaal het noodig is, zoowel in het belang der Zuid
Afrikaansche Republiek in het algemeen als in dat der 
grondeigenaren in het bijzonder, dat er betere voorziening 
worde gemaakt voor de juiste opmeting d~_la:g_&-en- voor 
de bepaling van grenslij nen en bakens van districten en 
'"Ongem~p!aatsen, en-----·-"·" · 

N ademaal het noodig is, bij de steeds toenemende be
hoefte aan betere wegen voor vervoer van goederen en voor 
eene betere administratie van het land, dat er naauwkeurige 
topog~aJ2.hische (plaatsbeschrijvende) k~en van de ver
schillende districten en van het geheele land warden ver
vaardigd, zoo is het dat de Volksraad besluit, gelijk hij doet 
bij dezen: 

ARTIKEL 1. Er zal zonder verzuim, onder toezigt der Algemeene op
Regering, een aanvang word en gemaakt met eene algemeene meting besloten. 
q.pmet~ van deze Republiek. Deze meting zal zijn twee: 
1ed'rg, n.T.: 

1. Eene gedetailleerde meting, (meting in bijzonder- Gedetaill. Meting. 
heden) waardoor de juiste zrenzen van alle on-
gemeten en onjui~ gemeten Gouver~eiits en 
I>riva~e .. gronden zu en bepaald worden. 

2. In ver and met deze gedetailleerde meting (metingTrigon. Meting. 
in bijzonderheden) zal er gelijktijdig eene trigono-
metrische .meting ( driehoeksmeting) des laircfs 
uitgevoerd worden. 

Het doel dezer meting zal zijn: de onderlinge verhou- Doel der Meting. 
ding te bepalen van de hoekpunten van een aantal groote 
aan elkander sluitende en zich over het gansche land uit-
st:rekkende driehoeken, en alzoo de noodige gegevens te 
vmden voor de vervaardiging van eene goede kaart des 
l~nds. De geographische (aardrijkskundige) lengte en breedte Geogr. lengte en 
dwr hoekpunten zullen door astronomische (sterrekundige) breedte der hoek-
------- -~--~- ----------- --- --~----·--------~----

1) Zie ante bl. 1129. 
81 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1282 [1884 

pun ten door astrom. waarnemingen en geodetische ( aardmeetkundige) berekening 
en geod. waarnemin~ vastgesteld worden. De hoekpunten zullen genoemd worden: 
gen tedworden Trigonometrische stations of standpunten van de driehoeks-
bepaal . t' memg. 
Staatspresident zal 
bij Proclamatie 
aanvang van Gen. 
opmetiug bepalen. 

Landmet. Generaal 
zal Landmeters 
aanstellen en Instr. 
verleenen. 

De Staatspresident zal bij proclamatie, zes maanclen 
vooraf, den dag en datum van den aanvang der generale 
opmeting bepalen, 1) nadat deze wet door-·ueii-·Vol'KsraaCI. 
zat zijii~ goedgekeurd en kracht van wet zal hebben. 

2. De Landmeter-Generaal zal, met goedkeuriu.g der 
Regering, de Landmeters voor de generale opmeting aan
stellen, hun ·de noodige instructien geven voor de behoorlijke 
uitvoering van hun werk en zorg dragen dat de door hen 
ingeleverde generale plannen of kaarten en veldwerk ge
examineerd worderi . .,... ... 

Aanstellen van 3. Er zal, met goedkeuring der Regering, een Staatmeter
St~atmeter G~n. en Generaal aangesteld worden. 2) Hij zal aan de Staatmewrs· 
ph~t~~a:~n dwn de noodige instructien geven 3) omtrent de meting der in 
am · art. 1 vermelde groote driehoeken, onderzoeken of het werk 

Reger. kan ambt. v. 
Landm. Gen. verb. 
met Staatm. Gen. 
Pligten van 
Land meters. 

Inhoud van gen. 
plan door Land
meters te worden 
ingezonden. 

der Staatmeters behoorlijk is uitgevoerd, de geographische 
( aardrijkskundige) lengte en breedte der trigonometrische 
stations (standpunten van de driehoeksmeting) bepalen en 
het toezigt houden over eene algemeeile landkaart. 

4. De Regering zal het in art. 3 vermelde ambt kunnen 
verbinden met dat van den Landmeter-Generaal. 

5. De Landmeters, werkzaam bij de generale opmeting, 
zullen slechts het veld werk verrigten, waarbij zij voorzien 
zullen zijn van inspectierapporten. 

Zoodra de Landmeter een voldoend aantal plaatsen, aan 
elkander gelegen, zal hebben gemeten, zal hij daarvan een 
generaal plan, aantoonende lo. de triangulatie ( driehoeksnet), 
2o. de trigonometrische stations (standpunten van de drie-
hoeksmeting) die binnen zijn terrein vallen, 3o. de topo
graphische (plaatsbeschrijvende) gesteldheid van den grond, 
benevens zijn gecertificeerd veldwerk inzenden ten kantore 
van den Landmeter-Generaal. ---

Afzonderlijk deel 6. Ten einde de meeting zoo billijk mogelijk te laten 
aan elk Landmeter geschieden, zal aan elken geemploijeerden Landmeter een 
aangewPz. geno(;lmd ~ d d l d 
meetdristrict. a1zon erlijk ee es lands worden aangewezen dat door hem 

gemeten zal worden. Indien mogelijk, zal zoodanig deel des 
lands een of meer Veldcornetschappen omvatten en een 
meetdistrict genoemd worden. 

Kennisgeving en 7. V oor dat er met de opmeting van eenig meetdistrict 
omschrijving van dt kt 1 d · d St t t meetdistrict in een aan vang wor gemaa , za aarvan 1n e a a scou1·an . 
Staatscourant. kennis worden gegeven, bij welke kennisgeving de grenzen 

van het meetdistrict zoo naauwkeurig mogel\jk zullen wor
den omschreven. 

1) Zie Proclamatie 27 November 1884, infra bl. 1307. 
2) Zie Gouv. Kennisg. No. 362, dd. 15 Dec. 1884, S. 0. 18 Dec.1884. 
3) Zie Gen. Instr. gepubliceerd 26 November 1884, infra bl. 1306. 
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De V eldcornetten in zoodanig district zullen verpligt Pligten van 
zijn hunne burgers zonder verzuim met den inhoud der Veldcornetten. 
kennisgeving bekend te maken. 

8. V ~~J-12~ _j-~---J!-~1tenwet van ~.866 1) zullen alle ~Is ;Bakens zijn onver
wettio· erken e 'bakens onverzetbaar ZIJn. Eene kaart zal 1n zetbaar. 
~ ........ b --- - •'· . • .. ..,.,,_ .. 

allen gevalle nioeten overeenkomen met deze bakens. Indien Kaart moet overeen-
f)'if de generale opmeting 2) mogt blijken dat de kaart ge- komen met bakens. 
melde bakens met de vereischten niet nauwkeurig weer- Kaart kan onder 
geeft zal zoodanige kaart veranderd word en 3) ten einde omstandigheden 

. .' · · . b · d b ' veranderd worden dw m overeenstemmmg te rengen met e akens, en wel op kosten van 
op kosten van den Landmeter door wien de plaats gemeten Landmeter. 
en de foutieve lmart vervaardigd is, indien het blijkt dat 
hij voor de fout aansprakelijk is. 

9. Elke foutieve :kaart bedoeld bij artikel 8, 4) kan op Wijze v. vernieting 
de volgende wij ze .. ~vernietigd word en: De eigenaar van zoo- van kaart. 
danige kaart zal moeten vertoonen eene declaratie (verkla-
ring) van de eigenaren aller aangrenzende plaatsen, waarbij 
zij verklaren :- le. Dat zij de bestaande bakens als wettig 
erkennen; en 2e. dat zij toestemming geveii'-'iot het uitgeven 
eener nieu we lmart. Bij voOrlegging van declaratien ( ver-
klaringen) van dien inhoud van de eigenaren aller aangren-
zende plaatsen aan de Regering gelast deze tot de uitgave 
van eene nieu we lmart. 

10. Het reken~erk betrekking hebbende op de generale Rek~nwerk onder 
opmeting zal teii"l{antore van den Landmeter-Generaal onder toezlCht van Insr. 

· h ' d I . h d d van kaarten. toezw t van en nspecteur van kaarten verriC t wor en oor 
daartoe aangestelde rekenaars en wel door zooveel als op 
aanbeveling van den Landmeter-Generaal door den Staats-
presideut zullen word<?n aangesteld. Het teekenwerk in ver- Teekenwerk door 
band met de generale opmeting zal door den hoofdteekenaar hoofdteeken~ar te 

. worden verngt. 
en zooveel teekenaars als door den Staatspres1dent op aan-
beveling van den Landmeter-Generaal zullen worden aange-· 
steld verricht worden. 

11. Bij elke opmeting en bij het vervaardigen van elke Kaaps.che maat zal 
kaart zal de Kaapsche of bestaande maat gebruikt worden. 5) gebrmkt worden. 

12. De Landmeter-Generaal, de Staatmeter-Generaal, ofRegt v. ~mbtenaren 
person en door hen aangesteld of in hunnen dienst zullen het om 0 P pnv. gronden 

h h b . lk te komen. rec t e ben met wagens, paarden, trekd1eren, enz. op e e 
plaats of elk stuk gronds te komen bij de uitvoering dezer 
wet. Zij zullen het regt hebben van het materieel, op den Gebruik v. materHiel 
grond gevonden, gebruik te maken tot het oprigten van bakens 
of voor andere doeleinden dezer wet. Door deze bepaling 
wordt natuurlijk niet bedoeld dat de genoemde personen 
eenigerlei regten zullen hebben tot beschadiging van handen- Geen beschadiging 
werk hoe ook genaamd of tot het berokkenen van eenigerlei van handenwerk 
n d l t d 

. . k toegelaten. 
a ee waar egen an ere wetten voorz1emng ma en. 

1) Zie ante bl. 243. 
2) Zie ook V.R.B. 25 Julij 1885, art. 989. 
3) en 4) Zie ante bl. 372 en aanteekening 5,' aldaar. 
5) Zie Gouv. Kennisg. No. 358, dd. 1 December 1884, infra. bl. 1308, 
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Belemmering van 13. Ieder die moedwillig den Landmeter-Generaal of eenig 
ambtenaren zal ge- persoon of personen in artikel 12 vermeld, in de uitoefening 
straft worden me~ ziJ'ner pligt of hunner pligten belemmert, verhindert of ook 
boete of gevangems. · d d' d · belet den toegang tot eemg lan , noo 1g voor oelemden in 

deze wet vermeld, zal gestraft warden met eene boete de som 
van £20 niet te boven gaande, of bij wanbetaling met eene 
gevangenisstraf met of zonder harden arbeid, den tijd van 
twee maanden niet te boven gaande. 

Moedwillige be- 14. Ieder die moedwillig een der trigonometrische 
sch~diging van trig. stations (standpunten van de driehoeksmeting), gewoonlijk 
stahons J:>ebtoe; of Gouvernementsbakens geheeten, beschadigt of vernielt, zal 
gevangemss ra1. _[()100 S ·1· h gestraft warden met eene boete van ~ ter mg oogstens, 

of bij niet-betaling met eene gevangenisstraf, met of zonder 
harden arbeid, van ten hoogsten 12 maanden. 

Eigenaren van on- 15. De eigenaar of eigenaren van eene niet-gemeten plaats 
gemeten plaatsen of gedeelte daarvan zal of zullen ten einde de kosten voor de 
zullen jaarl. £2 10s, l t' t d kk '· l""k h t G voor elke plaats aan genera e opme 1ng e e e~, Jaar lJ s aan e ou verne-
G ouvernem. betalen ment betalen de som van £2 10s. voor elk plaats tot dat 
tot dat m.~etkosten het volle bedrag van de meetkosten z~jner plaats of plaatsen, 
voldaan ziJn. waarvan van tijd tot tijd publicatie zal warden gedaan in de 

Staatscourant, zal zijn betaald. 
Gelden in afzonderl. 16. Alle gelden ontvangen voor de generale opmeting 
kas en administratie zullen in een afzonderlijke kas gestort warden, en de Thesau-

rier-Generaal zal daarvoor afzonderlijke administratie voeren. 
Belooning van Land- 17. De landmeters zullen bun loon ontvangen na inleve
meters vo lg:ns aan- ring en goedkeuring der kaarten en gen erale plannen, volgens 
gehecht Tanef. t . f (A h ht) ar1e ange ec . 
Regering zal baken 18. De Regering zal i!1 elk~ wijk Co111,missien aanstellen 
CommissHin aanstel- en deze van instructien vomzien ten einde de zaken betref-
len ond. Instructien . .c d b k d 1 · 1en e a ens en grenzen voor e ~enera e opmeting te rege-

len. 1) · --· -· · .. · · · · ·• 
Eigenare~ van plaat- 19. Alle eig~en van ongemeten zoowel als van g~~
sen verphcht bakens ten plaatsen zullen verplicht zijn-a8 bakens hunner plaatsen 
op te nchten onder . f d . 
verbeurte v. boete. op te rwhten o te oen opnchtm~'(i'Em dag en datum 

bepaald bij de proclamatie in artikel 1 vermeld, onf:.er ver
beurte bij nalatigheid van eene boete van £1 Sterling voor 
elke baken. 

Eigenar. me! bakens 20. Eigenaren van ongerneten plaatsen waarvan de bakens 
onbeke;td met on- hun geheel en al onbekend zijn zullen niet onderhevig zijn 
derhevig aan boete. aan de boete in artikel 19 vermeld. 
Hoe te.handelen in 21. Ingeval er g~il zal bestaan tusschen de eigenaren 
v~rschillen tusschen van aan elkander grenzende plaatsen over eenig baken of 
e1genaren omtrent b l . d . . . .. 
bakens. a~ens..z za 1e er mgenaar met twee getmgen ZIJne bakens 

"'oprichten op zoodanige plekken als hij meent dat zij behooren 
te staan .. Deze bakens zullen niet als bewijs voor juistheid 
kunnen d1enen, maar slechts voorloopig gesteld worden. 

~-------~--- -- - ----- --· -------- ~---~---

. 1) Zie Gen. Instructien Baken Oommissie gepubl. bij Gouv. Kennis
gevmg No. 369, d d. 22 December 1884, infra bl. 1311. 
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22. In gevalle meerdere plaatsen aan elkander gelegen Baken Commissie 
zi'n waarvan de bakens onbekend zijn, zal een der in Arti- zal op nieuw inspec· 

.1 ' ld · · d teeren waar baken kel 18 verme e commissien op nieuw inspecteeren en e onbekend zijn. 
bakens bepalen. 

23. Ieder, die zich schuldig maakt aan het vernielen, Vernielen, afbreken 
fbreken of vervoeren van een baken vermeld in artt. 19 en of vervoeren van 

a . i) .. • bakensstlafbaarmet 
21, zal verbeuren eene boete van hoogstens £10, of biJ met boete of gevangenis. 
betaling gestraft worden met ten hoogste twee maanden ge-
vangenisstraf. 

24. De Landmeter-Generaal zal toezien, dat in den regel Twee meetdistr .. aan 
twee aan elkander grenzende meetdistricten niet door een een elk. genzende met 

. . door dez. Landmet.er 
en denzelden land meter worden opgemeten, tenziJ de omstan- worden opgemeten. 
digheden hem noodzaken daarvan af te wijken. 

25. De Landmeter-Generaal zal in overleg met de Regering, Landm. Generaal zal 
zes weken voordat een meetdistrikt wordt opgemeten, in de naam van meetdistr. 
-, t d bl' d h t td' en naam v. Land-t:)taatscouran oen pu ICeeren en naam van e mee IS- meter publiceeren. 

trict, waar de opmeting zal beginnen, benevens den naam 
van den Landmeter met het werk belast. Ingeval de eige- Hoe t.e ha?delen in 
naren van bewoonde of onbewoonde plaatsen niet tegenwoor- a~wezigheid van 
dig zijn, zal de Landmeter met het werk doorgaan, volgens eigenaar. 

aanwijzing van buren en andere personen, met de bakens 
bekend, in overeenstemming met de omschrijving en deka"ar-
ten der aangrenzende gronden..-. 

26. In geval van geschillen over bakens en lijnen tusschen Benoeming van 
eigenaren van aan elka"ila-er -gelegen . -p-laatsen .. die niet door ar.biter ~~ eind~e-

.. . . ' shsser bg geschlllen 
wederziJdsche sch1kkmg kunnen vereffend worden, zullen de overbakensenlijnen 
betrokken partijen aan elke zijde eenen ar~r benevens eenen na teekening v~n. 
eindbeslisser benoemen, ten einde zoodanig geschil te doen acte van submissie, 
beslechten, nadat eene acte van submissie in tegenwoordig-
heid van twee getuigen is geteekend 1 ). 

De vorm dier acte van submissie zal door den Staats- Vorm van acte door 
procureur opgesteld, door de Regering goedgekeurd, en op Staatsprocureur 
h l t d k 

. . opgesteld. 
aar as ge ru t moeten ZIJn. 

27. Indien de arbiters, volgens Art. 26 benoemd, in Uitspraak V.· arbiters 
hunne uitspraak omtrent het geschil hun bij de acte van ~na:al e~. bmdend 

b . . . ' · md1en ZIJ overeen-
su ~lSSie ( onderwerp1ng) opgedragen, overeenkomen, zal zoo- komen. 
damge uitspraak bindend en. fina~l z~jn voor de betrokken 
partijen, zoodat zij n~ _ _l.l1 Ii:Ooger ~~r.?ep kunnen komen. 

28. In geval arbiters door partijen benoemd, niet over- Indien zij ~iet ?ver
eenkomen in hunne uitspraak zal de persoon biJ' de acte van eenk~men 18. mtepr. 

b · · . ' . . van emdbeshsser 
s~ IDISSie ( onderwerpmg) als eJp.4beshsser, benoemd, finale finaal. 
mtspraak doen, waarvan geen appel zal ziJn. 

29. De partijen zullen- den in artt. 26, 27 en 28 ver- Partijenkunn. zaken 
melden weg kunnen volgen tenzij beide bij geschrift verklaren voo~ H?t beh~nde-
d f •• .: d' len md1en be1de 

a ZlJ en voor ICPlk ll~f ZlJ hunne zaak wenschen behandel overeenkomen. 
te hebben volgens de wetten des lands. 

30. Plaatsen die nog niet geinspecteerd zijn, of wier Ongeinsp. plaatsen 

I) Zie V.R.BB. 21 Mei 1885, art. 184, en 25 Julij 1885, art. 989.~/3, 
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nietgrooterdan3750 bakens onbekend zijn, zullen niet grooter mogen geinspec
Morg.gei:nsp.worden teerd worden dan ten hoogste 3,750 morgen. 
Geen private op- 31. Alle private opmetingen zullen niet geoorloofd zijn 
Il!:etingen geoorloofd tijdens de Generale Opmeting te rekenen van af de publicatie 
tiJdent~ de Generale dezer wet. Slechts in dringende gevallen zullen de eigenaren 
opme mg. d 

van plaatsen of hunne agenten, na aartoe verlof van de 
Regering bekon1en te hebben, het recht hebben de bedoelde 
plaatsen te do en opmeten. 1) . 

Herroeping van 32. Alle vroegere wetten en Volksraaq.sb~sluit_en, in strijd 
tegenstrijd. wetten. met de bepalingen dezer wet, worden bij dezen herroepel1. 
In werking treden 33. Deze wet zal van kracht zijn dadelijk na publicatie 
der wet. er van in de Staatscourant door de Rcgering. 

Tarief v. opmetings-
kosten zonder zegel-
regten. 

Op last, 

W. EDUARD BOK, 
Staa tssecretaris. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 10 November 1884. 

BIJLAGE 1. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

TARIEF VAN KOSTEN VOOR OPMETING, ZONDER 
ZEGELREGTEN. 

£ s. d. 
100 morgen 8 0 0 
200 

" 
8 10 0 

300 
" 

9 0 0 
400 

" 9 10 0 
500 

" 10 0 0 
600 10 10 0 
700 

" 11 0 0 
800 

" 11 10 0 
~JOO 

" 12 0 0 
1000 

" 12 10 0 
1500 

" 12 10 0 
2000 

" 13 0 0 
2:':iOO 

" 
]4 0 0 

0000 
" 15 0 0 

3500 )j, 16 0 0 
4000 

" 16 0 0 
4500 

" 17 0 0 
.5000 

" 17 10 0 
5500 

" 18 0 0 
-------------- -------- ·---

1) Zie Gouv Kenni::;geving, No. 330, dd. 17 November 1884, injnh 
bl. 1303, en V.R.B. 5 A.ug. 1885, A.rt. 1193. 
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£ s. d. 
6000 " 18 10 0 
6500 " 18 10 0 
7000 

" 
19 10 0 

7500 " 29 0 0 
8000 " 20 10 0 
8500 " 21 0 0 
9000 

" 
21 10 0 

9500 
" 

22 0 0 
10000 

" 
22 10 0 

TARIEF V AN UITBETALING 

aan Landmeters, voor opmetingen gedaan onder \V et No. 2, Tarief v. _uitbetaling 
1884, behal ve in gevallen. waar vooraf speciale over- aan Land meters. 

eenkomsten getroffen worden. 

A. 

V oor het verdeel en van een stuk land in aparte deelen Regtlijnige figuren 

van minder dan 10 morgen. van vier of minder 
£ d zijden. s. . 

V oor 2 perceelen te samen 1 15 0 

" 
3 

" " " 
2 5 0 

" 
4 

" " " 
2 12 0 

" 5. 
" " " 

3 0 0 
Voor i~der volgend perceel, niet een paralello-

gram zijnde 0 6 0 
Voor ieder volgend perceel, een paralellogram 

zijnde: 
Boven 5 tot 50 perceelen 0 5.0 

" 
50 

" 
100 

" 
0 4 0 

" 
100 

" 
200 

" 
0 3 0 

" 
200 

" 
0 2 0 

£ s. d. 
Voor 10 morgen 1 10 0 Voor 400 morgen 3 12 0 

" 25 
" 

2 0 0 
" 

425 " 
3 14 0 

" 75 
" 

2 10 0 
" 

450 
" 

3 15 0 

" 100 
" 

2 12 0 
" 

475 
" 

3 17 0 

" 125 
" 

2 14 0 
" 

500 
" 

3 18 0 

" 150 
" 

2 16 0 
" 

525 
" 

4 0 0 

" 
175 

" 
2 18 0 

" 
550 

" 
4 2 0 

" 200 
" 

3 0 0 
" 

575 " 
4 4 0 

" 225 
" 

3 2 0 
" 

600 
" 

4 6 0 

" 
250 

'·' 3 3 0 
" 

625 
" 

4 7 0 

" 275 
" 

3 5 0 
" 

650 ,, 4 9 0 

" 300 <) 6 0 675 4 11 0 
" 

0 

" " 
" 

325 
" 

3 8 0 
" 

700 
" 

4 12 0 

" 350 
" 3 9 0 

" 
725 

" 
4 14 0 

" 375 
" 

3 11 0 
" 

750 
" 

4 16 0 
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£ s. d. £ s. d. 
Voor 775 morgen 4 17 0 Voor 3000 morgen 9 12 0 

" 
800 

" 
4 19 0 

" 
3100 

" 9 15 0 

" 
825 

" 
5 0 0 

" 
3200 

" 9 18 0 

" 
o50 

" 
5 2 0 

" 
3300 

" 
10 3 0 

" 
875 ,, 5 3 0 

" 
3400 

" 
10 4 0 

" 
900 

" 
5 5 0 

" 
3508 

" 
10 7 0 

" 
92.5 

" 
5 () 0 

" 
:?tWO 

" 
] 0 10 0 

" 
950 

" 
5 8 0 

" 
3700 

" 
10 13 0 

" 
975 

" 
5 9 0 

" 
3800 

" 
10 Hi 0 

,, 1000 
" 

5 11 0 
" 

3900 
" 

10 19 0 

" 
1050 

" 
5 13 0 

" 
4000 

" 
11 1 0 

" 
1100 

" 
5 16 0 

" 
4100 

" 
11 4 0 

" 
1150 

" 
5 19 0 

" 
4200 

" 
11 7 0 

" 
1200 

" 
() 1 0 

" 
4300 

" 
11 10 0 

" 
1250 

" 
6 4 0 

" 
4400 

" 
11 12 0 

" 
1300 

" 
ti 6 0 

" 
4500 

" 
11 15 0 

" 
1350 

" 
6 9 0 

" 
4600 

" 
11 17 0 

" 
1400 

" 
() 11 0 

" 
4700 

" 
12 0 0 

" 
1450 

" 
6 13 0 

" 
4800 

" 
12 3 0 

" 
1500 

" 
0 15 0 

" 
4900 

" 
12 5 0 

" 
15t)0 

" 
6 18 0 

" 
.5000 

" 
12 8 0 

" 
1600 

" 
7 0 0 

" 
5100 

" 
12 10 0 

" 
1650 

" 
7 2 0 

" 
5200 

" 
12 13 0 

" 
1700 

" 
7 4 0 

" 
5300 

" 
12 V5 0 

" 
1750 

" 
7 6 0 

" 
5400 

" 
12 17 0 

" 
1800 

" 
7 8 0 

" 
5500 

" 
13 0 0 

" 
1850 

" 
7 11 0 

" 
5600 

" 
13 2 0 

1900 ,.., 
13 0 5700 13 4 0 " " ' " " 

" 
1950 

" 
7 1.5 0 

" 
5800 

" 
13 7 0 

" 
2000 

" 
7 16 0 

" 
6900 

" 
13 8 0 

" 
2050 

" 
7 18 0 

" 
6000 

" 
13 11 0 

" 
2100 

" 
8 0 0 

" 
GlOO 

" 
13 14 0 

" 
2150 

" 
8 2 0 

" 
6200 

" 
13 16 0 

" 
2200 

" 
8 4 0 

" 
(5300 

" 
13 18 0 

" 
22!50 

" 
8 6 0 

" 
6400 

" 
14 0 0 

" 
2300 

" 
8 8 0 

" 
6500 

" 
14 2 0 

" 
235() 

" 
8 10 0 

" 
(-)600 

" 
14 5 0 

" 
2400 

" 
8 11 0 

" 
G700 

" 
14 7 0 

" 
2/150 

" 
8 13 () 

" 
()800 

" 
14 9 0 

" 
2DOO 

" 
8 15 () 

" 
G9:.lO 

" 
14 11 0 

" 
2550 

" 
8 17 0 

" 
70UO 

" 
14 13 0 

" 
:woo 

" 
8 18 0 

" 
7100 14 15 0 

" 
" 

2650 
" 

9 0 0 
" 

7200 14 17 0 
" " 

2700 
" 

9 2 () 

" 
7800 14 1H 0 

" " 
2750 

" 
H 4 () 

" 
7400 1G 1 0 

" 
" 

2800 
" 

9 5 0 7!500 15 3 0 " " " 
2850 

" 
H 7 0 7600 1.5 5 0 " " " 

2HOO 
" 

9 9 0 7700 ]5 7 0 " " ,, 2950 
" 9 10 0 

" 7800 15 9 0 
" 
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£ s. d. £ s. d. 
Voor 7900 morgen V) 11 0 V oor 9000 morgen 16 12 0 

8000 
" 

15 13 0 
" 

9100 
" 

16 14 0 
" 8100 15 15 0 9200 16 16 0 

" " " " 820:) 15 17 0 9300 16 18 0 
" " " " 8300 

" 
15 19 0 

" 9L!00 
" 

17 0 0 
" 8400 " 

16 1 0 
" 

9500 
" 

17 1 0 
" 8500 

" 
16 3 0 

" 
9600 

" 
17 3 0 

" 8600 
" 

16 5 0 
" 

9700 
" 

17 5 0 
" ,, 8700 " 

16 7 0 
" 

9800 
" 17 7 0 

8800 
" 

16 9 0 
" 9900 

" 
17 8 0 

" 
" 

8900 " 
16 10 0 "10,000 " 17 10 0 

Voor een getal morgen tusschen de 10 en 10,000, waarvoorBerekening van ge
het tarief geenen prijs bepaalt, zal de prijs van het aan zoodanig tal .morgen niet in 
getal in het tarief het naast voorkomende betaald worden. Tanef bepaald. 

Voor een getal morgens boven de 10,000 zal de prijs 
berekend worden door den wortel van het getal morgens te 
vermenigvuldigen met 0.175. Het product zal het aantal 
ponden sterling zijn. 

B. 

In geval de figuur meer dan 4 zijden heeft, zal voor elke Voor figuren van 
zijde 1/12 van bovenstaande som worden toegevoegd. Wan-meer danvierzijden. 
neer figuren aan elkander gelegen zijn, moet elke zijde, die 
zij gemeen hebben, voor de helft in rekening gebragt worden. 

c. 
Voor kromlijnige scheiding :- Voor een figuur kleiner Kromlijnige schei

dan 10 morgen, 2 shillings per 100 voet, vervat in de denk- ding. 
beeldige lijn omschreven in de instructie · voor landmeters. 

Voor figuren van J 0 morgen en meer, £1 per 100 roeden, Voor figuren van 10 
vervat in de denkbeeldige lijn. morgen en meer. 

D. 
£ s. d. 

Voor kaarten en Voor iedere kaart van een perceel minder dan 
10 morgen 0 5 0 a1gemeene plannen. 

V oor iedere kaart van een perceel boven 10 tot 
75 morgen ... ... ... ... ... ... . .. 

Voor iedere kaart van een perceel boven 7 5 morgen 
0 15 0 
1 0 0 

Voor een algemeen plan van perceelen minder dan 10 mor
gen ieder: 

£ s. d. 
V oor ieder perceel van 1 tot 10 perceelen ... 0 4 0 
Boven 10 tot 50 perceelen 0 3 0 

" 50 ,, 100 ,, 0 2 0 

" 100 
" enz. 0 1 0 
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Algemeene plan voor elk figuur eener plaats mits 
dit grooter dan 10 en kleiner dan 100 morgen zij 

Boven de 1 00 morgen ... 

E. 

[1884 

£ s. d. 

0 4 0 
0 .5 0 

Persoonlijke toelage De landmeters zullen voor elke 36 mijlen afstands die 
en reiskosten aan zij afleggen van hunne woonplaatsen of tijdelijke verblijf
Landmeters betaal- plaatsen binnen deze Repnbliek gelegen, of, naar de plaats 
baar uit afzonder-
lijke kas. waar zij meting znllen aanvangen en terug, als persoonlijke 

toelage ontvangen £2 2s., en voor reiskosten £1. 
Deze gelden zullen betaald warden nit de kas, waarvan 

in art. 16 van de wet melding gemaakt wordt. 

F. 

Tarief v. staatmeter Het tarief voor de Staatmeters zal, in over leg met den 
zal door Regering Staatmeter-Generaal, door de Regering vastgesteld warden. 
vastgesteld worden. Een som van £10,000 nit de kas, in art. 16 vermeld, zal 
Bedrag beschikbaar. beschikba·ar zijn voor de driehoeksrneting. 

Uitv. Raadsbesluit 
recommanderende 
vermindering van 
spoorwegbelasting. 

VOLKSRAAD SBESLUIT, 30 OCTOBER 1884. 

Art. 1109. Overeenkornstig verzoek van ZHEd. den 
Staatspresident werd nu aan de orde gesteld ingevolge art. 19 
van de Aanspraak, Uitv. Raadsbesluit art. 256, dd. SO Oct. 
1884, in overeenstemming met art. 822 van de Volksraads
besluiten dd. 8 Oct. ll. 

Voorgelezen werden het laatstgenoemde artikel en het 
Uitv. Uaadsbesluit, lnidende als volgt :-

Art. 256.- Aan de orde 
"Bespreking over de wenschelijkheid om tot gemoet

koming der burgers de Spoorwegbelasting voor het vervolg 
met 1 Os. te verrninderen. 

De Uitv. Raad nagegaan hebhende de lijst ingezonden 
door den Thesaurier-Geri:eraal van bedragen die naar alle 
waarschijnlijkheid op de volgende begrooting niet weder zullen 
voorkornen tot een bedrag van £57,720 14s. 6d. 

''BosluU nit dat bedrag te nernen alleen die sommen 
waarvan de Uitv. Raad zeker meent dat op een volgende 
begrooting niet zullen voorkomen, hetwelk uitmaakt een 
bedrag van £47,720 14s. 6d. en op dien grond aan den Ed. 
Achtb. Volksraad te recornrnanderen de Spoorwegbelasting 
voor het vervolg :net 1 Os. te verminderen, aangezien de ge
heele opbrengst dwr belasting omtrent £15,000 is, en deze 
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maatregel het vrijstellen van 1/3 dier belasting, alzoo slechts 
£5000 ongeveer, vermindering in de inkomsten zal te weeg 
brengen. 

Art. 1110. "De Raad 'gelet hebbende op Uitv. Raads-Goedkeuring door 
besluit art. 256, dd. 30 October 1884, vereenigt zich dank- Volksraad. 
baar met de beschouwing van de Regering en besluit, ter 
verligting van de lasten des volks, de spoorwegbelasting te 
verminderen met 10s. Deze bepaling in werking te treden Inwerking treden 
met den aanvang van het nieuwe dienstjaar." 1) der vermindering. 

WET No. 3, 1884. 
op de betere Administratie van den dienst op de Telegraphie 

in de Z. A. Republiek. 

1Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den HoogEd. 
Achtb. Volksraad, Art. 1214, 5 November 18~. ~// , L ~l r: hf/J aY ##Cl r2-/~ kr, .hR'r~;, 

HOOFDSTUK I. 

REGLE:WENT VOOR DE TELEGRAAFDIENST. 

ARTIKEL 1. De Regering der Z. A. Republiek heeft onder Regering uitsluitend 
nadere opdragt van den V olksraad het uitsluitend regt Tele- regt telegraafiijnen 

fl .. . b' d d R bl' k op te rigten binnen graa lJnen op te r1gten 1nnen e grenzen er epu 1e , grenzen der Repu-
en ieder ander is zulks verboden, tenzij daartoe gemagtigd bliek. 
door die Regering. De verschillende ambtenaren benoodigd Ambtenaren door 
voor de behoorlijke controle open werking van den TelegraafRegering aangeteld. 
worden door de Regering aangesteld. 

2. De Regering bepaald in welke plaatsen lmntoren van Lijnen en kantoren. 
den Staatstelegraaf worden gevestigd. 

3. Den beambten tot de Telegraafdienst behoorende of Geheimhouding der 
op de Telegraafkantoren werkzaam is elke mededeeling om- telegrammen door 
t t t l d d ' b d beambten onder ren e egrammen, an ers an aan evoeg e personen, ver- straffe. 
boden, en wordt dit verbod in bun ambtseed vermeld, 
onverminderd de straffen volgens wet. Ook mogen zij, mid-
delijk noch onmiddelijk anders dan ambshalve, nieuwstijdingen 
aan nieuwsbladen bezorgen of tot de redactie dier bladen in 
eenige betrekking sta~m. 

1) Zie uitleg van dit besluit bij Uitv. Raadbesluit dato 7 Januarij 

t~'PJ~ht:/~~~0~ d:::/~4-~ +~ 
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Toegang tot de Sein- 4. De toegang tot ~e seinkamers is alleen geoorloofd aan 
kamers alleen geoor- de personen die tot den Telegraafdienst behooren, en aan hen 
loofddaan beamtbten die van eene bijzondere vergunning van den Staatssecretaris 
of an eren me . . . f · t 1 t' b t 1 speciale vergunning. ZIJn voorz1en, o w1er oe a 1ng erus op eene a gemeene 

magtiging door de Regering verleend. 
Diensttijd op de 5. Door de Regering van tijd tot tijd en naar gelang 
telegraafkantoren. van omstandigheden te word en bepaald. 1) 
Aanbieding der tele- 6. In plaatsen waar een Telegraafkantoor is gevestigd, 
grammen op plaat- worden de telegrammen alleen bij dat kantoor aangenomen. 
sen wt~adr k~;.ttoorfen Uit andere plaatsen kan de inzending geschieden door middel 
geves 1g ZIJn . 
anders per post ver- van een aangeteekenden brief per post verzonden aan den 
zonden aan Direct. Directeur van het naaste Telegraafkantoor, met insluiting van 
van naaste kantoor. het bedrag verschuldigd voor de verzending van zulk telegram. 
Rangschikking der 7. De telegrammen worden onderscheiden in a. Gouver
telegr. in 3 klassen. nernents-; b. Dienst-, en c. Bijzondere telegrammen. 
Uitleg wat Gouv. a. Gouvernementstelegrammen zijn die verzonden door 
telegrammen zijn. de Regering en hoofden van departementen; deze 

moeten door het hoofd van het departement onder

Wat Diensttele-
grammen zijn. 

Wat particuliere 
telegrammen zijn. 

teekend zij n. 
b. Diensttelegrammen zijn die welke alleen betrekking 

hebben op den Telegraafdienst. 
c. Bijzondere telegrammen kunnen door ieder parti

culier worden verzonden tegen betaling van het 
vastgestelde tarief. 

Van afzender kan Van den afzender van een bijzonder telegram kan wor
verlangd worden dat den verlangd dat hij de echtheid der onderteekening van het 
hij echtheid der t 1 t bl''ft h'' d t · b k d dt onderteekening aan- e egram aan oone; lJ IJ aar oe 1n ge re e, an wor . 
toont. de overseining van het telegram geweigerd. 
Voorregt van Gouv. 8. Gouvernementstelegramrnen worden, zonder onderzoek 
telegrammen. naar den inhoud, door de telegraafbeambten overgeseind. 
Talen waarin de 9. De telegrammen kunnen in iedere taal word en ge-
telegrammen kun- steld waarvan de letters door de voorgeschrevene seinteekens 
nen worden gesteld. ' , 1 · (Morse s stelse ) kunnen worden overgebragt. 
Roll., Fr., Duitsch of N ogthans wordt bij voorkeur het gebruik van het Hol-
Eng. aanbevolen. landsch, Fransch, Hoogduitsch of Engelsch aanbevolen. 
Telegrammen in ge- 10. Telegrammen waarvan de inhoud geen zamenhan
heim schrirt betalen gende beteekenis heeft, worden beschouwd als te zijn gesteld 
dubbel tanef. · h · h 'ft V d h 7,7, z · f 1n ge. e~m se n . oor ezen moet et dttuue tane van 

gewone telegrammen worden betaald. Telegrafisten hebben het 
regt den sleutel van het geheim schrift van particuliere 
telegrammen op te eischen. 

Lettersoort en waar- 11. Elk te verzenden telegram moet duidelijk geschreven 
merkingen bij ver- zijn in letters en teekens, die door den telegraaf kunnen 
anderingen. d b t u· h wor en overge rag . 1tsc rapping, verwijzingen, doorhalin-

gen, bijvoegingen of overscb.rijvingen worden alleen toegelaten 
wanneer zij behoorlijk zijn gewaarmerkt. 

Verdere verzendin- 12. Een telegram aan het eindtelegraafkantoor ontvan-

1) Zie Kennisgeving dato 20 Augustus 1885. 
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gen voor de eene of andere plaats buiten de lijn, wordt per gen per post per 
eerste post als dienstbn:ej aan den geadresseerden verzonden. dienstbrief. 

13. De overseining van bijzondere telegram men wordt Op welke gronden 
geweigerd wanneer de inhoud daarvan in strijd wordt ge- overseiningvan tele-

d d tt d 1 d d bl. k d f d grammen kan ge-
oordeel. met e we en es ~n , .~ ~u 1e e or e o. e weigerd worden. 
veiEghe1d van den Staat, en m striJ d 1s met de pubheke 
zedelijkheid. In het verkeer binnen dezen Staat wordt van 
iedere weigering terstond per telegraaf kennis gegeven aan 
het Hoofd van het Departement met overseining van het 
geheele aangeboden berigt, welk hoofd alsdan beslist tusschen 
de telegraafbeambten en de belanghebbenden. Van beslissing Beroep op Regering. 
door het Hoofd van het Departoment is beroep op de Regering. 
De inhoud van het telegram, hetzij afgewezen of overgeseind Kosten van opge
op beslissing van den hoogeren ambtenaar mag allen wor- houden telegram 

d d ld d b ·' d den afzender terug-den me ege ee aan en am tenaar w1ens gezag wor en betaald. 
ingeroepen. De kosten van een opgehouden telegram warden 
den afzender terugbetaald. 

14. De goede overeenkomst der telegrammen in het Overkomst d. telegr. 
algemeen of binnen een bepaalden tijd wordt niet gewaarborgd. niet gewaarborgd. 

15. Alleen Gouvernements- en Diensttelegrammen warden Vrijdom van Gouv. 
kosteloos overgeseind en voor elke andere boodschap moet en diensttelegram
volgens tarief worden betaald, hetzij die verzonden in of men. 
buiten kantooruren. 

16. De Regering bepaalt van tijd tot tijd het bedrag te Tariefprijzen voor 
worden gevorderd voor het overseinen van binnenlandsche b.~nnenl. !~legr. van 

. tiJd tot tl]d door 
telegra.r_nmen ; voor telegrammen na~r het bu1tenland wordt Regering bepaald. 
de priJS berekend volgens Convenhe of Overeenkomst met Buitenl. telegr. vol-
de respec:ieYc Staten of Landen gesloten. gens Conventien. 

17. Op elk kantoor moeten tarieven -voorhanden zijn Tarieven ter raad-
ter inzage van het publiek. pleging op ~lk kan-

18 I d k h d 
toor aanwez1g. 

. e er afzender van een telegram an et antwoor Vooruitbetalin()' van 
dat hij zijnen correspondent vraagt vooruitbetalen, met de antwoord. o 

opgave van het aantal woorden waarvoor hij vooruitbetaalt. 
19. De afzendcr van een telegram kan vorderen dat de Afzender kan ken

tijd van aflevering aan zijnen correspondent hem per telegraafnisgeving van ont-
d ld V d . ld b l h" d . . vangst vorderen wor e geme . oor 1t me en etaa t IJ en pnJS van tegen betaling. 

een telegram van tien woorden. 
20. Voor alle bijzondere telegrammen geschiedt de be- Vooruitbetaling in 

taling aan het kantoor van afzending in postzegels, welke postzegels die ~oor 
t 1 d d b "" d d' ambtenaar verme-pos zege s oor en am tenaar nog voor e verzen 1ng moet tigd word en. 

worden vernietigd. Zonder dat wordt geen telegram over-
geseind. 

21. Wanneer een kantoor, ten gevolge van afbreking Verzendingvan tele
der gemeenschap, niet bereikbaar is, dan wordt het telegram grammen bij storing. 
verzonden tot hot verst bereikhare kantoor, en de telegram 
~~rd~r per eerste post verzonden ; is deze storing op het Ambtenaar ve;pligt 
t1Jdst1p van afzending bekend aan den ambtenaar in dat afzender kenms te 
kantoor aanwezig, dan is hij verpligt den afzender hiervan geven. 
in kennis te stellen. 

22. Kwitantien voor botaalde kosten worden afgegeven Kwitantie voor be-
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taalde kosten tegen tegen voldoening van zes pence voor ieclere kwitantie, welk 
betaling van 6 pence. bedrag door den afzender moet worden betaald in postzegels, 

terwijl de telegraafbeambte die zegels alsdali moet onbruik
baar makon. 

Bijbetaling van te 23. Wanneer .la~er mogt blijken da~ ~en ~fzender van 
weinig berekende een telegram te wenng kosten van oversemmg ZlJn berekend, 
koste~ doorafzender is hij tot bijbetaling van het te weinig gevorderde en daarom 
verphgtend. b"b k cl 1' t 'I~ l . d cl k t 're veel betaalde lJ ere en e verp 1g . · e vee mgevor er e yos en van over-
gelden teruggeven. brenging (sein- en bestellingskosten) worden clan afzonderlUk 

teruggegeven. 
Aanvragen op'ophel- 24. De afzender kan binnen driemaal vier en twintig 
deringen als dienst- uren na de afzending en de geadresseerde binnen denzelfden 
tellegramdmenf bbet-

1 
tiJ' d na de ontvangst van een telegram de verbetering vor-

sc 1ouw o e aa - b · cl kk' D 
baar indiem de fout deren van voor hem onverstaan are mt ru mgen. e vraag 
bij afzender ligt. en het antwoord betrekkelijk de verbetering van onverstaan-

Afschriften van 
vroeger verzonden 
of ontvangen tele
grammen. 

bare uitdrukkingen worden bij de overseining als diensttele
grammen beschou wd en behandeld; blijkt het alsdan dat de 
fout bij de afzender ligt, clan moet voor het overseinen weder 
betaald worden even als voor een bijzonderen telegram. 

25. Aan den afzender of den geadresseerden worden op 
bun verzoek deugdelijk verklaarde afschriften uitgereikt der 
telegrammen, door hen aangeboden of ontvangen, mits het 
juiste tijdstip van aanbieding of ontvangst bij het verzoek 
wordt opgegeven en voor zoover de telegrammen nog voor

Prijs van afschrift handen zijn. De prijs van een afschrift is een shilling Stg. 
voor elke 100 voor iedere honderd woorden of gedeelte daarvan. De a1dus 
woorden. 

te geven afschriften moetcn door den applikant worden voor-
zien van postzegels tot het volle bedrag daarop verschuldigcl, 
en deze zegels door den ambtenaar die het afschrift geeft 
worden onbruikmaar gemaakt. 

Bewaring der tele- 26. De papierstrooken (Groen Morse) zoowel a]s de 
g.~ammen voor den minuten en de afschriften der binnenlandsche telegrammen 
hJd van 12 maanden, • . 
resp. drie jaren. worden mmstens twaalf maanden en dw der met plaatsen 

buiten dezen Staat gewisselde telegrammen minstens drie 
jaren na den dag der aanbieding of ontvangst bewaard, met 

Vernietigd na dien de noodige voorzorgen tot verzekering van het geheim. Na 
tijd. verloop van dien tijd kunnen zij worden verniet.igd. 

Titel van Hoofd 
van Departement. 

Pligten van dien 
ambtenaar. 

HOOFDSTUK II. 

27. Door de HEd. Regering wordt een hoofd voor het 
departement Telegrafie aangesteld, wiens titel zal zij n "Hoofd
directeur van den Telegraafdienst." 

Deze ambtenaar is belast met alles wat dit departement 
betl·eft, en a1le telegraafbeambten zijn aan hem verantwoor
ding en gehoorzaamheid verschuldigd. Hij heeft ten alien 
tijde toeganf? tot de. verschillende kantoren, inzage van de 
boeken, pap1eren, mmuten, papierstrooken enz. enz. en 
legt jaarlijks of zoo dikwijls de Regering zu'lks ve'rlangt' een 
behoorlijk verslag van dit departement aan de Regering voor. 
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De Landdrosten kunnen ex-~1]ic1:o aangesteld worden als Landdrosten. kun
verte()'enwoordigers van den Hoofd-Directeur ten einde onder nen ex-offic~o aa~
dezen0 toezigt te houden op de behoorlijke pligtsvervulling ~~:!~~~e;vo:n;;~s~ 8 

der ondergeschikte telegraaf beambten. 
28. Aan elk telegraafkantoor wordt door de Regering De rekenpligtige 

een direkteur aangesteld. Deze is belast met het telegrafeeren, ambtenaren. 
het bijhouden der schriftmen, het rekenpligtig beheer betref-
fende, met de verantwoording der ontvangsten en verder met 
alles wat den goeden loop der werkzaamheden betreft. De 
overige ambtenaren van het kantoor staan onder zijn on-
middelijk bevel. 

29. Aan de telegraafkantoren worden verschillende Van de schrifturen 
schrifturen gehouden, als : betrekkelijk het 

overseinen, voorbij-
a. Bladen van overgeseinde berigten en vooruitbe- gaan en ontvangen 

taalde antwoorden; van berigten. 
b. Bladen van ontvangen en voorbijgegane berigten 

alsmede van vooruitbetaalde antwoorden; 
c. Dagboek; Boeken te warden 
d. Kasboek, en verder zulke staten als van tijd totgehouden. 

door het hoofd van het departement worden be-
volen uit te maken, onder goedkeuring der Rege-
ring, en die, 't zij wekelijks of maandelijks, moe-
ten worden ingezonden aan 't hoofd van het 
departement, naar gelang de vereischten voor een 
goed bestuur zulks vorderen. 

30. Deze Wet treedt in werking dadelijk na publicatie In werking treden 
in de StaaJscrmrant, overeenkomstig de bepalingen van het dezer wet. 
laatste gedeeltu van art. 77 van het Reglement van Orde. 1) 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 

S. J. P. KRUGER, 
Staatsprcsident. 

W. EDUARD BOK, 
Staa tssecretaris. 

Pretoria, 10 N ovem her 1884. 

1) Van 1882, zie ante bl. 1088. 
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WET No. 4, 1884. 
TER VOORKOMING V AN SMOKKELHANDEL IN 

GEWEREN, AMMUNITIE, ENZ. 

Goedgekeurd hij besluit van den Ed. Achtb. Volksraad, 
Art. 1118, dd. 31 October 1884.) 

Handel in ammuni- AR'IIKEL 1. De handel in ammunitie en alle soorten 
tie enz. bij Regering. van vuurwapenen zal uitsluitend in handen der Regering 

zijn. 
Verkoop of ruil van 2. Niemand zal toegelaten worden, tenzij daartoe ge
kruitbinnengrenzen machtigd door de Regering, schietkruit van welk soort ook 
der Republ~ek belet. binnen de grenzen van dezen Staat te verkoopen, verruilen 
Mag ook met o vtr . · · h k d t h d 1 h t .. arenzen vervoerd of op een1ge WlJze, oe oo genaam ~ e ver an e en, e ZlJ 

~·orden. aan eenen burger of blanken inwoner of aan een kleurling 
binnen dezen Staat, of eenig schietkruit of andere ammunitie 
of wapens over de grenzen van dezen Staat te vervoeren, 
met het doel om dezen aan eenen kleurling te verkoopen 
of op eenige wijze hoe ook genaamd, te verhandelen of over 
te maken, onder welke benaming ook, wanneer het blijk
baar zal zijn, dat zulke overmaking niet ter goeder trouw, 

Bepalingen van Wet maar voor eenfge voordeelige consideratie geschiedt. Te dezen 
No. 6, 1873, blijven aanzien blijven de bepalingen van Wet No. 6, Anno 1873, 1) 
van kracht. van kracht. 
Verkoop of ruil van 3. Niemand zal toegelaten worden eenig geweer, pistool 
geweren pistol~n of ander vuurwapen, kruit, lood, geweersteenen of percussie
enz. aan kleurlmgen dopjes aan eenen kleurling biunen dezen Staat te verkoopen 
belet. f ' d .. h d l f d d o op eene an ere WlJze te ver an e en o te geven, an e 

Regering alleen. De regeling dienaangaande wordt aan de 
Regering overgelaten. 

Regering gemagtigd 4. De Regering is gemachtigd aan getrou we N aturellen
aan Naturellen-Op- Opperhoofden of Bondgenooten zekere hoeveelheden ammu
p~r.hoofden ammu- nitie en vuurwapenen naar haar goedvinden af te staan 
mtie af te staan. ' 

behoudens verslag aan den Volksraad. 
Vervoeren van am- /( 5. Niemand zal toegelaten warden meer ammunitie of 
munitie of vuur- eeni~ geweer of ander vuurwapen door dezen Staat te ver-
wapen meer dan d d' 1 .. .. · b 'k d noodi"' voor eigen voeren, an noo 1g za ZIJn voor ZlJU e1gen ge ru1 , zon er 
gebrufk belet. eene schriftelijke order of authorisatie van den Staatspresi-

dent./IDeze order zal zijn in den vorm, in Schedule A vervat. 
Ambtenaren gereg- 6. Ieder Landdrost, Vrederechter, Veldcornet of ecnig 
tigd wagen, karr~~ ander ambtenaar van dezen Staat zal wanneer hij gegronde 
enz onder susp1c1e d ht h bb 1' d 
te 'onderzoeken en re enen moc e en om te ge ooven, at er op een wagen, 
in beslag te nemen. kar of rijtuig, paard of ander dier eene hoeveelheid kruit 

of andere krijgsbehoeften geborgen of geplaatst zijn of ver-
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voerd worden in strijd met de voorzieningen dezer wet, ge
rechtigd zijn deze te onderzoeken, en indien hij zulks vindt, 
in beslag te nemen, en den persoon of personen, ouder wier 
toezicht of bewaring hij het vinden mocht, gevangen te nemen 
en dadelijk voor den Landdrost van het district te brengen. 

7. Ieder persoon, die schuldig zal bevonden worden aan Strafbepaling in 
eene overtreding tegen eene der voorzieningen dezer wet, zal geval v. overtreding. 
onderworpen zijn aan eene straf van geldboete~ niet minder 
dan £10 Sterling en niet meer dan £1000 Sterling, of van 
gevangenis met of zonder harden arbeid voor een tijd van 
niet minder dan een maand en niet meer dan 15 jaren, met 
verbeurdverklaring van alle in beslag genomen krijgsbehoef-
ten en het middel van vervoer dezer ten behoeve van den 
Staat. 

8. De helft van elke geldboete, die onder de voorzie- Helft der boete aan 
ningen dezer wet geheven wordt zal door den Landdrost ofaangev~r indien bin-

. ' G nen dne maanden Rechter, d1e ze ontvangt, namens het ouvernement worden geeischt. 
uitbetaald aan den persoon, die de eerste informatie zal heb-
ben gegeven, die tot veroordeeling van den overtreder zal 
hebben geleid, mits hij die binnen drie maanden na den 
datum van het vonnis eischt. 

9. Bij elke overtreding dezer wet zal een voorloopig Voorlo?pig onder
onderzoek word en gehouden en de stukken naar den Staats- zoek; biJ elke over-. . tredmg en stukken 
procureur word en gezonden, ten em de te beshssen voor welk aan Staatsprocureur 
Hof de zaak zal dienen of anderzins. ter beslissing. 

10. Alle Wetten, Ordonnantien of bepalingen in strijd He.~r~eping v. tegen-
met deze Wet word en hiermede herroepen. stnJdige wetten. 

11. Deze Wet zal van kracht zijn dadelijk na publicatie. In werking treden 
der wet. 

S. J. P. KRUGER. 
Staatspresident. 

Op last, 
W. EDUARD BOK, 

Staatssecretaris. 
Gouvernementskantoor, 

Pretoria, 24 November 1884. 

fr~ ~~ s~~L}'.f~ eh :ftf/1 f~M-£4,! 4~ 1"«-~u 
. De .Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Republie~eeftschedfilevan permit./] f2/f~ 

h1ermede verlof aan N N d t voor vervoer van t/f'7C a. . ., wonenen e e ........................ , k . ·t· 
om d S h' tk •t rmt en ammun1 1e. · · · · ........... pon en c 1e ru1 , .. , ................... geweren, 
·:: .............. ·.ponden lood, .................. percussiedopjes op 
ZlJUen wagen te vervoeren van .. .. .. .. . .. .. .. naar .............. . 

(Datum.) 
(Handteekening.) 

82 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 1 NOVEMBER 1884. 

Goedkeuring van Art. 1135. "De Raad besluit zijn goedkeuring te hechten 
Supplem.entairTrac- aan het Supplementair Tractaat, den 17 Mei 1884 gesloten 
tpaat,t Me1

1 1884
• met tusschen de vertegen woordigers van de Regering der Z uid-

or uga. · d · Afrikaansche Repubhek en van e Portugeesche Regermg, en 
aan het Protocol tusschen dezelfde contracteerende partijen 
van dezelfde dagteekening.'' 

VOLKSRAADSBESLUI'fEN, 3 NOVEMBER 1884. 

In werking stelling Art. 1161. Ingevolge verzoek van Z.H.Ed den Staats
van Wet No. 11, president werd naar aanleiding van Art. 19 van de aanspraak 

j
1883, voor nog een Regerings Missieve dd. 1 November aan de orde gesteld, uit-
aar. d R · d W sprekende den wensch er egermg at et No. 11, 1883, 1) 

op de Stadsraden, die op 24 Julij 1883, slechts voor een 
jaar in werking gesteld werd, wederom voor een jaar in 
werking gesteld moge warden. 

Art. 1162. Zonder bespreking van de zaak hechtte de 
Raad met eenparige stemmen zijn goedkeuring aan het voor
stel der Regering nog een jaar in werking te stellen. 2). 

Art. 1165. Ingevolge Art. 19 der aanspraak werd nu 
aan de orde gesteld Uitv. Raadsbesluit Art. 267, dd. 1 Novem
ber 1884, vervat in eene missieve van de Regering van den
zelfden datum, onder BB. 1047/84 (V.R.R. 303/84) en die 
werd voorgelezen. Het Uitv. Raadsbesluit luidde als volgt: 

Art. 267. Aan de orde minute R. 2440/92 inhoudende 
voorgestelde nieuwe Post Conventie door de Regering van de 
Kaap Kolonie. 

De Uitv. Raad gezien hebbende het advies van den 
Postmeester Generaal, zoowel als het advies van den Staats
procureur. 

Regeringrecomman- Besluit, den H.Ed~ Volksraad voor te stellen de Regering 
deerd Postconv~ntiete magtigen deze nieuwe Conventie ten spoedigste met de 
~1~it!~apkolome te Regering der Kaapkolonie te sluiten. 
Regering gemagtigd Art. 1166. De Raad gelet hebbende op Uitv. Raadsbe
Postconventie met sluit Art. 267, dd. 1 November 1884 en op de nu voor-
Kaapkolonie af te t Id p t t' t d R · ' d K k 1 · 

1 't ges e e os conven 1e me e egermg van e aap o ome, 
8 m en. besluit: 

a. de Regering te magtigen tot het sluiten dezer Con
ventie; 3) 

1) Zie ante bl. 1214. 
2) Zie verder V.R.B. 29 Julij 1885, Art. 1066 en Wet No. 10, 1886. 
3) Zie Post Conventie met Kaapkolonie S. C. 18 Maart 1885. 
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b. de Regering te autoriseeren om het binnenlandsch Binnenlandsche 
posttarief daarmede in overeenstemming te bren- posttarief daarmede 
gen ; ] ) in overeenstemming. 

c. de Regering te magtigen dergelijke Conventie aan Regering gemagtigd 
te gaan met de Regeringen van den 0. Vrijstaat 2) Conventie aan te 
en Natal. 3) gaan .~et de Reg. v. 

No. 310. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

TER algemeene informatie wordt hiermede bekend ge
maakt dat de Regering, ingevolge de magt haar toegekend 
door art. 1 der Bijlage van Wet No. 1, 1883, 4) zooals goed
gekeurd en bekrachtigd door den HEd. Achtb. V olksraad op 
den 27 October 1884, besloten heeft dat de claims kunnen 
worden verkregen op een stuk Gouvernementsgrond gelegen 
in het District Lijdenburg en begrensd als volgt :-

O.VrlJStaat en Natal. 

"Van af de Tafelkop, zijnde het Z. W. hoekbaken van Omschrijving van 
de gemeten Gouvernementsgronden in een regte lijn gronden binnen 

h S . d d b" d K k welke claims verkre-naar et p1tskopbaken ezer gron , na IJ e ro o- gen kunnen worden. 
dilrivier van daar met de lijn der Gouvernements-
gronden tot aan de Krokodilrivier, van daar de 
Krokodilrivier af tot aan de samenloop der Kaap-
rivieren met de Krokodilrivier, van daar in een regte 
lijn zuidwaarts tot aan de lijn der gemeten Gouverne-
mentsgronden, van daar westwaarts langs de lijn der 
gemelde grond over Saddleback baken Deardshill naar 
Tafelkop.'' 

Alle gronden waarop concessie gegeven of beloofd zijn Welke gronden zijn 
en gronden in questie worden uitgezonderd. uitgezonderd. 

Het aanwezig zijn van goud wordt door de Regering Aanwezigh. v. goud 
niet gewaarborgd. niet gewaarborgd. 

De aanvragen tot het verkrijgen van delvers-licenties Aanvragen aan 
moeten gerigt worden aan Goudcommissarissen. Goudcommissaria. 

Op last, 

W. EDUARD BOK, 
Staa tssecretaris. 

Gou vernementskantoor 
Pretoria, 5 Nove~ber 1884. 

. 1) Zie Gouv. Kennisgeving No. 368, dd. 17 December 1884, en Ken· 
Disgevin~ van den fung. Postm. Generaal, dd. 17 Maart 1885. 

2) Z~e Post Conventie met 0. Vrijstaat S. C. 18 Maart 1885. 
K 3) Z1e Poet Oonventie met Natal, S. C. 30 Dec. 1885, No. 258, en 

ennisgeving van den Postm. Generaal dd. 30 December 1885. 
4) Zie ante bl. 1276. 
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No. 322. 
· /~/J· OUVERNEMEN:'fS !_{ENN~GEVING. 
if@f'~&O-"n?~ -lA-N l!d~Jf:> ~ ql 

Besluit om Gouv. J,/ T W algemeene informatie wordt liiermede bekend ge
plaatsenopaanvn~agmaakt dat de Regering b~j besluit van den Uitv. Raad, art. 
:~~u;e~:r~e;~~r- 272, dd. 7 November 1884, heeft vastgesteld dat Gouverne
waarden. · ments gronden op aanvraag zullen in huur gegeven worden 

voor veeweide, tot tijd en wijl de verpachting bij publieke 
veiling, zooals bepaald door den Edel Achtb. Volksraad, 
plaats vindt, en wel onder de navolgende voorwaarden :-

Voor opgemetene 1. Door een landmeter opgemeten gronden tegen £1 
plaatsen. (een pond sterling) per maand. 
Voor onopgemetene 2. Niet door een landmeter opgemeten gronden tegen 
plaatsen. 10s. (tien shillings sterling) per maand. 
Voor uitvalgronden. 3. Kleine stukken grond uitgevallen tusschen plaatsen 

en nog niet door landmeters opgemeten, tegen 
5s. (vijf shillings sterling) per maand. 

Huur opzegbaar Het dient echter wel verstaan te worden dat de huur 
dade!i~k na publieke dadelijk na verpachting bij publieke veiling opzegbaar zal zijn. opvellmg. 

Steenkol~11mijnen 
op Gouv. gronden 
onder licentie uit 
te geven. 

Op last, 

W. EDUARD BOK, 
Staa tssecretaris. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 10 :November 1884. 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 10 NOVEMBER 1884. 

Art. 1273. "De Raad, gelet hebbende op de concessie 
tha:p.s aan de orde, 1) besluit die af te keuren, en draagt aan 
de Regering op de steenkolenmijnen op Gouvernements 
gro:J;lden uit te geven onder licentie, de grootte der claims 
en licentieprijs door de Regering te bepahm." 

Art. 1288. "De Volksraad, gehoord het rapport zijner 
commissie, vereenigt zich met haar gevoelen, en besluit: 

Regering opgedra- "1. De Rege:J;ing op te dragen zonder uitstel zooveel 
gen grond~n voor gronds te doen meten dat deze in staat is ieder die met compensat1e te doen . . . ' '· 
opmeten. de hJnsverandermg tusschen Wakkerstroom en Lijdenburg, 

volgens Volksraadsbesluit, art. 25, dd. 26 Mei 1873, 2.) aan
spraak op compensatie heeft, schadeloos te stellen en dat in 
dier voege dat zij het regt heeft, al ware het slechts een 
gedeelte eener plaats, te geven. 

1) .Aangezocht door Dr. Haevernich voor· het prospecteeren en latere 
bewerkmg van koJ;~nveld.en aan de Ka,~p. 

2) Zie ante bl. 516 en aanteekening 1, aldaa;r;. 
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"2. Met betrekking tot compensatie bij de grensverande- Regering zal onder· 
ring tusschen den Oranje Vr!jstaat en deze Republiek derzoeken wie wettig 

· t d t d k · t · k aanspraak heeft op Regermg op e ra~en e ~~ erz?e en,. WI~ we t1ge aanspraa compensatie bij de 
heeft op compensatie, en biJ wettig bevmding der aanspraken, grensverandering 
de compensatie te geven, al ware het slechts met een gedeelte tusschen 0. Vrijstaat 

l ats en verder van de verrigtingen in dezen verslag en deze Rel?ubhek en eener P a ' . . . . compensat1e geven. 
te doen aan den V olksraad In de eerstvolgende gewone zittmg. 

"3. Met betrekking tot compensatie van plaatsen doorRegering opgedra
de Conventie van 1881 buiten deze Republiek gevallen,. dergen commissie te 

· t d · · t b d' d benoemen om on-Regermg op e ragen eene commiSSie e enoem~n, Ie e derzoek en rapport 
zaken betreffende de plaatsen, waarvoor compensatie gegeven te doen. 
worden moet,. onderzoeke, de waarde der plaatsen taxeere, 
en een gespecificeerde opgave daarvan door de Regering doe 
aan den Volksraad in de eerstvolgende gewone zitting. 

"4. Met betrekking tot de plaatsen, die op de lijn Griqua• Reg. opgedragen met 
land-West buiten deze Republiek gevallen zijn, en waarvoorKol. Rege~. wegens 
compensatie gegeven worden moet, der Regering op te dragen ~oWe~~~~:e~Pte 
over deze zaken te onderhandelen met de Regering der Kaap- o~de;handelen en 
kolonie en van de ([mderhandelingen in de eerstvolgende ge- nrslag te doen. 
wone zitting van den Volksraad verslag te doen." 

Art. 1289. Na een verdaging van 15 minuten "besloot Reger. opgedragen 
de Raad verder eenparig de Regering op te dragen de memo- memories. dienover-
. b" d R d · d' d · k k t' eenkomst1g te beant-nes ~J en aa mge Ien In za e verzoe om compensa Ie woorden. 

voor verlies van gronden te beantwoorden in overeenstem-
ming met de desbetreffende besluiten nu door den Raad 
genomen." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 11 NOVEMBER 1884. 

Art. 1295. De Volksraad den brief van de Regering, Hartingsburg en 
dd. 8 October omtrent een dorp voor Waterberg met de Nijlf3troom zullen 
d b" d ' · · h bb d beiden als dorpen aar lj gaan e stukken In overweging genomen e en e, verklaard blijven. 
besluit dat zoowel Hartingsburg 1) als Nijlstroom als dorpen Zetel van Landdrost 
in het district Waterberg verldaard zullen blijven en dat de ~a keuze der Rege
Landdrostzetel zal zijn daar waar de Regering zulks 't noo- rmg. 
digst acht. 

;) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 12 NOVEMBER 1884. 

Art. 1316. Aan de orde: 
De laatste clausule van het Uitv. Raadsbesluit. Vierde wijk in distr. 
De Raad vereenigde zich eenparig met de aanbeveling Middelburg omvat-

om . d '·'k . h t d' t . t M'dd lb t kl tende Mapochsgron-een VIer e WIJ In e IS r1c I e urg e ver aren den goedgekeurd. 
ornvattende alle Mapochs gronden. 2) 

1) Zie Proclamatie dd. 11 December 1882,ante bl. 1146. 
. 2) Zie Proclamatie, dato 28 Maart 1885, bepalende grenslijnen van 

n1euwe wijk, infra bl. 1318. 
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No. 324 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

Publicatie v. Bijlage TER algemeene informatie wordt hiermede de onder
tot Wet No.4,1882.staande "B~jlage tot Wet No. 4, 1882" 1) gepubliceerd, zooals 

goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den E. A. V olks
raad, art. 1285, dd. 10 Nov. 1884. 

In termen van art. 3 dezer Bijlage zal later warden be
paald wanneer ze in werking treedt. 

Op last, 

Gou vernemen tskan to or, 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

Pretoria, 17 November 1884. 

Art. 1286. R. 5280/84 

~ 
BIJLAGE ~OT .JVE'f No. C~1882. 

U'~ i q'~-UA. ~ 7)'~_£-Jf;: 4;'f4- . 
Niet Port. goederen V A TI:riEL I. Alle goederen niet van Portugeeschen oar
door :torenc;o Mar- sprong, te Loren9o Marques ingeklaard, zullen in transito 
ques mgev. kunnen door het grondgebied der Z. A. Republiek kunnen warden tegen 3 p. ad valorem . 
door de Republiek vervoerd tegen betahng van een doorvoerregt van 3 percent 
vervoerd worden. ad valorem, op de volgende voorwaarden: 
Port.Gouvernement a. Dat het Portugeesche Gouvernement van Loren90 
ver:schaft zekerheid Marques de Z. A. Republiek zekerheid verschaft 
door eischen van d h · h b 11 d borgtogt te Loren<;o oor et msc en van een orgtogt, te ste en oor 
Marques. twee ter goeder naam en faam bekende personen, 

v66r dat de hierboven bedoelde goederen het tol

Bedrag van borgtogt 

Terugeisching van 
borgtogt binnen 5 
maa.nden. 

Certi:fikaat van Port. 
Consul gecontra
signeerd door Insp.
Generaal van invoer. 

kantoor te Loren9o Marques verlaten. 
b. Deze borgtogt zal moeten gesteld worden voor een 

som gelijkstaande met vijfmaal het bedrag der 
inkomende regten, die door de Z. A. Republiek 
zouden worden gevorderd indien de goederen 
waren bestemd voor de Republiek zelve. 

c. De borgtogt moet warden terug geeischt binnen 
den tijd van 5 maanden, te rekenen van den dag 
dat de goederen het tolkantoor te Loren9o Marques 
hebben verlaten, en zal warden teruggeven of 
vernietigd op vertoon van een certificaat dat de 
hierboven bedoelde goederen zijn doorgegaan naar 
een bepaald te noemen Staat of landstreek, af te 
geven door den Portugeeschen Consul in de Z. A. 
Republiek en gecontrasigneerd door den Inspec-

1) Zie ante bl. 1099. 
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teur Generaal van Invoer, of een and er daartoe Verval van securiteit 
van Regeringswege aangewezen ambtenaar. Is ten ~e_!lo~ve. der ~e
binnen de genoemde 5 maanden hi er aan niet P?bhek mdien met 

. bmnen 5 maanden 
voldaan, dan vervalt de gestelde secunteit ten gelost. 
behoeve der Z. A. Republiek, tenzij de Regering 
der Z. A. Republiek, om redenen van billijkheid, 
dispensatie mogt verleenen. 

2. De geheele verdere regeling van dezen doorvoer zal Verdere regeling 
geschieden door den Staatpresident, met ad vies en toestem- doorStaatspresident 

ming van den Uitvoerenden Raad 1). 
3. Het tijdstip waarop deze Bijlage in werking treedt, Tijdstip van in wer

zal door den Staatspresident worden bepaald en in de Staats- king treden door 
d bl. d 2) Staatspres. bepaald. courant wor en gepu weer . 

4. Deze Bijlage zal alleen zoo lang van kracht zijn als Deze Bijl. van kracht 
in de Portugeesche Provincie Mozambique een regeling be- zo0 lang ~n de Prov. 

d d 11. d . t'k l 1 d Mozambique de ver-staat waar oor e vervu 1ng van e 1n ar 1 e genoem e vulling van art. 1 
voorwaarden gewaarborgd is. gewaarborgd is. 

5. De Regering heeft de rnagt om, indien zulks in het Regering heeft magt 
belang des lands mogt blijken te zij n doorvoer toe te staan doorvoer toe te staan 

b l. l"k l ' l . · tegen 3 pOt. op goe-tegen eta mg van een ge IJ aanta percenten a s 1n art. 1 deren van elders dan 
genoemd, ten aanzien van goederen aangevoerd worden, van Provincie Mozam-
andere zijde dan van de Provincie Mozambique. bique komende. 

No. 330. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

KENNISGEVING AAN LANDMET]i}RS. 

HIERMEDE wordt kennis gegeven krachtens Art. !31 Geene kaarten van 
van \V et No. 2 1884 3) dat geene kaarten van opmetingen opm&Jtingen na 4 

d ' ' b l 84 December 1884 door 
wa~raan e Landmeter na den 4den Decem er 8 nog Landmeter-Gen. te 
bez1g zal geweest zijn, door den Landmeter-Generaal zullen wordengoedgekeurd 
mogen worden goedgekeurd, behal ve de opmetingen die in 
termen van Wet No. 2, 1884, zullen zijn geschied en van 
reeds gemetene plaa tsen. 

Op last, 

W. EDUARD BOK, 

Gouvernementskantoor 
' Pretoria, 17 November 1884. 

S taa tssecretaris. 

1) en 2) Zie Gouv. Kennisgeving No. 137, dd. 30 Junij 1885. 
3) Zie ante bl. 1286. 
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No. 327. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

TER algemeene informatie wordt het onderstaande be
sluit van den Uitv. Raad hiermede gepubliceerd. 

Op last, 

Gouverne:nrentskantoor, 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

Pretoria, 18 November 1884. 

UITV. RAADSBESLUIT, ART. 281, dd. 14 NOVEMBER 1884. 

Art. 281. Aan de orde: Bespreking over de voorwaar
den, waarop voor het vervolg Goud-concessies zullen verleend 
worden op private plaatsen, ingevolge art. 18 van de Bijlage 
van de Goudwet, No. 1, 1883. 

Voorwaarden van Besloten :-Dergelijke concessies voortaan uit te reiken 
concessies gelijk die op voorwaarden geheel overeenkomstig als verleend aan den 
op d~ tlaats " Twee- heer Alfred Ebden, van Kaapstad, op de plaats "Tweefon-
fonte~n verleend . " N 24 1 . h t d' t 'kt L"d b . ''k Oh . met zekere bijvoe- te~n, o. , ge egen In e 1s r1 IJ en urg, WIJ ng-
ging. stadsrivier, in de Z. A. Republiek, den 24sten Januarij 1884, 

gepubliceerd in Staatscourant No. 157, dd. 14 Februarij 1884, 
met bij voeging in art. 5 dier concessie, en wel aan het slot 
daarvan, van de woorden : "tenzij wettige redenen zulks 
verhinderen," en dit besluit bij wijze van Gouvernements 
Kennisgeving ter kennis van het publiek te brengen. 

PROOLAMATIE 
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT. 

Inleiding. NADEMAAL bij de Regering aanzoek is gedaan voor 
een Distriktsraad in het distrikt Lijdenburg, en aangezien 
Art. 7 van Wet No. 6, 1883, 1) zijnde de Wet op Distrikts
raden, bepaalt dat de tijd en wijze waarop de verkiezing in 
ieder V eldcornetschap plaats zal vinden bij afzonderlijke 
proclamatie door den Staatspresident zal worden geproclameerd. 

Oprigting van Dis- Zoo is het dat ik namens de Regering der Zuid Afri
trictsraad voor Lij- kaansche Republiek, hiermede proclameer, verklaar en bekend 
denburg goedge- maak, dat in termen van Wet No. 6, 1883, ik vaststel en 

bepaal, dat in het distrikt Lijdenburg, een Distriktsraad zal 

1) Zie ante bl. 1190. 
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zijn en dat de verkiezing vnn leden voor den gemelden keurd en tijd van 
Distriktsraad zal plaats vinden in de verschillende wijken kiezing bepaald. 
van het distrikt Lijdenburg, onder Voorzitterschap van de 
Veldcornetten, van af den 2den tot en met den 14den dag 
van Januarij 1885. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK! 

G€geven onder mijne hand, op heden den 25sten dag 
van November 1884. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 25 November 1884. 

No. 346. 
/t · GOUVERNEMENTS ~~N~NGEVING. 

(/; '! 'lkt--~IA LVv /)d-.._.~ I 
V ~EENKOMSTIG art. 15 v/2 ~et No. 2, 1884, 1) Gedeeltelijke beta
wordt hiermede bekend gemaakt, dat de eigenaar of eigenaren ling van me~tkosten 
van eene niet gemeten plaats of gedeelte daarvan zal, of voor elke piaats. 

zullen, ten einde de kosten voor de Generale Opmeting te 
dekken, de jaarlijksche betaling aan de Opmetingskas van 
£2 1 Os. voor elke plaats betalen, totdat het volle bedrag van 
de meetkosten zijner plaats of plaatsen, ten kantore van den 
Landdrost van het district zal zijn betaald. 

Elke eigenaar zal de grootte zijner plaats bij gissing Indienplaatstegroot 
bepalen en wanneer het b\j de Generale Opmeting moge geschat, zal geld te
blijken dat de plaats te groat is geschat, zal het bedrag, reeds r~g betaald worden. 

te veel opbetaald, warden terugbetaald. Indien de plaats te Indien te klein moet 
klein is geschat, zal de eigenaar moeten betalen totdat het eigenaar volle be-
volle bedrag, voor de grootte vastgesteld, gestort is. drag betalen. 

De betaling te warden geregeld volgens onderstaande Betaling geregeld 
schaal van kosten voor opmeting, zonder zegelregten :- volgens aangehechte 

schaal. 

£ s. d. £ s. d. 
100 morgen 8 0 0 900 morgen 12 0 0 
200 ,, 8 10 0 1,000 

" 
12 10 0 

300 
" 

9 0 0 1,500 
" 

12 10 0 
400 

" 
9 10 0 2,000 

" 
13 0 0 

500 
" 

10 0 0 2,500 
" 

14 0 0 
600 

" 
10 10 0 3,000 

" 
15 0 0 

700 
" 

11 0 0 3,500 
" 

16 0 0 
800 

" 
11 10 0 4,000 

" 
16 0 0 

1) Zie ante bl. 1284. 
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£ s. d. £ s. d. 
4,500 morgen 17 0 0 7,500 morgen 20 0 0 
5,000 

" 
17 10 0 8,000 

" 
20 10 0 

5,500 
" 

18 0 0 8,500 
" 

21 0 0 
6,000 

" 
18 10 0 9,000 " 21 10 0 

6,500 
" 

18 10 0 9,500 
" 

22 0 0 
7,000 

" 
19 10 0 10,000 

" 
22 10 0 

Op last, 

W. EDU ARD BOK, 
Staatssecretaris. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 25 November 1884. 

GENERALE INSTRUCTIE VOOR DEN 

~ 
STAATMETE~G~NE~A~~ 

~! t'j~l~L/2/V /h.£-:4-:. ~/_f'/. 
Staatmeter-Generaal v A TIJlEL 1. Er bestaat een Staatmeter-Generaal als Hoofd 
hoofd van departe- van het Staatmeter-Generaals Departement, en zoovele Staat
ment en aanstelling meters als door ZHEd. den Staatspresiden t zullen worden 
van Staatmeters. t ld l) aanges e . 
Staatmeter-Gen. ver- 2. De Staatmeter-Generaal is verantwoordelijk aan ZHEd. 
antw. aan President. den Staatspresident en ontvangt zijne orders van ZHEd. 
Staatmeter-Generaal 3. De Staatmeter-Generaal zal aan de Staatmeters de 
zal instructien geven noodige instructien geven omtrent de meting der groote drie
aan Staat~eters. hoeken; onderzoeken of het werk der Staatmeters behoorlijk 
Verdere phgt6ln. . . d d h' h 1 b d d · 

IS lntgevoer ; e geograp 1sc e engte en ree te er trigono-
metrische stations van de driehoeken bepalen en het toezicht 
houden over het vervaardigen van eene algemeene landkaart. 

Staatm.-Gen. tevens 4. De Staatmeter-Generaal is tevens belast orn een register 
belast om register te te houden van de wetenschappelijke waarnemingen gedaan 
~c~:~~~liJ;~ ;:~:_n- door de Staatme.ters, alsme_de van alle waarnemingen in ver-
nemingen. band met de dnehc,.ksmetmg. 
Staatmeter-Generaal 5. De Staatmet1 'r-Generaal is bewaarder van de instru
bewaarder v. instru- men ten in gebruik hij de driehoeksmeting en zal toezien dat 
menten en zal toe- .. · b h l"k d .. k ' .~: zigt over dezelve ZIJ 1n e oor IJ e or er van ZIJn antoor zullen a1gegeven 
houden. word en en insgelij ks wanneer zij terug gezonden worden. 
Jaarl. verslag van 6. De Staatmeter-Generaal doet jaarlijks in de maand 
Staatmeter-Generaal Maart een verslag aangaande de driehoeksmeting en wat 
in Maart van drie- d t b h t d d · h k · .~: 1 hoeksmehng, enz. . aar oe e oo_r ; en wanneer e ne oe smet1ng a1ge oopen 

1s, een volled1g verslag van alle waarnemingen en resultaten 
bij de driehoeksmeting verkregen. 

HoeStaatmeter-Gen. 7. De Staatmeter-Generaal zal toezien dat alle bereke
berekeningen van ningen van de Driehoeksmeting met coordinaten bepaald 

1) Zie Wet No. 2, 1884, art. 3, ante bl. 1282. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1884] 1307 

word en naar een paar rechthoekige ass en, waarvan de V -as driehoebmetingen 
naar het ware N oord zal loo pen. zal bepalen. 

Gouvernementskantoor, 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

Pretoria, 26 November 1884. 

PROOLAMATIE 
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT. 

Met advies en toestemming van den Uivoerenden Raad 
der Zuid-Afrikaa~e Republiek. 

IP:titJ~t-<-< ;Uo , ~ /-vi! f;1:/. vi/; 
Y NA6~~AAL door den Volksraad, in ziJne jongste zitting, Inleiding. 

besloten is dat eene Generale Opmeting des lands zal plaats 
hebben, en 

Nademaal in Artikel 1 van Wet No. 2, 1884, 1) is neer
gelegd dat de Staatspresident zes maanden vooruit den aan
vang van de Generale Opmeting zal bepalen, en 

N ademaal in Artikel 33 van de aangehaalde Wet is 
bepaald dat die dadelijk na publicatie kracht van wet zal 
hebben, en 

Nademaal het wenschelijk is dat de Generale Opmeting 
zoo spoedig mogelijk een aanvang neme; 

Zoo is het dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUSGenerale Opmeting 
KRUGER Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Republiek, zal aanvang nemen 

t d .' . . d R d 6 maanden nadatum me a VIes en toestemmmg van den U1tvoeren en aa , dezer proclamatie. 
bepaal en vaststel, dat de Generale Opmeting een aanvang 
zal nemen zes maanden na datum dezer Proclamatie. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK! 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssectetaris. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 27 November 1884. 

1) Zie ante bl. 1281. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1308 [1884 

No. 358. 
GOUVERN:EMENTS KENNISGEVING. 

~~f!U-u-~n~ ~w 7JJ~:j! 9/9/, 71/ ;/ AAN LAND METERS. 

Kaapsche maat v NADEMAAL het bevonden is dat de Standaardmaat in 
instede van Rijnl. deze Republiek in gebruik Kaapsche maat is in stede van 
te worden gebruiktR .. z d 1 11 · k t t k t ' b 'd van af 1 Jan. 1885. ·vn ,an sc,~e, en om a e . aar en en an ore van e1 en, 

Landmeter-Generaal en Reg1strateur van Acten, hunne wet
tigheid te doen behouden ; en nademaal het in Art. 11 van 
Wet No. 2, 1884, 1) is vastgesteld, dat de Kaap8che of be
staande maat in gebruik zal blijven, zoo wordt hiermecle 
bekend gemaakt dat van of 1 Januarij 1885-, het woord 
J(aap8che instede van Rijnlandsche zal moeten worden 
gebruikt. 

Op last, 

Gou vernemen tskan to or, 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

Pretoria, 1 December 1884. 

No. 357. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

it ~f~~.uv 1Jd-~ flf'l. fiLl AAN LANDMETERS. 

Betaling van Land- I./ BIJ het opmeten van plaatsen met kromlijnige scheiding, 
~e~ers voo.r ~rom- zullen de Landmeters voor kromlijnige scheiding worden be
hJmge scheidmg. vol- taald volgens de den k beeldige rechtelij n vervat tusschen de 
gens denkbeeld1ge d' k .. . . 
regte lijn. twee punten vanwaar Ie romme llJn sche1ding begmt te 

word en. 
Berekening te wor- W anneer nu die kromme lijn meer dan 1/10 van de 
den gevolgd. geheele lengte van boven omschreven denkbeeldige rechtelijn 

afwijkt, zal de Land meter het recht hebben een punt in den 
verst afgelegen draai in die kromme scheiding te nemen, en 
de som van de twee verschillende lijnen in rekening te 
brengen. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

Pretoria, 2 December 1884. 

1) Zie ante bl. 1283. 
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No. 359. (1,1 f/#'lin'>·lLV ~ ~~ f'Jf7 

G~~RNEMENTS KENNISGEVIN[ /. 

HIERMEDE wordt bekend gemaakt dat de Registrateur Registr. v . .Acten zal 
van Acten alle kaarten van verdeelingen van plaatsen aan kaarten v. verdeelin-

. f ·· 1 gen van plaatsen aan den Landmeter, eigenaar o ZIJn agent, za retourneeren na Landmeter retour-
den lsten Januarij 1885, ten einde daarop den naam van neerenna 1 Jan.1885 
den oorspronkelijken eigenaar met datum van den Grond- o~ naam van oorspr. 

· ld 1 k d d 1 t · e1genaar en datum v. bnef te verme en, a soo en naam van en aats en e1genaar transp. te vermelden 
en datum van Transport. 

Daarom wordt de volgende vorm gerecommandeerd :-
Bovenstaande figuur A...... stelt voor de Plaats ge- Gerecommandeerde 

naamd ............... , groot .. .. .. . . .. .. morgen en ............... vorm. 
vierkante roeden. zijnde een gedeelte van de plaats ........... . 

. * eigendom ) . 
oorspronkelijk In leening } u1tgegeven aan ........... . 

{ 
* grondbrief } 

volgens acte van gedateerd ..................... , en 
transport 

later getransporteerd op .. . . . . .. .. . . . .. .. . .. . .. . . . . volgens acte 
van transport, gedateerd ...................... .. 

Grenzende als boven vermeld. 
Gemeten in .............. . 

door mij, 

Landmeter. 

NB.-vVanneer de landmeter onbekend is met de grond- Hoe Landmeter zal 
brieven en Acten van Transport zal hij openingen la ten voor handelen indien 
d · ht d d T t · k · ld onbekend met . e vere1sc en om oor en ranspor u1tma er mgevu te grondbrieven en 
worden. transportacten. 

* Als het geval moge zijn. 

Op last, 
W. EDUARD BOK, 

S taa tssecretaris. 
Gou vernementskantoor. 

Pretoria, 2 December 1884. 

No. 366. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

~ 
. ~ / ~ U14-YJ'UM ~ r~:z SI! ~ '/. t~NNISGEVING AAN VELDCORN~ 

y/ 

HIERMEDE wordt aan alle Veldcornetten of hunne Veldcornetten ge
assistenten bekend gemaakt dat zij gehouden zijn dadelijk houden toe te zien 
na te t t . d 't 11 .. t d la t dat bakens behoorgaan en oe .e z1en a van a e ge1nspec eer e p a sen 
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lijkopgerigt worden. in hunne wijk gelegen, de bakens door de eigenaren of 
hunne vertegenwoordiger behoorlijk volgens wet zullen warden 
opgerigt. 

Kwesties te worden Indien er omtrent bakens kwesties bestaan zullen die 
geschikt ~voor Veld- geschillen zooveel mogelijk voor den Veldcornet of zijnen 

L
corndet vto6rkdatt assistent moeten warden geschikt, zoodat wanneer de Landan me er om. 

meter een aanvang met het meten zal maken, er geene 
hinderpalen in zijn weg zullen zijn. 

Indien niet geschikt Kan dit echter niet geschieden, dan zal door ieder der 
worden scheidsreg- partijen een scheidsregter worden gekozen, en een eind-
ters gekozen en acte 1. d d b 'd t" d 11 d b kk van submissie getee- bes 1sser oor e e1 e par IJ en; aarop zu en e etro en 
kend. Bij verschil person en de Acte van Submissie teekenen. Komen de scheids
beslist eindbeslisser. regters overeen met hunne uitspraak, dan zal zoodanige 

uitspraak bindend en finaal zijn. Maar kunnen. de scheids
regters in hunne uitspraak niet overeenkomen, dan treedt 
de voornoemde eindbeslisser tusschen, en zijne uitspraak 
zal bindend en finaal zijn. 

Indien beide partijen De eene partij kan niet, krachtens art. 29 van Wet 
overeenkomm kun-No. 2, 1884, 1) de andere partij voor een Hof brengen 
nen zaken voor een .. b 'd t" t k h k Hof komen. tenziJ e1 e par IJen eers overeen omen om unne zaa 

voor een Hof te laten behandelen, en dan moet vermeld 
warden voor welk Hof zij hunne zaak willen laten behan
delen. 

In afwezigheid van Ingeval de eigenaren van bewoonde plaatsen niet tegen
eigenarenv.plaatsenwoordig zijn, zal de Veldcornet of zijnen assistent met.het 
zal Veldc. met werk k d 1 .. · b d doorgaan volgens wer oorgaan, vo gens aanWIJzmg van uren en an ere 
aanwijzing v. buren personen, met de bakens bekend, in overeenstemming met 
en oms?hrijving in de omschrijving in de Inspectie-Rapporten en de kaarten 
Inspect1e-Rapport. d d d ' er aangrenzen e gron en. 
Specia~e aandacht De speciale aandacht wordt bepaald bij Artt. 21, 26, 
gev:estigd op zekere 27 28 29 en 30 van Wet No 2 1884 2) gepubliceerd 
arhkelen van Wet . ' ' · ' ' 
No. 2, 1884. In Staatscourant van 13 en 20 November 1884. 

Op last, 
W. EDUARD BOK, 

S taatssecretaris. 
Gou vernementskantoor, 

Pretoria, 12 December 1884. 

No. 368. 

.. . . . V ~GO~~M~~,~~E~G. 
W1Jz1gmg van bm- IN ~~en van Gouvernements Ke~{geving No. 367 
nenlandsch Post- d d 15 1884 b .. ' tarief van af 1 Jan. · ' ec. . ' en meer epaaldehJk van letter b van 
1885. Volksraadsbeslu1t Art. 1166, d.d. 3 November 1884, 3) wordt 

1) Zie ante bl. 1285. 
2) Zie ante bl. 1284 en 1285. 
3) Zie ante bl. 1299. 
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biermede ter algemeene informatie bekend gemaakt, dat in 
overeenstemming met de gesloten Post Conventie tusschen 
de Regering van de Kaapkolonie en die der Z. A. Republiek, 
bet binnenlandsch Posttarief gerekend van af den 1 sten 
Januarij 1885, zal zijn als volgt:-

1. Op brieven 2d. per half ons of gedeelte daarvan. Tarief. 
2. Op Boek- en Monsterpakketten Id. per twee onzen 

of gedeelte daarvan. 
3. Op pakjes 2d. per 4 onzen. 
4. Registratie 6d. voor ieder artikel, onverschillig het 

gewigt of de plaats van bestemming. 
5. Op t>taatscoU?·anten en andere nieuwsbladen een halve 

penny per stuk, 4 ons in gewigt niet te bovengaande. 
Ten aanzien van het tarief bovenvermeld voor Staats- Postzegels van halve 

couranten en andere nieuwsbladen, wordt intusschen bekend penny te w~rden 
gemaakt dat er een voorraad van postzegels ter waarde van ;~~!~e~:~; ~~t_:s
een halve penny per stuk is besteld welke spoedig wordt betaalbaar ~oor ~lke 
verwacht en dat dientengevolge voor den tijd die nog moge courant. 
verloopen tot die voorraad is gearriveerd een penny en niet 
een halve penny op iedere courant en nieuwsblad als boven-
vermeld betaalbaar is. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, I 7 December 1884. 

No. 369. 

W. EDUARD BOK, 
Staa tssecretaris. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

MET referte tot "Generale Instructie voor de Baken- Bekendmaking van 
Commissie " gepubliceerd '"ire d~ '8taatscourant van den ... 18den Gen. Instructie yo?r 
d ·· N ' 204 d · d · i! • de BakencommiSSle. eze:r - o. , wor t h1erme e ter algemeene 1n1ormat1e 
bekend gemaakt, dat de Regering heeft goedgevonden nog 
een artikel aan de gezegde instructie toe te voegen waardoor 
ze nu in haar geheel luidt als onder. 

Op last, 

Gouvernementskan to or 
Pretoria, 22 Decemb~r 1884. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 
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GENERALE INSTRUCTIE VOOR DE 

{£ e.-IA.(Yyak ~.~ .. A/1-u~ubL4 l'ti-<J /~/~ • 
· ~ BAI\,EN fJOM)HSSI~_.__ 1 )/.:J 

v-- 1· Ingevolge Art. 18 van Wet Wo. 2, 1884, 2) 
wordt door de Regering voor iedere wijk eene Commissie 
aangesteld die eene Baken-Commissk zal heeten. 

Zamenst. v. commis- 2. De Baken-Commissie zal besta:il.n uit drie leden, 
sie. Veldc. voorzitter waarvan de Veldcornet ex-o.fficio de Voorzitter zal zijn. 
Comm. zal plaats op 3. De Baken-Commissie zal, wanneer de bakens van eene 
nieuw inspecte;ren plaats onbekend zijn, of verloren zullen zijn, die plaats op 
en bakens oprigten. nieuw inspecteeren en de bakens oprichten. 
Groote van plaats 4. Eene plaats zal niet grooter mogen worden ge-
3750 morgen of e~n inspecteerd dan 3, 7 50 morgen 3) of een ~{;UT gaans OVerkruis. 
uur gaans overkrms. Doch indien de plaats niet vierkant kan zijn, zullen de 

minuten z66 moeten worden verdeeld, dat de grootte der 
plaats gelijk zal staan met eene van een uur gaans overkru.is. 

Open gronden voor · 5. Alle open gronden, door de Veldcornet bevonden te 
G~uvern. te worden bestaan tusschen reeds geinspecteerde plaatsen, zullen door 
gemspecteerd. de Commissie voor het Gouvernement worden geinspecteerd. 4) 
Voorgeschreven 6. De plaatsen zullen niet langwerpiger mogen gemaakt 
vorm van plaatsen. worden dan 45 minuten gaans, van de aan vraag genomen, 

in de groote lengte, tenzij zulks uitgevallen grond is. 5) 
Commissie zal ba- 7. De Commissie zal gehouden zijn ten tijde van in
kens .~an eigenaren spectie de bakens der plaatsen den eigenaars of hunnen 
aanwiJzen. vertegenwoordigers aan te wijzen. Wanneer het wegens on
Bakens kunnen naar overkomelijke moeijelijkheden ondoenlijk mogt bevonden 
gissing aangewezen worden den afstand naar den eenen of den anderen kant 
worden. af te g~an, zoo zullen de bakens ?aar gissiJ?.$ kunnen worden 
Bakens opgerigt aangewezen. 6) In elk geval zullen ae '6akens moeten worden 
volgens wet. opgericht .,volgens wet. 
~enme~~ behoef~ 8. Het zal niet altijd noodig zijn het ke~.erk in het 
met altiJd h~~ mid- uittreksel voor eene plaats opgegeven het mfd~enpunt te 
denpunt te ZIJn, en . ' . 
kan verzet worden doen u1tmaken ; tot zes honderd treden kan het m1ddenpunt 
na goedk. der comm. van de plaats na goedkeuring der Commissie verzet word en. 7) 
Aanvraag in plaats. De aanvraag moet ten alien tijde in de plaats vallen. 
Commissieleden 9. De Commissieleden zullen de vormen van de Rap-
zullen vor~en van porten van de Baken-Commissie invullen waarvan haar 
rapporten mvullen. . ' . 

kop1en zullen worden toegezonden. 
Commissie verant- 10. De Commissie zal verantwoordelijk zijn voor de 
"':oordelijk voor af- ~fgifte der bake~, door hen bepaald, aan den Landmeter, 
g1fte der bakens aan d t .. · t · 14 d h ...... .,.:. .. ·· ···· · · · 1 Landmeter. na a ZIJ m1ns ens agen van em eene .ts..ennisgevmg za 

hebben ontvangen. 

1) Zie G. K. No. 212, dato 20 October 1885, bevattende gewijzigde 
Instructii:in voor de Baken-Commissie. 

2) Zie ante bl. 1284. 
3) Zie V. R. B. 8 Julij 1882, ante bl.1126 en Wet No. 2, 1884, Art. 30. 
4) Zie Wet No. 3, 1869, Artt. 11 en 13, ante bl. 327. 
5) Zie Wet No. 3, 1869, Art. 2, ante bl. 326. 
6) Zie Wet No. 3, 1869, Art. 6, ante bl. 326 en aanteekening 2) aldaar; 

Wet No. 3, 1864. ante bL 243, en Wet No. 2, 1884, ante bl.l281. 
7) Zie Wet No. 3. 1869, Art. 7, ante bl. 326. 
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11. Een Landmeter zal niet gehouden zijn, naar gelang Landmeter niet geh. 
an omstandigheden, minder bakens dan van 10 plaatsen mind.10ofmeerdan :f meer dan van 20 plaatsen te gelijk over te nemen. 20 plaats. ov. te nem. 

12. De bakens_g~~r . _p}~~J":~.~!J., te word en geinspecteerd, ~akens zullen op 
Hen zooveel mogelijk O.P. zichtbare plaatsen word en ge- zwhtbare plaatsen 

~~aatst @ de scfimamgen <IerPJaatseri"-zooveei. mogelijk op geplaatst worden. 
de hoogste deelen van het terrein. 

13. Volgens Volksraadsbesluit Art. 124, ] 853, behooren Gronden waarop 
alle gronden waarop groote Kafferkralen zijn aan het Gou- groote Kafferkralen 

· 1) 11 d h t G t d voor Gouvernement varnement en zu en us voor e ouvernemen wor en te inspecteeren. 
geinspecteerd. 

14. Elk lid van de Baken-Commissie zal voor het aan-Belooning v.Baken
wijzen van de bakens eener plaats van den eigenaar dier Oom~issie voor 

d .JY1 1 .. k aanwiJzen v. bakens 
plaats ontvangen e som van .:;t, voor persoon lJ e toelage en inspecteeren van 
en 15s. voor reiskosten; en de geheele Commissie zal voor opE>n gronden. 
het inspecteeren van open gronden £1 3s. voor eene plaats 
en 1 Os. voor eene schets daarvan van den eigenaar ont-
vangen. 2) 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 15 December 1884. 

No. 375. 

S .. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

GOUY·ER·/ NEMENTS KEN~ISQ~V~NG. 

TER algefu ne informatie wordt hierm e fekend ge- Generale Inspectie 
V @A~~bVv //tLc/~ '/· 

maakt dat den 5den Januarij 1885 eene generale inspectie van alle open gron-
van ll d l d ' h d . . d .. k den in ieder wijk a e open gron en za wor en ge ou en In 1e er WIJ , van af 15 Jan. 1885 
door den Baken-Commissie, waarvan de Veldcornet Voor- · 
zitter is. 

De Veldcornetten of hunne Assistenten zullen moeten toe- Pligten v. Veldcorn. 
zien dat de bakens van alle geinspecteerde gronden van dien ofhunne-:tssi~tenllen 
tiid beho l''k ·· · t betr. oprwhtmg van ;) or lJ ZIJU opgeng . bakens. 

Op last 

W. EDUARD BOK, 

Gou vernementskantoor 
Pretoria, 22 Dece~ber 1884. 

Staa tssecretaris. 

1 
1) G:enoemd Besluit zegt dat " gronden awn Kaffers gegeven" zullen 

a 8 Leenmgsplaatsen beschouwd worden. Zie ante bl. 28. 
V R 2) Zie verder in verband met de bevoegdheden der Baken-Oommissien, 

· ·B. B. 21 Mei 1885, .Art. 184, en 25 Julij 1885, .Art. 989. 
83 
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~ 
KENNISGELVING '7/, 

lh -t-t-Mr rrz-LAA ,w_, // £L ._;~ 9'/,9._ I. 
Landmeters kaarten 1/ 1. r r 

7 ~forma tie van Landmeters worat hiermede be
moeten data op-. kend gemaak~,

1 

dat, door den Inspecteur van kaarten na den 
gevden, kandedrs met lsten JanuariJ' a. s., geene Landmeterskaarten van gedeelten 
goe ge eur . . 

van gemeten plaatsen, die met aan eey. der Q.~kens of een 
der lijnen ~__pJ.~~~'3 zijn gelegen, zullen worden goed
gekeurd tenzij de gegevens (data) op de kaart zij n neerge
legd van een vierhoek gevormd door twee bakens van het 
stuk grond met twee bakens van de plaats. 

Deze gegevenszuiien-onueriingtie8taan baar moeten zij n. 
Wanneer een der lijnen van het gedeelte samenvalt met 

een der grenslijnen van de plaats zal alleen den afstand van 
een baken van het stuk grond op deze lijn gelegen tot het 
naaste baken van de plaats moeten gegeven worden. 

2. V erder wordt hiermede bekend gemaakt, dat na den 
lsten Januarij a. s., het niet meer noodig zal zijn dat be
halve de Morgen en vierkante Roeden nog de Engelsche 
Acres op de kaart worden gegeven. 

G. R. VON WIELLIGH, 
Landmeter-Generaal. 

Landmeter-Generaalskan to or, 
Pretoria, 22 December 1884. 

1885. 
No. 20. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

MET referte tot Gouvernements Kennisgeving No. 313, 
d.d. 10 November 1884, 1) gepubliceerd in Staatscowrant 
No. 199, d.d. 13 November 1884, wordt het onderstaande 
besluit van den REd. Uitv. Raad hiermede ter algemeene 
informatie gepubliceerd. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 26 Januarij 1885. 

W. EDUARD BOK, 
Staa tssecretaris. 

UITV. RAADSBESLUIT, ART. 4, d.d. 7 JANUARIJ 1885. 

ART 4. Aan de orde: 
'' Vraag van den Auditeur-Generaal om uitlegging van 

Volksraadsbesluit art. 1110, in dato 30 October 1884. 

1) Publiceerende V.R.B. 30 Oct. 1884, aTt. 1110, zie ante bl. 1290. 
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"Besloten :Q.et besluit alzoo uit te leggen, dat de ver- Uitleg dat vermin
mindering van de Spoorwegbelasting zal ingaan van afdering zal ingaan 
1 Januarij 1885, en den Auditeur-Generaal alzoo te berigten." met 1 Jan. 1885· 

PROOLAMATIE l) 

VAN ZHED. DEN STAATSPRESIDENT DER ZUID
AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

NADEMAAL bij Art. 1 van de Conventie van Londen, Inleiding. 
gedateerd den 27 sten Februarjj 1884, 2) aan de Zuid Afri
kaansche Republiek is toegevoegd een stuk grond begrensd 
als volgt : 'ren oosten door de oude lijn beschreven in de 
Conventie van Pretoria als volgt : Van de Zoutpannen nabij <?.msc~.rijving ooste
Hartsrivier langs den weg (loopend van Ludiksdrift aan de l1Jke llJn van grond 
M l · · b" h t h · M · · · i' • toegevoegd aan de o oponvwr voor IJ e woon ms van ooimeiSJeSlOntein Republiek door de 
naar genoemde Zoutpannen en verder) tot een punt daarop, Londen Conv. 1884. 
8 mijlen ten noorden van het woonhuis van Gouws aan de 
Zoutpan; van daar in een regte lijn tot een punt een mijl 
regt west van de meer noordelijke pan, gemeten van haren 
westelijken kant; van daar in een regte lijn naar de meest 
westelijke baken van de plaats Rietpan, No. i50; van daar 
langs de lijn van de gezegde plaats naar de drift aan de 
Hartsrivier, nabij de ingevallen huizen, bekend als Lieben-
bergs; van daar af met de Hartsrivier naar de drift om-
streeks 2! mijl beneden Mamusa en tegenover het woonhuis 
van Theodor Doms; van daar in een regte lijn naar den 
top van een alleenstaanden heuvel, bekend als Koppie Enkel, 
gelegen tusschen de Vaal- en de Hartsrivier en omstreeks 
36 mijlen van Mamusa, en omstreeks 18 mijlen ten noorden 
van het dorp Christiana. 

Ten westen door de lijn in art. 1 van 'de gezegde Omschrijving weste-
Conventie van Londen, beschreven als volgt :- lijke lijn van grond 

V d Z b.. d H . . I d toegevoegd aan de 
an e outpannen, na IJ e artsnv1er angs en Republiek door de 

weg (loopende van Ludiksdrift aan de Moloporivier voorbij Londen Conv. 1884. 
het woonhuis van "Mooimeisjesfontein" naar genoemde 
Zout~annen en verder ), over den directen weg van Pol-
fontem naar Sehuba en totdat de directe weg van Polfontein 
naar Lotlakane of Rietfontein bereikt wordt; van daar langs 
de zuidelijke zijde van den laatstgenoemden weg naar 
Lotlakane tot <lat de eerste tuingrond van die Statie bereikt 
Wordt; van daar in een zuidwestelijke rigting loopende langs 

13 
1) In verband hiermede zie Gouv. Kennisgevingen No. 207 en 208, dd. 

21 
Oct?ber 1885 en Kennisgeving Landm. Generaal, 6 April 1886, S. C. 
Apnl 1886. . 
2) Zie ante bl. 1250. 
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Lotlakane, zoodat die plaats en al haar tuingrond in het 
inboorlingen-gebied blijft totdat de weg van Lotlakane naar 
Kunana bereikt wordt; van daar langs de oostzijde en vrij 
van dien weg naar K unana, totdat de tuingronden van dat 
station bereikt zijn; van daar loopende langs Kunana, die 
plaats en al haar tuingrond, maar niet meer, in de Transvaal 
sluitende, totdat de weg van Kunana naar Mamusa bereikt 
is; van daar langs de oostzijde en vrij van den weg naar 
Mamusa, tot waar een weg uitdraait naar Taungs; van daar 
langs de oostzijde en vrij van den weg naar Taungs, totdat 
de lijn van het district bekend als "Stellalanrl" bereikt 
wordt, omtrent 11 mijlen van Taungs ; van daar langs de 
lijn van het district Stellaland, naar de Hartsrivier, omtrent 
25 mijlen beneden Mamusa; van daar, over de Hartsrivier 
naar den zamenloop van de wegen van Monthe en Phokwane; 
van daar langs de westzijde en vrij van den naasten weg 
naar "Koppie Enkel,'' een alleenstaande heuvel omtrent 36 
mijlen van Mamusa en omtrent 18 mijlen ten noorden van 
Christiana en naar den top van genoemden heuvel. 

En nademaal het noodzakelijk is het bovenomschreven 
stuk grond in te deelen bij de aangrenzende districten ; 

Proclamatie van Zoo is het dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
bovenomschreven KRUGER,· Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Republiek, 
znidelijke gedeelte proclameer, verklaar en bekend maak, zooals ik doe biJ. 
grond als eene 
nieuwe wijk onder deze, dat het gedeelte van het bovenomschreven stuk grond, 
d~ naam Hartsrivier, gelegen ten zuiden van de noordelij ke lij n van het district 
Dlstr. Bloe:?hof, en bekend als Stellaland, als een nieuwe wijk, onder den naam 
het noordehJk ge- d . 'k H · · d 1 h 
deelte als een nieuw van e W~J artsnmer, een ee zal vormen van et 
wijk Zoutpannen, district Bloemhof, en dat het gedeelte van het bovenom
Distr. Lichtenburg. schreven stuk grond, gelegen ten noorden van de gezegde 

noordelijke lijn van het district bekend als Stellaland, een 
deel zal vormen van de wijk Zoutpannen, van het district 
Lichtenburg. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK ! 

Gegeven onder mijne hand, op dezen 2den dag van de 
maand Maart 1885. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 
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No£5 . . /GO]JVE~EM;ENTS KENNI~GEVING;-1 / JO 
a~4udU~ jl,d 13al~vt 6~.v??'?~/f-/a-1 ./#l}" 

v AANGEZIEN art. 14 van de Generale Instructie voorltHtv. Raadsbesluit 
de Baken-Commissie 1) geen voorziening maakt omtrent de bepalende beloo~i~g 

d d . d B k C . . v. Baken-CommiSSie betaling oor e mgenaars aan e a en- ommiSSie voor 
het aanwijzen hunner bakens van ge1nspecteerde of gemeten 
plaatsen, heeft de Uitv. Raad bij zijn besluit van den 28sten 
Februarij l.l., art. 56, bepaald, dat de belooning daarvoor 
zal bedragen £1 voor elke baken door de Commissie aan-
gewezen, te worden verdeeld onder de leden van de Com-
missie, en waar geen eigenaars tegenwoordig zijn van ge-
inspecteerde of gemeten plaatsen de bakens op te rigten 
door de Commissie, ten koste van de afwezige eigenaars. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 9 Maart 1885. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

POSTWEZEN.-KENNISGEVING. 2) 

INGEVOLGE de Postconventien gesloten tusschen de Vermindering van 
Gouvernementen der Kaapkolonie Oranje Vrijstaat en de Posttarief van af 
Z A R bl' k . h t p t ld ' f 1 A 'l 1 April 1885, naar . . epu 1e , IS e os ge van a pn a.s., van Kaapkolonie en 
en naar de Kaapkolonie en de Oranje Vrijstaat als volgt ·- o. Vrijstaat. 

Brieven per !- ons of gedeelte daarvan . . . 2d. 
Boek- en· Monsterpakketten voor iedere 2 ons of ge-

deelte daarvan . . . . . . Id. 
Pakjes per 4 ons of gedeelte daarvan . . . 3d. 
Nieuwsbladen per 4 ons... .. . .. . . . . .. . id. 
En voor elke bijkomende 4 ons of gedeelte daarvan... !-d. 

Nieu wsbladen niet voorzien van het volle Postgeld 
zullen niet verzonden worden. 

E. H. DE W AAL, 
Fungd. Postmeester-Generaal. 

Generaal Postkantoor, Z. A. R., 
Pretoria, 17 Maart 1885. 

1) Zie ante bl. 1313. Zie verder Gen. Instructii:in gepubliceerd door 
G. K. No. 212, dato 20 Oct. 1885, art. 18. 

2) In verband hiermede zie Kennisgevingen van den Postmeester
Generaal, dato 24 Oct. 1885, betrefiende Uitgave van Briefkaarten; data 
~ Dec. 1885, betreffende verminderde Posttarief met Natal, en verder 

et No. 1, 1886, S. 0. 2 Junij 1886. 
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PROCLAMATIE 
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT. 

NADEMAAL bij Art. 173 1) van de Grondwet bepaald is 
dat voor de behoorlijke en werkdadige uitoefening van het 
administratieve bestuur, aangehaald en omschreven in Artt. 
171 2) en 172 3) van de gemelde Grondwet, de Zuid-Afri
kaansche Republiek in districten zal worden verdeeld; waartoe 
behooren afdeelingen en steden of dorpen. 

En nademaal de REd. Achtb. Volksraad, bij zijn besluit 
van 12 November ll., art. 1316, 4) heeft bepaald dat de 
gronden, vroeger bewoond door den stam van Niabel en tham; 
bekend onder den naam van Mapochsgronden, zullen ver
klaard worden tot een afzonderlijk wijk van het distrikt 
Middelburg. 

Proc1amatie van Zoo is het dat ik, namens de Regeiing der Zuid-Afri
Mapo~hsgron~en als kaansche Republiek, hicrmede proclameer, verklaar en bekend 
e~n meuw WIJ_k van maak, dat ik vastgesteld heb, en hiermede vaststel, dat de 
d1en naam, D1str. b d d . · d ""k 11 
Middelburg. ovengenoem e gron en een meuwe en vier e WIJ zu en 

Omschrij ving van 
grenslijnen der 
nieuwe wijk. 

uitmaken van het district Middelburg, onder den naam van 
Mapochgronden, met de volgende grenslijnen, zooals verder 
zal blijken uit Landmeterskaart, vervaardigd door den Land-
meter G. R. von Wieligh :-

"Op den kop waar Veldkornet Roos gesneuveld is, 
Baken No. 1; vandaar met een regte lijn op den grooten kop 
achter Makwanie's stad, Baken No. 2; van daar over een rond 
spitskopje, waarop een boom en een oud fortje staan, tot aan 
Mapochsrivier, Baken No. 3; van da·ar met de rivier tot aan 
de lijn van Buhrmans' plaats, Baken No. 4; van daar met de 
lijn van die plaats over Magneetrand tot een klein kopje 
ten oosten van de Banksloot, Baken No. 5 ; van daar west tot 
op een kopje aan Steelpoortrivier, Baken No. 6; van daar met 
een regte lijn zuid tot den draai van Steelpoortrivier, de 
draai waar Broederstroom inloopt, Baken No. 7; van daar met 
Steelpoortrivier op 40 minuten tot in den draai, Baken No. 8; 
van daar O.N.O. 30 minuten, Baken No. 9; van daar oost 
31 minuten, Baken No. 10; van daar zuid 60 minuten tot 
den voet van de zwarte schurve randjes, Bakon No. 11 ; van 
daar oost naar Korfsnek, Baken No. ] 2; van daar O.Z.O. naar 
Tondeldoosspruit tot boven de oude wagendrift, Baken No. 13; 
van daar noord tot dicht bij een kopje langs een spruit van 
Tondeldoos, Baken No. 14; van daar noord tot Steenkamps-

1) 2) en 3) Zie ante bl. 61. 
4) Zie ante bl. 1301, 
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baken nabij Platnek, Baken No. 15; van daar noord tot 
Baken No. 1.'' 

EG ten einde misverstand te vermijden met betrekking Waar de nieuwe Iijn 
tot de jurisdictie van de Veldcornetten of van zulk een een_plaats of ?,oer-

f bt 1 h . ld k fdenJ mogt sn!Jden ambtenaar o am enaren a s 1erna . a~nges.te , ge ozen o zal deze onder die 
benoemd mogen worden voor de adm1n1stratie van de gezegde wijk behooren waar 
wijk proclameer ik en maak ik hiermede bekend, dat in aanleg o~ woonstede 
iede; g:eval waarin de lijn van genoemde wijk en plaats ofgkelegen 18

• o_f naar 
'-'.. ..d lk l t f b d .. l euze van mgenar boerdenJ mogt smJ en, zu o p aa s o oer eriJ za verstaan door schriftelijke 

worden in de wijk te behooren in welke de aanleg of woon- kennisgeving aan 
stede van den eigenaar of occupant gelegen is, tenzij de lijn Veldcornet. 
eene occupatie mogt snijden, in welk geval de eigenaar binnen 
een maand na datum van publikatie dezer Proclamatie van 
zijne keuze, om onder de eene of andere wijk te behooren, 
schriftelijk kenniG zal geven aan den Veldcornet van de wijk 
waaronder hij thans sorteerd, alles met dien verstande dat 
er na het uitbrengen zijne keuze als boven vermeld, geene 
verandering daarin kan of zal worden gebragt. 1) 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK! 

Gegeven onder mij ne hand op dezen den 28sten dag 
van Maart 1885. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

KENNISGEVING AAN DE LEDEN DER 

~ I BAKEN -CO¥MifjSIE. 
(/ly{ ~UtAJ-r.rt-UA MN _// e-/-v/ ~frY~ 

1/ rrER a1gemeene informatie wordt hirr£ed.e bekend ge- Eigenaren van 
maakt dat de eigenaren van gemetene plaatsen ook verpligt gemetene ~Iaatsen 
zi" h b k d k · ~- · ·· t ·· . ·· ook verphgt hunne JU unne a ens en Ba en-vommisene aan .e WIJZeJ?:, ZIJn bakens aan te wijzen 
d:e bakens hunner plaatsen verloren gegaan, dan ZIJn de of desn?ods nieuw 
e1genaren verplicht een Landmeter te emploijeeren om de op te nchten. 
posities dier bakens overeenkomstig hunne kaarten te her-
stellen. 2) 

De Baken-Commissies mogen geene der bakens van Baken·Commissi~s 
~~?!!'~te~e plaatsen verschuiven of veranderen, daarbij in aan- ~~~~~u~;:;:~s met 

N 1) Zie verder Procl. 9 Januarij 1886, S. C. 13 Januarij 1886, 'Em G. K. 
o. 190,. dd. 30 Augustus 1886, S. 0. 1 Sept. 1886. 

Z1e art. 19 van Wet No. 2, 1884, ante bl. 1284. 
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merking nemende dat eene kaart een wettig document is, 
dat slechts door het Hoog Gerechtshof vernietigd mag 
worden.-lj - ' -----r ... . ... -u ···-··-~·--~·-· 

G. R. VON WIELLIGH, 
Landmeter-Generaal. 

Landmeter-Generaalskan to or, 
Pretoria 1 April 1885. 

~~NISGEVING AAN~L.i\NDME~RS. 
U/tq~~~ l'/t!L ~. ~ 9/-

Bij verschillen van ¥ ZIJ liet/hiermede kennelijk : wanneer aarten, eene of 
kaarten tot zekere meer zijden met elkander gemeen hebben, en dat de ge-
~e:~~~~~l z~e~:~~:-· tall en ~ie dezelfde afstanden aandui~en, op die kaarten, meer 
kaarten te teekenen. dan 1 In 1000 van elkander versch1llen, dat de Landmeter-

Generaal zal weigeren om die kaarten te teekenen alvorens 
bewezen zal zijn dat die kaarten correct zijn. 

Land m. zu1len ver- Het zal de pligt van elk en Landmeter zij n om aan den 
scbillen aan Landm. Landmeter-Generaal rapport te doen wanneer zulke ver-
Gen. rapporteeren. h'll . h d se 1 en z1c voor oen. 
Hoe de Landmeters Is het echter dat het verschil minder is dan 1 in 1000 
zull. ha.ndel.en ind~en tusschen de getallen voor denzelfden afstand, dan zal de 
versch1l mmder IS L d t · · · t 11 · d .. k t f. dan 1 in 1000. an me -er ZlJn e1gen ge a en 1n roo op ZlJne aar a-

merken, terwijl hij in zwart de oorspronkelijke getallen 
reproduceert. 

Gegev. moeten gen. In elk geval zullen alle gegevens genoegzaam bestaan-
bestaanbaar zijn. baar moeten zijn. 
Gegev. v. Transport De gegevens die voor Transport zullen dienen, zullen 
zullen .:rolg. oorspr. overeenkomstig de oorspronkelijke kaart zijn. 2) 
kaart ZIJn. 

G. R. VON 'VIELLIGH, 
Landmeter-Generaal. 

Landmeter-Generaalskantoor, 
Pretoria, 2 April 1885. 

~
KENNISGEVING ~A:N.- L4-N~DTERS. 

v W/L ~~rn-btA- ~ /Yu-./?::0 9: ~I 
1\DEMAAL vastgesteld is door en E. A. V olksraad 

bij art. 11 van Wet No. 2, 1884, 3) dat bij elke opmeting· 

1) Zie art. 7 van Gen. Instructie voor de Baken Commissie, dd. 15 
October 1885 infra. 

2) Zie verder Instructie voor Landmeters, dd. 1 September 1886, 
vastgesteld krachtens art. 3 van Instructie Landm. Generaal, Wet No. 5, 
1870, ante bl. 371. 

3) Zie ante bl. 1283. 
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en dat bij het vervaardigen van elke kaart de Kaapsche 
of bestaande maat zal gebruikt worden. 

Zoo zij het hiermede kennelijk: dat op alle kaarten van Kaapsche maat te 

Plaatsen of erven, of gedeelten daarvan, na de 27 sten Mei ~orden gebrui~t 
kt h t d v 7 714" l mstede van RIJnl. 1885 gemaa , e woor 11..aapsc 1e .1.uaat za moeten wor- Maat na 27 Mei 1885 

den gebruikt instede van Rijnlandsche Maat, en dat kaarten, · 
gemaakt na dien datum, die vereischte niet bezittende zullen . 
den Landmeters geretourneerd worden voor correctie. 

G. R. VON WIELLIGH, 
Landmeter-Generaal. 

Landmeter-Generaalskantoor, 
Pretoria, 2 April 1885. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 12 MEI 1885. 

Aan de orde minute inhoudende correspondentie gevoerd 
tusschen de Regering en den heer G. J. van Niekerk, Ad
ministrateur van Stellaland : 

"I. Over het toelaten in de Zuid-Afrikaansche Republiek 
om te practiseeren als procureurs en docters in Stellaland 
als zoodanig geadmitteerd, en II. Over de erkenning van 
grondbrieven door den Administrateur G. van Niekerk uit
uitgereikt, overeenkomstig de Commissie van aanstelling van 
het Opperhoofd David Massouw Riet Taaibosch, dd. 18 Ja
nuarij 1883, te Mamusa, op gronden die met het maken der 
nieuwe conventie-lijn binnen de limieten der Zuid-Afrikaansche 
Republiek zijn gevallen. 

"Besloten: de gevoerde correspondentie van de Regering 
goed te keuren, zich geheel daarmede te vereenigen en aan 
den Edel Achtbaren Volksraad voor te stellen een zoodanig 
besluit te nemen, ook met betrekking tot de wettig verkregen 
regten van dat gedeelte van Land Gosen ingevallen door de 
nieuwe conventie-lijn, in de Zuid Afrikaansche Republiek." 

Art. 91. "De Raad, gelet hebbende op het eerste gedeelte Regering gemagtigd 
van Uitv. Raadsbesluit, art. 200, dd. 29 April1885, en even- admissie te verlee-
ee d d · t · d . . d nen aan Docters en ns op e correspon en tie, verva In e miSSIve van e Procureurs die thans 
Regering, dd . .6 Mei 1885, B. B. 490/85, besluit met betrek- in Stellaland gekwa
king tot de erk'ennlng van regten van person en in Stellaland lificeerd zijn. 
wat betreft hunne respectieve qualificaties als Docters en 
Procureurs, dat met het oog op de bijzondere omstandigheden 
van het geval, deze Regering bevoegd zal zijn, door alle hoven 
en inrigtingen te erkennen admissie te verleenen aan alle 
personen die tijdens het terugvallen van het bedoelde gedeelte 
van . Stellaland daarin woonachtig waren en daarin de aldaar 
vermschte qualificatie bezaten.'' 

Art. 92. Aan de orde: Het tweede gedeelte van Uitv. 
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Raadsbesluit, art. 200, dd. 29 April 1885, met de desbe
tre:ffende correspondentie als boven vermeld (v.R.R. 179/85), 

Wettig verkregen betrekking hebbende op de erkenning van grondbrieven, 
grondregten in Stel- uitgereikt door den Administrateur G. van Niekerk, alsmede 
laland en zeker ge- ten aanzien van de wettig verkregen grondregten van dat 
deelte van Land . . 
Gosen er ken d. gedeelte van Land Gosen, 1ngevallen door de meu we Con-

ventielijn in de Z. A. Republiek, zooals in het Uitv. Raads
besluit omschreven. 

Art. 93. "De heer J. J. Burger stelde voor dat de Raad 
zich zou vereenigen met het besluit van den HoogEd. Uitv. 
Raad, art. 200, dd. 29 April 1885, wat de erkenning van 
grondbrieven en grondregten betreft." 

De beer Kleijnhans secondeerde. 
De Raad vereenigde zich met algemeene stemmen. 1) 

/R VOLKSRAADSBESieJ!I~ lo
0 
]\f~I !_88j). L 

0r£ tfbvvh7t-UA-~ /)u-J..~ J' /P6 -:4'~'-z- / 
Assistent Veldcor- v- Art. ;0 7. ''De Raad, gelet hebbende op de memorie van 
n~~ten zullen in alle J. Middel, Sr., W. Smit en 26 anderen, dd. Comatie, 10 April 
WIJken van meer als 1885 en op de aanbeveling der memorie-commissie besluit 
200 burgers bestaan. ' . . . . ' 

Inleiding. 

Titel der Wet. 

Vendu-afslagers 
moeten licen tie 
uitnemen. 

dat er, 1nd1en nood1g, voortaan Ass1stent Veldcornetten zullen 
bestaan in alle wijken die meer clan 200 burgers tellen en 
in geen andere." 2) 

WET No. 1, 1885. 
TOT REGELING VAN VENDUTIES. 

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb. 
Volksraad, art. 80, dd. 9 Mei 1885). 

NADEI\IAAL het wenschelijk is om voorzieningen te 
maken voor de betere heffing van belasting op Venduties 
binnen de Zuid-Afrikaansche Republiek en voor het uitgeven 
van licentie aan personen als vendu-afsla.gers: 

Zoo wordt mits deze vastgesteld als volgt :-
ARTIKEL 1. Deze wet zal voor alle doeleinden kunnen 

worden aangehaald als de "Wet op Venduties, 1885." 
2. Van af en na den datum van het in werking treden 

van deze wet, zal het voor eenige persoon, aan de regulatien 
die hier later worden vermeld voldoende wettig zijn het 
beroep of de bezigheid van eenen vendu-af~lager uit te oefe-

1) Z~e G. K. No.ll, dd.ll Januarij 1886, Staatscourant 13 Januarij 1886. 
2) Z1e Art. l van Wet No. 2, 1885, infra bl. 1331. 
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nen indien deze uitneemt eene licentie, bedoeld en voorzien 
in Wet No. 2, 1871. 1) Zoodanige licentie zal bevatten den 
waren naam en de woonplaats van den persoon die zoodanjge 
licentie uitneemt, en indien eenig persoon gezegd beroep of 
gezegde bezigheid van vendu-afslager zal uitoefenen zonder 
een van kracht zijnde licentie te hebben tijdens dat hij 
zoodanig beroep of zoodanige bezighe1d zal uitoefenen, of bij 
wijze van vendutie als boven vermeld zal verkoopen, zoo 
zal hij, bij elke zoodanige overtreding, onderhevig zijn aan Boete voor het ver
de betaling van eene boete niet te boven gaande een hon- ~oope_n zonder 
derd ponden sterling, te warden opgelegd in eenig bevoegd hcentle. 

hof, waarvan de eene helft zal warden betaald aan den be-
rigtgever en de andere helft in 's lands schatkist van deze 
Republiek. 

3. Niets in deze wet zal warden verstaan de Regering Regering niet belet 
te beletten eenigen persoon te benoemen en te bezigen tot eenig persoon aan te 

k . G d d b'. stellen tot verkoop het ver oopen van eemg ouvernements roeren goe , lJ van roerende Gouv. 
publieke veiling, zonder dat hij daarvoor eene vendu-afslagers goederen zonder li
licentie behoeft uit te nemen of de belasting bij art. 8 be- centie of belasting. 
paald te verantwoorden. 

4. Noch de Meester van het Hoog Geregtshof noch de Meester en Baljuw 
Hoofd Baljuw zullen aehouden zijn om zel ven of voor de hehoeven geen licen-

d 
0 

• d . d . d tie uit te nemen person en oor hen gemagt1gd om ven ut1es te hou · en In e maar moeten percen-
uitvoering van hunne betrekkingen, afslagers licentien uit te ten verantwoorden. 
nemen, doch zullen de gewone percenten, zooals in deze wet 
bepaald, moeten verantwoorden. 2) 

5. De Geregtsboden zullen niet gehouden zijn om, wan- Geregtsboden geen 
neer zij in hunne betrekkingen publieke vendutien houden licentien uitnemen, 
d 1. · · d 'doch zullen gewone aarvoor 1centien u1t te nemen doch zullen e gewone per- percenten moeten 
centen moeten verantwoorden zooals in deze wet bepaald. verantwoorden. 

6. Geen Marktmeester zal gehouden zijn eene afslagers- Marktmeeste.r niet 
licentie uit te nemen of verantwoordiug te doen van de ~ehou_der~ afslagers-
b 1 t . b' · d . k . d hcentle mt te nemen e as mg IJ eze wet bepaald, voor eemge ver oopmg oor 
hem gehouden van de gewone produkten die onder eenige 
marktregulatien geoorloofd zullen zijn op de markt te warden 
verkocht. · 

7. Alle bona fide bazaarsverkoopingen ten voordeele van B~~aarver~oop~ngen 
kerk school zending of algemeene publieke doeleinden mogen vnJ van hcent.Ie en 

h ' ' · vendu percenten. 
ge ouden warden door de voorstanders der beoogde zaak 
zelve, zonder de gewone vendu licentie en vrij van de heffing 
van vendu percenten door het Gouvernement. 

8. Van af het in werking treden dezer wet, zal er eene Belasting van 2t per 
belasting warden aeheven van twee en een half pond ster- cent voor roerende 
lin 1 ° . en 1 per cent voor g op e ke honderd pond sterlmg op de koopsommen van onroerende eigen-
alle roerende eigendommen bij vendutie binnen deze Repu- dommen. 

1) Zie ante bl. 427. 
2) Zie Twriej voor den Baljuw vastgesteld door Wet No. 8, 1883, ante 

bl. 1204. Regel LII der Regels van het Hoog Geregtshof, infra Appendix, 
en * 8 dezer Wet, infra bl. 1324. 
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bliek verkocht, en eene belasting van een pond sterling op 
elke honderd pond sterling van de koopsom van alle onroe
rend eigendom bij vendutie binnen de Republiek verkocht, 

Uitzonderingen. met uitzondering van de vrijstelling vermeld in artt. 3, 6 
en 7, en welke belastingen van 2! percent op roerend en 
1 percent op onroerend eigendom door den vendu-afslager 

Verantwoording aan aan het Gouvernement moeten worden verantwoord, en mits 
Gouvernement door altoos dat de regten geheven opgelegd en ingevorderd op de 
afslager. koopsom van eenig eigendom, roerend of onroerend, verkocht 

bij publieke veiling in den boedel van eenig gestorven per
Belasting in boedel soon niet zal te boven gaan een belasting van en tegen een 
verkoopingen 1 per pond sterling voor ieder honderd pond sterling van eenig 
cent. zoodanige koopsom. 
Geen licentie te 9. Geene vendu-licentie, zooals bedoeld in Art. 2 van 
worden uitgereikt deze wet, zal verleend mogen worden, tenzij de persoon die 
v66r dat securiteit 
zal zijn gesteld. om zoodanige licentie verzoek doen zal, vooraf voor eenen 

Landdrost eene Borgacte zal hebben gepasseerd voor zich
zelven in de som van £1,000 en twee goede borgen, inwo
ners van dezen Staat zijnde en bezitters van vaste eigen
dommen tot een bedrag van zulke borgacte, zijnde elk voor 
de som. van £500, en zulke borgacte zal zijn zooveel doen
lijk volgens den vorm geannexeerd gem.erkt A. 

Vendu-afslager doet X 10. De vendu-afslager zal verpligt en gehouden zijn 
maandelijks verslag. maandelijks aan den Landdrost van het distrikt waar hij 

ageert verslag te doen van alle door hem gehouden vendu
Origineel vendu-rol tien, de origineel rol van de gehouden vendutien, met inkt 
met inktgeschreven. geschreven, overleggen en des vereischt de getrouwheid onder 
Storting van belas- eede staven, en de aan het Gouvernement toekomende be-
ting. lastingen in de Landskas inbetalen. 
Vendu-afslager on- 11. Geen vendu-afslager zal geregtigd zijn eenige wijn, 
der boete belet gedistilleerde of gefermenteerde dranken te verkoopen, waar-
d:~~k 0~er ~~:~t?~en voor bij de Wet Drank-Licentien vereischt worden, en zulks 
~eta~baar is. 

1 
doende zal hij schuldig zijn aan het verkoopen van zulke 
dranken zonder licentie en onderworpen aan de boeten, bij 
de wet daarop bepaald, uitgenomen in gevallen waar boedels 
uitverkocht worden. · 

Staatsprocureur of 12. De Staatsprocureur of eenig ander daartoe gekwali
ander gekwal. amb- ficeerd ambtenaar zal geregtigd zijn voor eenige overtreding 
tenaar prosequeert t d t +' t d d b'' voor overtredingen egen eze we o, egen e voorwaar en van de borgacte . lJ 

·art. 9 vereischt, in regten aan te klagen en te vervolgen. 
Tegenstrijdige wet- 13. Alle wetten, regulatien en Volksraadsbesluiten in 
ten herroepen. strijd of onbestaanbaar met de voorziening.en van deze wet, 

zullen worden, zooals zij bij dezen worden, vervallen ver
klaard. 

In werking treden 14. Deze wet zal in werking treden dadelijk na publi-
der wet. caiie in de Staatscourant. 

VORM A. 

Vorm van Borgacte Op dezen .................. dag van .................. 18 ... , 

/Yl;'! 3f :o;:;;;;·;;~f~~: ~~. ~;:::~zL::/ZA 
_;{; 2 {) I I ~}UU>~'O~ ~~~~~7. -7 
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........................... , in de Zuid-Afrikaansche Republiek, 
A. B., wonende te ........................ , en C. D. en E. F., 
wonende te ..................... en verklaren schuldig te zijn 
aan de publieke kas van de Zuid-Afrikaansche Republiek, 
de gemelde A. B. de som van een duizend ponden sterling, 
en de gemelde C. D. en E. F. ieder de som van. vijf honderd 
ponden sterling, tegen hen in regten te worden verhaald, 
voorwaardelijk dat is:- Dat ingeval de gemelde A. B. eene 
licentie uitnemen zal om de bezigheid van Venduafslager te 
drijven, en hij een eerlijk en nauwkeurig verslag doen zal 
van alle verkoopingen, door hem als zoodanig te worden ge
houden, zooals bij de wet is bepaald en promptelijk de 
vendubelastingen aan de publieke kas van dezen Staat zal 
betalen en de rekeningen en declaratien daartoe vereischt 
inleveren, dan zal deze borgacte of onderneming van geene 
kracht zijn; maar zoo de gemelde A. B. in dit een en ander 
als voormeld nalatig zij n mogt, dan zal deze borgacte of 
onderneming tegen de gemelde A. B., C. D. en E. F. van 
volle kracht en waarde zijn, en zij gehouden zijn tot de be
taling van de sommen als hierboven voormeld. 

Aldus verleend te . . . . . . . . . . . . . . . . . . op datum voormeld. 

Voor mij, 

(geteekend G. l\1. } 
" I. K. 

Getuigen. 

(geteekend) A. B. 

" 
" 

C. D. 
E. F. 

N. N., Landdrost. 

Gegeven te Pretoria, Z. A. Republiek, op den 20sten 
dag van Mei 1885. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

"\V. EDUARD BOK, 
Staa tssecretaris. 

V~O~SRAADSBESLUITl!}N, ~1 ME~l 85. .t. 
(!:~ ~~ //-d;u/!f) 'l/u'Y'r6.2p-

y "Art. 84f~De Raad besluit, dat aan ar . ~an de wetBijvoeging aan art 
0P de Generale Opmeting 1) het volgende zal word en toe- 26 van. wet 0 P Gen 
gevoegd : Opmetmg. 

"W ~nneer een der partijen ingebreke blijft of weigert Jurisdicti~ yan Ba 
een arbiter of eindbeslisser te benoemen of wanneer beide kencommissie om 

1) Zie Wet No. 2, 1884, ante bl. 1281. 
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arbiter of eindbe- partijen niet kunnen overeenkomen omtrent een eindbeslisser, 
slisser te benoemen. dan zal de Bakencommissie als Commissie gemachtigd zijn, 

die benoeming te doen in plaats van hem, die alzoo in ge
breke blijft of weigert." 1) 

Zaak over Eilanden Art. 112 (dd. 15 Mei 1885). "De Raad besluit de zaak 
van Vaalrivier uit- thans aan de orde, aangaande den brief van ZHEd. den 
gesteld. Staatspresident van den Oranje Vrijstaat over de Eilanden 

in Vaalrivier, uit te stellen en ZHEd. op te dragen nadere 
informatie te krijgen van ZHEd. den Staatspresident van 
den Oranje V rijstaat omtrent het benoemen eener com
missie." 

Art. 187. ZHEd. de Staatspresident legde hier, naar aan
leiding van Volksraadsbesluit, art. 112, dd. 15 Mei 1885, 
over de telegrammen gewisseld tusschen hem en ZHEd. den 
Staatspresident van den Oranje Vrijstaat in zake de eilanden 
in de Vaalrivier (v.R.R. 201/85). 

De telegrammen werden voorgelezen. Het laatste van 
ZHEd. den Staatspresident van den Oranje Vrijstaat, dd. 
16-5-85, luidende als volgt: 

"Ik zal mijn Volksraaad voorstellen de Regering te mag
tigen eene commissie te benoemen, en de Regering zal alsdan 
die commissie doen bestaan uit drie personen." 

Art. 188. Het volgend besluit werd met algemeene stem-
men gepasseerd : 

Regering gemagtigd "De Raad, gelet hebbende op de nu voorgelegde tele
eene commissie te grammen, gewisseld tusschen ZHEd. den Staatspresident van 
~;~~e~~~e~~~ede den Oranje Vrijstaat en ZHEd. den Staatspresident dezer 
eilanden van Vaal- Republiek; gelet hebbende op de zaak uitgesteld bij art. 112 
rivier te regelen, van de Volksraadsbesluiten, dd. 15 Mei 1885, besluit de 
behoudens approba· R · t t' 1 h" d t b" d tie van Volksraad. egermg e mag 1gen, zooa s lJ oe IJ eze, om eene com-

missie van drie leden te benoemen, en haar de noodige 
instructie te verstrekken, ten einde met de te benoemen 
commissie in den Oranje Vrijstaat de grens tusschen den 
Oranje Vrijstaat en deze Republiek, wat betreft de eilanden 
in de Vaalrivier te regelen, onder nadere approbatie van 
den Volksraad." 

"Aan de orde: Minute R. 4755/83, inhoudende corres
pondentie met den Portugeeschen Consul te Pretoria over het 
oprigten van eene Fiscale statie voor Portugeesche rekening 
op het grondgebied der Zuid-Afrikaansche Republiek. 

"De Uitv. Raad. gehoord hebbende de correspondentie 
daarover gevoerd met den Portugeeschen Consul door de 
Regering, keurt die goed, en 

"Beslu.it: deze zaak voor den Edel Achtbaren Volksraad 
te leggen, met verzoek zijn goedkeuring daaraan te hechten." 

1) Zie Gen. Instructie Baken Commissie 15 October 1885, art. 8, infra, 
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Art. 192. "De Volksraad de gevoerde correspondentieTijdelijke vergun
tusschen de Regering en ZEd. Gestr. den Consul van Portugal ning van stuk groll: 

t t "d l"k · k ,l voor Douanenstatle alhier omtren · eene IJ e IJ e vergunmng van een stu gronu bij Inkomatie toe. 
voor een Douanenstatie bij de Inkomatierivier op de grens, gestaan. 
gehoord hebbende en gelet hebbende op Uitv. Raadsbesluit, 
art. 77, dd. 26 Maart 1884, gaat er toe over om de gevraagde 
vergunning toe te staan." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 22 MEI 1885. 

Art. 195. "De Raad besluit met betrekking tot de memorie Dienstdoende leden 
thans aan de orde dat art. 8 van de wet op de Krijgsdienst 1) v~n den Kerkeraad 

· 1 d d d' d d l d met meer dan £10 zoodamg za wor en toegepast, at van 1enst oen e e en te worden afgecom-
van den Kerkeraad niet meer dan £10 zal mogen worden mandeerd. 
afgecommandeerd. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 27 MEI 1885. 

Art. 218. "De Volksraad de memorie van de Directeuren Volksraad weigert 
van de Lisbon-Berlijn (Transvaal) Goldfield Maatschappij Invoe.rrec.~ten op 
(Limited), benevens het Uitvoerend Raadsbeslllit art. 353, dd. Mveach.1nnelreieen te 
3 

. rm1 < r n. 
1 December 1884, thans aan de orde en daarmede In ver-

band gebragt zijnde art. 3 van Invoerwet 18b2, besluit: aan 
het verzoek van de Directeuren, 'om het invoerregt op hunne 
rnachinerien te lat('n op 5 percent in plaats van H5 percent' 
niet te kunnen voldoen, aangezien hunne machinerien vallen 
onder de bepaling van .5 percent ad valorem, benevens 10 
per cent extra invoerregt." 2) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 29 MEI 1885. 

Art. 247. Op verzoek van ZHEd. den Staatspresident 
kwam nu, ingevolge art. 13 van de Aanspraak, aan de orde 
de navolgende Regeringsmissive, dd. 29 Mei 1885 (v.R.R. 
218/85) :-

Namens Zijn Hoog Edele den Staatspresident heb ik 
tot mijn groot leedwezen onder de aandacht van U we Acht
bare. Vergadering te brengen, dat zijn Hoog Edele de Vice
Pr~sident en Lid van den Uitvoerenden Raad, C. J. Boden
stem, zwaar ziek ligt. 

1) Z~e Wet No. 2, 1883, ante bl. 1167. 

18 
2) Zre art. 3, afd. 3 van Wet No. 6, 1882, gewijzigd door Wet No. 9, 

29 
86J' ~~publiceerd Staatscourant, 14 Julij 1886, No. 286. Zie ook V.R.B. 

UhJ 1886, art. 1224. 
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Dat, gevoegd bij het feit dat twee leden van den Uit
voerenden Raad, de Achtbare heeren C. J. Joubert en P.A. 
Cronje in dienst afwezig z~jn en nog geruimen tijd kunnen 
afwezig blijven, maakt het de Regering noodzakelijk, vooral 
met het oog op de belangrijke zaken thans voor den Uit
voerenden Raad, zooals bij voorbeeld het ingekomen verslag 
van den EdelGestr. heer P. J. Joubert, enz., enz., Uwe Acht
bare V ergadering te verzoeken voorloopige voorziening te 
will en maken voor eenen waarnemenden Vice-President. 

Art. 248. "De Volksraad de missive van de HEd. Re
gering thans aan de orde, waarin verzocht wordt voorziening 
te maken voor een plaatsvervanger van het non-officieele lid 
van den Uitv. Raad C. J. Bodenstein, wegens ziekte van dien 
heer, in overweging genomen hebbende, besluit: aan het 
verzoek gehoor te geven en gaat er toe over twee personen 
te kiezen als plaatsvervangers van de heeren J. P. Mare en 
C. J. Bodenstein, non-officieele leden van den Uitv. Raad; 
bij ontstentenis van een van de non-officieele leden van den 
Uitv. Raad zal zijn plaatsvervanger in de volle capaciteit 
van zijn voorganger optreden." 

I 

PROOLAMATIE 
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT. 

Inleiding. NADEMAAL bij art. 173 1) van de Grondwet bepaald 
is dat voor de behoorlijke en werkdadige uitoefening van het 
administratief bestuur, aangehaald en omschreven in artt. 
171 2) en 172 3) van gemelde Grondwet, de Zuid Afri
kaansche Republiek in distrikten zal warden verdeeld, waar
toe behooren afdeelingen en steden en dorpen ; 

En nademaal het dienstig en doelmatig is geacht het 
distrikt Zoutpansberg te verdeelen in wijken; 

Verdeeling v. Distr. Zoo is het dat ik, namens de Regering der Zuid-Afri
Zoutpansberg in kaansche Republiek, hiermede proclameer, verklaar en bekend 
vier wijken. maak, dat ik vastgesteld en gevestigd heb, en hiermede vast-

stel, dat het distrikt Zoutpansberg zal verdeeld zijn in vier 
wijken, en dat deze vier wijken zullen gescheiden worden 
als volgt :-

Grenslijn van Wijk No. 1. Wijk Rhenosterpoort: Lijnen beginnende bij 
No.l, Rhenosterpoort "Deelkraal," met een regte lijn over de plaats ,Doornkraal," 

van daar met een regte lijn over de plaatsen "Tweefontein," 
"Ka1kfontein" en "Matiebaskraal," van daar met eene schuiue 

1) 2) en 3) Zie ante bl. 61. 
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lijn tot aan "Driefontein," en van daar langs en met den 
rand van den Kaffer Kapitein Legalie, en van daar met eene 
noord-ooste lijn aan de bovenzijde van Rietspruit, over de 
plaats van den heer P. S. Potgieter, tot aan de bovenzijde 
van Dwarsrivier, en met Dwarsrivier af tot waar Dwarsrivier 
en Zandrivier in elkander loopen en van daar al langs en 
met Zandrivier tot waar Zandrivier en Houtrivier in elkander 
loopen, en van daar met een regte lijn tot aan Matlalasrivier, 
en van daar tot wederom aan "Deelkraal." 

2. Wijk Klein en Groot Spelonken: Lijnen beginnende Grenslijn van Wijk 
bij den Kaffer Kapitein Segops rand over den rand bij den No. 2, Klein en 
Kaffer Buffel tot aan Madjaatjesberg; van daar met den Groot Spelonken. 
rand tot aan de Groote Letabasrivier, van daar tot aan de 
Transvaalsche grenslijn, en dan met den afloop langs Olifants-
rivier tot waar de rand van Sewasa, afkomende aan de 
Olifantsrivier komt, en dan met de randen van Sewasa, 
Lemondo en Magato, tot aan de poort alwaar Zandrivier en 
Houtrivier in elkander loopen en de bergen doorgaan, en 
dan al langs Zandrivier op tot waar Dwarsrivier in Zand-
rivier loopt en dan met Dwarsrivier op tot op de Hoogeveld 
van Grootspelonken en dan met het Hoogeveld tot aan den 
rand van Segop. 

3. Wijk Houtboschberg: Lijnen beginnende bij Moleppo Grenslijn van Wijk 
met eene regte zuidelijke lijn tot aan de Olifantsrivier en No. 3, Houtbosch
met den afloop van Olifantsrivier tot en alwaar de lijn van berg. 
Spelonken Olifantsrivier doorgaat, dan met diezelfde lijn terug 
voorbij Madjaatjes tot aan den rand van Segoppo, van daar 
met eene W estelijke lijn tot en met den rand van Legallie, 
voorbij de plaats "Driefontein" tot wederom bij Moleppo. 

4. JYijk Marabastad: Lijnen beginnende bij Deelkraal Grenslijn van Wijk 
met eene Zuid-Westelijke lijn tot aan IJzerberg en van daarNo. 4, Marabastad. 
met eene regt Zuidelijke lijn tot over (Pienaarsnek) den rand 
aan Sebedeelasrivier, en met den afloop van Sebedeelasrivier, 
tot waar die in Olifantsrivier loopt en dan met den afloop 
van Olifantsrivier, tot waar de lijn van Houtboschberg aan 
Olifantsrivier en dan met die lijn terug voorbij Moleppo tot 
aan Driefontein en met de lijn van Rhenosterpoort over 
Matiesbas.kraal, Kalkfontein, Tweefontein, Doornkraal en 
wederom tot aan Deelkraal. 

En ten einde misverstand te vermijden met betrekking Ingeval waar de lij
tot de jurisdictie van de Veldkornetten of van zulk een nen eene plaats of 
a bt f b 1 h" ld k fboerderij snijden zal m enaar o am tenaren a s 1erna aangeste , ge ozen o zulke behooren ' in 
of benoemd mogen worden voor de administratie van de de wijk waar aanleg 
gezegde wijken, proclameer ik en maak ik hiermede bekend, ?fwoonstedegelegen 
dat · · d 1 · d 1"" d ··k IS of na keuze van m le er geva waann e lJnen van genoem e WlJ en eigenaar schriftelijk 
een.ylaats of boerderij mogen snijden, zulke plaats of boer- aan veldcornet ken
derlJ zal verstaan worden in de wijk te behooren in welke nis te geven. 
de aanleg of woonstede van den eigenaar of occupant gele-
gen is, tenzij de lijn eene occupatie mogt snijden, in welk 
geval de eigenaar binnen een maand na datum van publi-

84 
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catie dezer Proclamatie van zijne keuze, om onder de eene 
of andere wijk te behooren, schriftelijk kennis zal geven aan 
den Veldkornet van de wijk waaronder hij thans sorteert, 
alles met dien verstande dat er na het uitbrengen zijner 
keuze als boven vermeld, geene verandering daarin kan of 
zal worden gebragt. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK! 

Gegeven onder mijno hand, op den 1sten dag van 
Junij 1885. 

No. 121. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

\V. EDUARD BOK, 
Staa tssecretaris. 

GOUVERNEMENTS KENNISGBVING. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 23 MEI I 885. 

Regering gemagtigd Art. 204. "De Raad gelet hebbende op de missive van 
permitten vo.or de Regering, dd. 23 April 1884, RBB. 554/84, besluit: de 
br~ndhout mt te Regering te magtigen permitten uit te reiken op de voor-
reiken. ld .. . . d d h t ld geste e W1JZe en tegen nret mm er an et voorges e e 

bedrag voor het wegvoeren van brandhout zooals bedoeld." 
Wegvoeren van In termen van bovenstaand besluit zal voortaan geen 
brandhout van brandhout mogen weggevoerd worden van Gouvernements-
Gouv. gronden belet d t .. d d' lk 1 · · 
zonder permit. gron en enz1J e persoon, 1e zu s ver angt, voorz1en 18 
Groen hout of .tiro- van permit waarop de somma van v~jf schillings in zegels 
merhout mag met betaalbaar is voor elke vracht. Terwijl in geen geval groen 
gekapt worden, . hout of t1mmerhout zal mogen gekapt worden. 1) 
Landdrosten, Veldc. Aan Landdrosten, Veldcornetten en andere ambtenaren 
z~llen .?epa~ingen wordt opgedragen toe te zien dat deze bepalingen stiptelijk 
st1ptehJk mtvoeren. wordt uitgevoerd. 

Op last, 

Gou vernemen tskan to or, 
Pretoria, 1 Junij 1885. 

W. EDUARD BOK, 
Staa tssecretaris. 

1) Zie art. 86 van Goudwet No. 8, 1885. 
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 2 JUNIJ 188.5. 

Art. 264. "De Raad gelet hebbende op Uitv. Raadsbe
sluit, dd. 29 April 18H.5, art. 199, besluit zich te vereenigen 
in den volgenden vorm : 

''Molens die in 24 uur minder dan .5 mud kunnen malen Bepaling van belas 
10s. belasting per jaar; molens die in 24 uur .5 mud kunnen ting voor molens. 
afmalen £1 per jaar; die in 24 uur van .5 tot 10 mud 
kunnen afmalen £2 per jaar; van 10 tot 1.5 mud £4 per 
jaar; van 1.5 tot 25 mud. £7 per jaar; van 2.5 mud en meer 
£10 per jaar. 

Art. 272. "De Raad gelet hebbende op art. 110 van de Commandeer-com
Volksraadsbesluiten dd. 21 Mei 1886 1) op de memories termi~~ies bedoeld ?ij 

' ' . . KnJgswet zullen met tafel, op het gevoelen des volks, op het wenschehJke derbestaan. 
zaak, besluit dat de Commandeer-commissies, bedoeld bij 
art. 3, letter a, van de Wet op den Krijgsdienst, 2) niet 
zullen bestaan. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 3 JUNIJ 188.5. 

Art. 278. De Raad besluit de Wet zooals ze gem~akt Landdrost mag 
is in 1882 3) goed te keuren met deze veranderin()': dat in t~ansporten, enz., 
l . 0 d mtmaken volgens p aats van voor den Landdrost te doen u1tmaken, ook oor tarief. 

den Landdrost zelve uit te maken, onder het tarief neerge-
legd voor het uitmaken van transporten, ten voordeele van 
's lands kas." 

WET No. 2, 1885. 4
) 

INSTRUCTIE VOOR DE VELDCORNETTEN EN 
ASSISTENT-VELDCORNETTEN. 

Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb. 
Volksraad, art. 212, dd. 26 Mei 1885. 

ARTIKEL 1. In elke wijk wordt een Veldcornet en in elke Kiezing van Veld
wijk waarin meer dan 200 burgers wonen indien noodig ook cornet en Assistent 

--~-------

1) Zie ante bl. 1150. 
2) Wet No. 2, 1883, ante bl. 1164. 
3) Zie Wet No. 5, 1882, art. 4, ante bl.l114. 
4) In verband hiermede zie de Veldcornet Instructies van 1858, ante 

bl. 90. 
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overeenk. Kieswet. een Assistent-Veldcornet bij meerderheid van stemmen door 
de stemgeregtigde burgers hunner afdeelingen, overeenkomstig 
de Kieswet, 1) gekozen. 

Ambtst~jddriejaren. 2. Zij worden aangesteld voor den tijd van drie jaren 
~ij afwezigheid o~· en zijn bij aftreding herkiesbaar. Zoodra de Veldcornet door 
~1e~te treedt Assis- afwezigheid buiten zijn wijk, door ziekte of andere omstan-
en op. digheden niet in staat is, of wezen zal, om zijne ambtspligten 

te vervullen, geeft hij daarvan schriftelijk kennis aan den 
Landdrost en aan den Assistent-V eldcornet van die wijk, 
welke Assistent-Veldcornet alsdan dadelijk handelend optreedt 
in de vervulling van alle pligten rustende op den V eldcornet, 
totdat deze weder in de wijk zal zijn teruggekeerd of zijne 
ambtspligten weder op zich neemt. 

Waar geen assistent, In wijken waar geen Assistent is stelt de Veldcornet 
ste!t Veldc. iemand bij afwezigb.eid iemand in zijn plaats aan en geeft daarvan 
anders aan. kennis aan den Landdrost. 
Assistent verantw. 3. De Assistent-Veldcornet is van alle zijne handelingen 
aan Veldcornet. gedurende zijn beheer verantwoording verschuldigd, evenals 

de V eldcornet, volgens de W etten. 
Beide verpligt hulp De Veldcornet en Assistent-Veldcornet zijn even ver
te verleenen. antwoordelijk en verpligt hulp te verleenen waar zij door 

burgers geroepen worden. De Assistent blijft echter verant
antwoordelijk aan den Veldcornet. 

Bewaring van rust 4. De Veldcornetten en Assistent-Veldcornetten zijn ge-
en goede orde. houden nauwkeurig te letten op de rust en goede orde in 

de respectieve afdeelingen, zullen niet gedoogen dat dezelve 
door iemailtl . der bewoners gestoord worde. 

Bekendmaking van 5. All~!{Wetten, Plakaten, Ordonnantien en andere voor
wett8? en .Gouv. schriften, door of van wege de hooge authoriteiten uitge
Kenmsge_vmgen en vaardigd, worden door de Veldcornetten aan de inwoners 
bevordermg der na- b k d k d b.. . . . h 
koming. e en gemaa t oor IJeenroeping der Inwoners In unne 

respectieve wijken, en vervolgens door de Veldcornetten en 
Assistent-Veldcornetten gewaakt, dat dezelve stipt worden 
opgevolgd. Door voorbeeld en vermaning tracht de Veldcornet 
en Assistent de nakoming te bevorderen, en van de over
treding geven zij onverwijld kennis aan den Publieken Aan
klager of aan den Landdrost. 

Veldcornetten on- 6. Behalve de algemeene Wetten, Proclamatien, Ordon
derwOipen aan de nantien en andere voorschriften van den Staat voldoen de 
bevelen der Land- V ld tt A · d dd drosten. e corne en e~ ss1stenten aan e bevolen der Lan rosten 

voor zooverre ZIJ volgens de bepaling der wetten omtrent de 
regterlijke en administratieve magt, daarmede in aanraking 
komen. 2) 

Moeten de bevelen 7. Daarenboven zijn de V eldcornetten en Assistenten ge
der Geregtshoven houden te eerbiedigen alle regterlijke verordeningen en de 
gehoorzamen. b l d G . eve en van e eregtshoven dezer Repu bhek. 
Veldcornetten moe- 8. Alle Veldcornetten of Assistenten zullen nauwkeurig 

1) Zie Wet No. 7, 1882, ante bl. 1131. 
2) Zie V.R.B. 10 Junij 1885, art. 360, infra bl. 1338. 
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eene lijst moeten houden van alle nieuwe inwoners die in ten lijsten houden 
hunne wijken komen, en van alle verplaatsing of verhuizing van personen di~ in-

lders komen of verhmzen, 
naar e · 

9. Ieder ingezetene, die zijn wijk met der woon verlaat, Verhuizende ingeze· 
is gehouden daarvan 15 dagen van te voren schriftelijk tene verplig~ aan 

· t d V Id t f A · t t · .. k V eldc. kenms te ge-kenms e geven . aan . en e corne o ss1s en w1en~ .WIJ ven op verbeurte 
hij verlaat, en ziCh bmnen 15 dagen aan te melden biJ den van boete. 
Veldcornet of Assistent in wiens wijk hij zich nederzet, op 
verbeurte van eene boete van £1 10s. ten voordeele van 
's lands kas. 

Inkomelingen die zich hier ter woon nederzetten zullen Inkomelingen ver~ 
verpligt en . gehouden zijn zich binnen 15 dagen na hun pligt ~!nnen 15 da· 
aankomst in een wijk bij den Veldcornet of den Assis- gen hiJ Veldcornet 

d. "k t ld N l t' 11 b b te melden. tent van 1e WlJ aan e me en. a a 1gen zu en e oet 
warden met een som van £1 10s., niet te bovengaande. 

10. De Veldcornetten of Assistenten zullen eene lijst Veldc. zullen lijst 
houden, van de dienstpligtigen in hunne wijk, opdat daaruit van dienstpligtigen 
blijke wie volgens de voorschriften van de wet op den houden. 
krijgsdienst moeten opgeroepen worden. 

11. De V eldcornetten zullen alle 3 maanden verslag Veldc. zullen kwar. 
doen aan den Landdrost van hun district van hun werk- taalswijze verslag 
zaamheden aan hun dep:itrtement verbonden volgens hun aa~ La~ddrost doen 
· t · d d 1 d ·· ll lk' b"d enJaarlijksaanCom, ms ruct1e en e wetten es an s, ZIJ zu en e Jaar IJ en en Landdrost. 
Commandant en tevens bij den Landdrost van hun district 
verslag doen van de jongelieden van 16 jaar, bij hen inge-
schreven, en ook van krijgszaken. 

12. Bij verzuim aan die bepaling te voldoen, word en Boete bij verzuim. 
zij beboet met eene boete niet te bovengaande £3 0 0. 

13. W anneer iemand door eigen toedoen, geweld van Lijkschouwing door 
anderen of ongeluk ko'mt te overlijden, moet het lijk niet Veldco:net of As~~s
worden begraven voordat de Veldcornet of Assistent van de t~~~a v~~rw~:Jt hJk 
wijk, na behoorlijke schouwing, daartoe de noodige permissie v • 
heeft verleend; op verbeurte van eene boete of gevangenis, 
naar bepaling en uitwijzing van den Regter. 

14. Zoodra de Veldcornet of Assistent onderrigt wordt Veldcornet rappor
dat in zijne afdeeling eenige misdaad gepleegd is, zendt hij te~rt het plegen van 
d t d h 'f l"k d L dd t m1sdaad aan Landaarvan erston een se r1 te IJ rapport aan en an ros drost of Pub. Aan~ 
of Publieken Aanklager, en tracht inmiddels met de noodige klager. 
voorzigtigheid de omstandigheden van de misdaad beter te 
leeren kennen. 

15. Ingeval van moord, huisbraak of andere misdaden, Ingeval van moord 
welke teekenen nalaten zal de V eldcornet of Assistent zich of andere misdaden 

~adelijk begeven naar die plaats waar de misdaad bedreven ~i~~!n~~~~~~ts~fij:s
IS, met twee door hem opgeroepene getuigen, om alles naauw- onderzoek. 
keurig op te nemen en aan te teekenen alle omstandigheden 
welke hij zal kunnen ontdekken, en tegelijk trachten te ver-
nemen welke personen als getuigen omtrent de misdaad 
kunnen dienen; een en ander zal hij dadelijk ter kennisse 
yan den Landdrost of Pu blieken Aanklager moeten brengen. 

~6. In het schouwen van liJken, onderzoekt de Veld- Pligt der Veldcof· 
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netten of Assistent. cornet of Assistent of de dood door uiterlijk geweld is ver~ 
in schouwen van oorzaakt; zoo ja, welke teekenen hiervan aan het ligchaam 
lijken. te ontdekken zijn ; door welke instrumenten de teekenen 

veroorzaakt zijn,-hoelang de gestorvene, na het ontvangen 
der wonden, is overleden, of er in den omtrek van de plaats 
der misdaad ook iets te zien is, dat verondersteld kan tot 
de misdaad eenige betrekking te hebben. 

Veld c. kan gewon- 17. Indien de gewonde bij de schou wing nog leeft, zal 
den persoon onder- de Veldcornet of Assistent behalve het onderzoek naar den 
zoeken. staat en de oorzaak der wonden, uit den mond der gewonde 

trachten te vernemen, hoedanig het geval zich toegedragen 
hceft, en wie de misdaad he eft gepleegd. Bij de schou wing 

Waar mogelijk moet in dit en in het voorgaande artikel, zal de Veldcornet of 
Veldc. zich voorzien Assistent zich doen assisteren van een geneeskundige, in-
van geneesk. hulp, d' d · · d t ] t · d · d' die verschaft moet 1en er zoo amg persoon In en orn re c e vm en IS, 1e 
worden tegen rede- dan ook gehouden zal zijn, onder genot van een redelijk 
lijke belooning. dagloon, 1) deze dienst zonder tegenspreken, te bewijzen, op 

verbeurte eener extra-ordinaire boete, opgelegd door den 
Landdrost van het district. 

Jurisdictie van 18. Elke Veldcornet of Assistent is gemagtigd den ver
Veldc. en Assistent. moedelijken of verdachten dader te ondervragen, maar is 

verpligt hem vooraf te waarschuwen, dat alles wat hij zegt 
in het Hof tegen hem zal gebruikt worden. 

Pligi_ van Veldc. of 19. Ingeval van huisbraak of andere dergel~jke misdaden, 
Assi~ent in geval doet de Veldcornet of Assistent nauwkeurig onderzoek naar 
van huisbraak. · h d' 1 k alle zigtbare teekenen van geweld, en trac t te ont e c en 

door welk instrument dezelve is gepleegd; zoo er bij gelegen
heid van geweld gestolen is, wordt ook hierop nauwkeurig 
acht gegeven en hierna onderJ>;oek gedaan. In elk ander 
onvoorzien geval wordt naar den geest der hier voorschrevene 
wetten gehandeld. 

Veldc. of Assistent 20. Van alle dergelijke schouwingen houdt de Veld
v~rpligt aanteeke- cornet of Assistent eene schriftelijke aanteekening waarin hij 
mng te houden van l h b .. ' h 
schouwingen en on- a etgeen hem ge leken zal ZIJn, zoo klaar als het em 
derteekend naar den doenlijk is, bekend stelt. Welke aanteekening door den Veld
Landdrost en Pub. cornet of Assistent en de beide getuigen, die hem geassisteerd 
Aanklagertezenden. hebben, onderteekend, aan den Landdrost of Publieken Aan-

klager ten eerste zal moeten worden overgezonden, ten einde 
als eene schouw-acte, bij het vervolgen der misdaad, in reg
ten te worden gebruikt. 

Veldc. mag niet ap- 21. Zonder bevelschrift mag de Veldcornet of Assistent 
prehende~en zonder niemand apprehenderen dan wanneer hij hem in misdaden 
bevelschnft, dan al- h t d d b t f . . 
leen op heeten daad op . ee er .aa e r~pt, o o~~ als wmand, schuld1g aan zoo-
of misdadiger zich damge misdaad, ziChzelf biJ hem aangeeft; of wanneer er 
aangeeft. bij hem redelijke grond bestaat dat door verzuim daarvan 

de misdadiger aan de handen van het geregt zou ontsnappen. 
Gevangene naar De V eldcornet of Assistent iemand gevangen genomen heb-

1) In verband hiermede zie art. 4 van Wet No. 12, 1886. 
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ben de, zendt ooodanig persoon onmiddelijk naar de naaste Drostdy te worden 
gevangenis in zij n dis~rict. gezonden. 

22. Met betrekklng tot vagebonden, enz., houdt de Veldc. verpligt zich 
Veldcornet en Assistent zich stiptelijk aan den door den aan gepas. wet op 

HoogEdel Achtbaren V olksraad !J'epas.:;eerde Wet op de V age- dvagebonddage te lbwuo en on er ver eu-
bondage, art. 7 8, dd. 7 Octo her 1881. 1) De nala tige Veld- ring van boete. 
cornet of Assistent zal gestraft worden met eene boete van 
1.5s. tot £2 10s. 

23. De Veldcornet of Assistent zendt den gevangene onder Veld c. zendt gevan· 
behoorlijke bewaring aan den naast in den weg wonende gene aan naaste 

t fA · t t d' h d · d · Veldc. of Assistent Veldcorne o SSIS en , 1e ge ou en IS zoo amgen gevangene die verder transpor-
over te nemen en op dezelfde wijze verder te doen trans- teert. 
porteeren, en zulks totdat de gevangene op de bestemde plaats 
is aangekomen. 

24. Voor het overige geven de Veldcornetten van alle Van buitengewone 

b~ite~gewhone lgdebkeurte~issen, dwaarLomtdrednt itn hfuPnnbe1~nkstrAuctie ~:b;~[J~~~S:~~i~:~~ mets IS epaa , enms aan en an ros o u 1e e an- Landdrost of Pub 
klager van hun district, en daar in alle mogelijke voorvallen Aanklager. · 
niet kan worden voorzien, blijft het aan de voorzigtigheid 
van iederen Veldcornet of Assistent aanbevolen, om wanneer In geval van nood
de tijd tot het doen van rapporten en ontvangen van noo- zakelijkheid mag 

d. d · 1 ·· d Veldc. dadelijk stap-Ige or ers, met kan ver oopen zonder wezenl~J k na eel voor pen nemen om 
het land of eenige ingezeten, het kwaad dadelijk te stuiten kwaad tegen te gaan. 
en des noods met geweld tegen te gaan. 

25. Een van de krachtdadigste middelen, om inwendigen Veldc. gehouden 
handel en beschaving te bevorderen is de reO'elmatigheid postwezen en tele-

'. 0 . graaf te bevorderen. 
van de post en van den telegraaf bmnen 's lands, h1erop 
geven de Veldcornetten en de Assistenten derhalve bijzondere 
acht, en trachten ieder in zijne wijk, de ingezetenen op eene 
gepaste wijze hiervan te overtuigen, opdat deze het groot 
belang van eene zekere en regelmatige correspondentie, zoo-
wel per post als per telegraaf, beseffende, ter bevordering 
naar hun vermogen medewerken. 2) De bewaring, zoowel Bewa:~ng van tele
van den telegraafiijn als van de palen zij in het bijzonder graafiiJn opgedragen 
d b V ld A 

. ' d lk aan Veldcornetten, 
er urgers en e cornetten en ss1stenten opge ragen, we e die verpligt zijn van 

laatsten verpligt en gehouden zullen zij n van eenige ver- verbrekingen kennis 
breking daarvan dadelijk aan den naastbij wonenden Land- te geven. 
drost of Pu blieken Aanklager kennis te geven. 3) 

26. Ieder Veldcornet of Assistent zorge derhalve dat door Veldc. gehoudenalle 
de inwoners van ziJ"n wiJ"k alle dienst-paketten of dienst- brieven, enz., aan 
b · ambtenaren geadres-

1 Ieven, van of aan am btenaren geadresseerd, welke aan hen seerd, met spoed te 
ter verzending officieel worden toevertrouwd, met den meesten verzenden. 
spoed worden voortgezonden, en bij moed willige veronacht-
zaming daarvan, zullen de nalatigen onderworpen zij n aan 
eene boete niet minder dan £1 en niet te bovengaande 
£37 10s. 

1) Zie Wet No. 1, 1881, ante bl. 1016. 
2) Zie art. 83 van Post Wet No. 1, 1886. 
3) Zie Wet Nq. 9, 1880, artt. 6 en 7, ante bl. 762. 
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v eldcornetten belast 27. De V e1dcornetten en Assisten ten zullen in de districten 
met toezigt der pub. waar geen Districtsraden zijn ieder in hunne wijk hunne 
~~;t~fct;::Je~e:ijn. bijzondere adandbacht

1 
vestig

1
ekn OJ?. dten dt?estar:ddder publieke 

wegen, en e eve en we e ZIJ en 1en em e ontvangen, 
stiptelijk nakomen. 

Veld. gehouden on- 28. Zij zullen mede onderling goede correspondentie 
darling ta correspon- houden over alle zaken waarin de onderscheidene wijken 
darekn etu tzbamendtee een gemeen be1ang hebben, en trachten overigens in al het-war en o evor - . . , 
ring der Rapubliak. geen de bevordenng van den b1om der Repubhek betreft, 

aan elkander de noodige informatien te geven en alle moge
lijke hu1p te ver1eenen. 

Veldc. gelast pri- 29. De Veldcornetten en Assistenten zullen alle private 
vate geschilleD: uit geschillen tusschen de inwoners hmmer afdeelingen zooveel 
den ~~g te rmmen mogeliik bii1eggen en het voeren van civie1e processen voor-
en civiele processen ~ ~ . . . 
te voorkomen. komen. Tot dat e1nde wordt een wder geregt1gd om den-

genen met wien hij in geschil is, op een door den Veld
cornet of Assistent te bepa1en tijd, voor dezen te ontbieden. 

Veldc. moet stipt 30. De Veldcornet of Assistent mag zich nimmer door 
onpartijdig blijven. gunst of ongunst: vriendschap of vijandschap, lief of leed, 

in zijne ambtsverrigting laten leiden. Zij maken zich hierdoor 
hunnen stand onwaardig, worden zelfs misdadig, en zijn, 
wanneer zulks gevolg heeft en blijkt, strafbaar. 

Veldc. zullen acht 31. De Veldcornetten en Assistenten zullen bij het op
geven ~P bepalingen roepen der burgers tot dienst verp1igt zijn nauwkeurig acht 
der KnJgswat. te geven op de bepa1ingen der wetten daaromtrent. 1 ). 
Veldcornet verpligt 32. Alle Ve1dcornetten en Assistenten zijn verpligt om 
ambtsbrieven zoo de bij hen ontvangen wordende ambtsbrieven zoo spoedig 
spoedig mogelijk te 1 .. k b d d 1 · h d 1d beantwoorden. moge IJ . te eantwoor en en aan erze ver Ill ou te vo oen. 
Veldc. gelast de wet 33. De Veldcornetten of Assistenten zullen stiptelijk 
tegen het vervoeren waken voor de Wet waarbij hij die zich schuldig maakt aan 
van kleurlingan stip- h t 't ' f · · " 
ta1ijk te handhaven. e v~rvoeren, u1 voeren .o 1nvoeren op onwett1ge WIJZe van 

kleurlmgen of hunne k1nderen over de grenzen der Repu
bliek, of die gemelde jonge k1eurlingen verhande1en of ver-

Strafbepaling. koopen, beide koopers en verkoopers zullen gestraft worden 
met ontneming der k1eurlingen en eene boete van £100 tot 
£500, of bij onvermogen met gevangenisstraf. 2) 

Bij sterfgevallen 34. De Veldcornetten en Assistenten zullen verpligt zijn, 
moet_de Veldc. sterf- zoodra sterfgevallen in hunne wijken p1aats vinden te han-
kenms opmaken enz. d 1 l d . ' e en vo gens e voorschnften van de W eeswet. 3) 
Veldc. heeft juris- 35. Ieder Ve1dcornet en Assistent za1 zich in de uit
di.~tie binnen zijne oefening van zijn ambtspligten houden binnen de grenzen 
WIJk. Zal handelen .. ''k . d . 
tusschen heeren en van ZIJn WIJ , en 1e er mwoner daarvan zal het gezag van 
dien_stboden en ex- die V e1dcornet of Assistent eerbiedigen. De V e1dcornet za1 het 
o:ff!cw Vrederegter regt hebben om te handelen tusschen de heeren en dienst-
ZIJn. boden en za1 ex-officio Vrederegter in zijn wijk zijn. 

1) Zie Wet No. 2, 1883, ante bl. 1164. 
. 2) Zie Veldc. Instr. 1858, art. 54 en aanhaling 3, aldaar, ante bl. 98; 

z1e ook ~rt. 8 der Londen Conventie 1884, ante bl. 1256, 
3) Z1e Wet No. 12, 1870, art. 7, ante bl. 396, 
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36. Veldcornetten en Assistenten zullen v66r het aan- Veldc. en Assisten
vaarden hunner betrekkingen den eed afleggen in handen ten zullen eed af-

d. d d R · leggen. van w personen oor e eger1ng aangewezen. 
37. Hun eed zal zijn van den volgenden inhoud :- Vorm van eed. 

"Ik beloof en zweer plechtig trouw aan het Volk 
dezer Republiek, in mijne betrekking naar regt en bil
lijkheid te zullen handelen, volgens mijn beste kennis 
en geweten, zonder aanzien des persoons, van niemand 
eenige gift of gunst te zullen aannemen, wanneer ik 
vermoeden kan dat deze gedaan of bewezen zou wor
den om mij in mijne betrekking ten voordeele van 
den gever of begunstiger over te halen ; te zullen ge
hoorzamen aan de bevel en der boven mij gestelden ; 

·de handhaving der wetten stiptelijk na te komen en 
niets anders te beoogen dan den bloei en de welvaart 
en onafhankelijkheid van het Land en V olk dezer 
Republiek." 

38. Alle wetten, instructies en Volksraadsbesluiten in Herroeping va.n te-
strijd met deze Instructie, worden hiermede herroepen. genstrijdige wetten. 

39. Deze Instructie treedt in werking dadelijk na publi- In werking treden 
catie in de Staatsco~uant. der wet. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 3 Junij 1885. 

No. 111. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

MET verwijzing naar Gouvernements Kennisgeving No.35, Erven te worden 
in Staatscourant No. 156 in dato 7 Februarij 1884, wordta~ngewezen o~ . 

t l k . ' b d W d 15 J 1 .. meuwe dorp d1stnct nu er a gemeene enn1s ge ragt, at op oens ag u IJ zoutpansberg. 
a. s., door eene Commissie te Zoutpansberg op het nieuwe 
dorp aldaar zullen worden aangewezen erven aan personen 
~ie bewijzen zullen wettelijke aanspraken te hebben op erven 
m het opgegeven dorp Schoema.nsdal. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 6 Junij 1885. 

Op last, 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 6 JUNIJ 1885. 

Personen die Art. 309. "De Volksraad, de memories thans aan de 
petitien aan Sir T. orde met het rapport der Memorie-Commissie overwogen 
Skhepdsthonbebgetee-11 hebbende en zich vereenigende met den geest daarvan, besluit 

en e en zu en . . . 
niet toege1aten wor- aan memonahsten te antwoorden, dat door de Regermg reeds 
den a1s Raads1eden voldaan is aan de memorie uit Ermelo, en dat de Regering 
en ambtenaren. zooveel mogelijk in den geest van de andere memoria-

listen zal handelen. V erder besluit de Raad . dat degenen 
die geteekend hebbende op de petitie waarbij Sir Theophilus 
Shepstone in het land werd geroepen en eveneens degenen, 
welke de petitie hebben geteekend, gezonden terwijl de Depu
tatie in Europa was en waarop namen van Raadsleden en 
ambtenaren voorkomen, voortaan niet als Raadsleden of 
ambtenaren zullen worden toegelaten." 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 9 JUNIJ 1885. 

Vier erven ten dorpe Art. 331. "Op voorstel van den heer Celliers, onder
Christiana toege- steund door den heer Voorzitter besloot nu de Raad naar 
kend aan Ned. Herv. 1 'd' U't R d b 1 •t' t 108 d d 9 A '1 '85 en N ed. Geref. aan 81 Ing van 1 v. \,aa s es UI ar . , . . pn , 
gemeenten. de Regering te magtigen aan de Gemeenten der Nederd. 

Landdrosten en 
Veldcornetten 
zullen jurielijsten 
opmaken. 

Hervormde en N ederd. Gereformeerde Kerk van het district 
Bloemhof gezamenl\jk toe te kennen. de Erven Nos. 441, 
442, 443 en 444, ten dorpe Christiana, om die gemeenten 
in de gelegenheid te stellen daarop een kerkgebouw en des
vereischt een pastorie op te rigten; met dien verstande dat 
deze Erven nog het eigendom zijn van het Gouvernement.'' 

VOLKSRAADSBESLt!IT, 10 JUNIJ 1885. 

Art. 360. "De Raad gelet hebbende, met betrekking tot 
de memorie van D. J. Louw en anderen, uit het distrikt 
Marico, betreffende het nomineeren van Juries, oesluit, dat 
in het vervolg Landdrosten en Veldcornetten een lijst zal 
opmaken van alle burgers geschikt te dienen als Juries in 
Geregtshoven en zoodanige lijsten op te zenden naar den 
Hoofdbaljuw, om dien ambtenaar in staat te stellen de Juries 
uit die lijst te dagvaarden, wanneer hunne diensten vereischt 
worden." 2) 

1) Herroepen door V.R:B. 11 Junij 1885, art. 380, infra bl. 1341. 
2) Zie artt. 132 en 133 der Grondwet, ante bl. 54, 
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WET No. 3, 1885. 
OMTRENT KOELIES, ARABIEREN EN ANDERE 

AZIATEN. 

Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb. 
Volksraad art. 255, dd. 1 Junij 1885. 

ARTIKEL 1. Deze Wet is van toepassing op de personen, Wet van toepassing 
behoorende tot een der inboorlingrassen van Azie, waaronder ~P een der inboor
hegrepen zoogenaamde Koelies, Arabieren, Maleijers en Moha- 1Am¥.~n rassendvanb . . z1e, waaron er e-
medaansche onderdanen van het Turksche riJk. grepen Koelies, enz. 

2. Omtrent de person en bedoeld in Art. 1 zullen de vol- Bepalingen van 
gende bepalingen van kracht zijn: kracht. 

a. Zij kunnen niet het burgerregt der Zuid-Afrikaan- Kunnen geen bur-
sche Republiek verkrijgen; · gerregt verkrijgen. 

b. Zij kunnen geen eigenaars zijn van vast goed in Geen eigenaars zijn 
de Republiek; 1) van vastgoed. 

Deze bepaling heeft geen terugwerkende kracht. Geen terugw. kracht. 
c. Zij, die zich vestigen in de Republiek tot het Inschrijving in een 

drijven van handel of anderzins, zullen inge- registerdaartoe door 
h t .. · R · t f: d l"k de Landdrosten se reven moe en ZIJn 111 een egrs er, a zon ~r IJ gehouden. 

daartoe door de Landdrosten van de respectreve- 0 " ~ d. -a-~>L. ~ 
lijke distric~~n~ te houden, vol?ens een model&;~~~-?;;~~' 
voor te schnJven door de Regerrng. ~~. ~; WM3 

Bij . deze registratie, welke zal moeten geschieden Be~aling. voor ~2.&.:kb6foj 
bmnen acht dagen na aankomst, zal betaa.ld reg1stratie. 
moeten worden de som van £25 (vijf en twintig 
ponden sterling). 2) 

Overtreding van het boven in c bepaalde zal worden Boete voor overtre
gestraft met boete van 10 (tien) tot 100 (honderd) ding, bij":anbetaling 
ponden sterling, bij wanbetaling te vervangen doorgevangems. 
gevangenisstraf van 14 dagen tot 6 maanden. 

Deze bovenbedoelde registratie zal kosteloos plaatsRegistratiekosteloos 
hebben voor hen die zich v66r het in werking voor hen die zich 

. b . k h bb v6or deze wet geves-
t:eden ~ezer .:V e~ rn de Repu l~e e en ¥eves- tigd hebben, indien 
bgd, mrts ZlJ zwh, wat Pretorra betreft brnnen binnen zekeren tijd 
acht dagen en in de andere districten binnen gedaan. 
dertig dagen na het in werking treden dezer \V et 
bij den Landdrost aangeven . 

. d. De Regering zal het regt hebben hun bepaalde Regering zallocaties 
straten, wijken en locaties ter bewoning aan te aanwijzen. 
wijzen. 

-----------
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Bep. niet van toepas- Deze be paling is niet van toe passing op hen die 
sing op dienstboden. bij hunne dienstheeren inwonen. 1 ). 
In werking treden 3. Deze Wet treedt in werking dadelijk na publica tie in 
der wet. de Staatscourant volgens art. 12 van de Grondwet. 2) 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
Staa tssecretaris. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 10 Junij 1885. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 11 JUNIJ 1885. 

Regelen van Hoog Art. 37 5. "De V olksraad, gel et heb ben de op afdeeling 12 
Geregtshof en van het rapport der commissie tot rangschikking van memories, 
andere lokale wetten · 66/85 d d · d te vertttlen op memor1e v .R.R. , eveneens aan e or e, op e aan-

. beveling van het rapport der memorie-commissie, vereenigt 
zich met de laatste en besluit dienovereenkomstig de Regering 
op te dragen de regelen van het Hoog Geregtshof, zooals 
gewijzigd en alle andere locale wetten, voor zoover nog in 
het Engelsch, doch geen andere, te doen vertalen in het 
Hollandsch en dezelve aldus vertaald verkrijgbaar te st@llen 
voor het publiek." 3) 

VOLKSRAADSBESL UIT, 11 JUNIJ 1885. 

Art. 377. Bij de heropening werd op verzoek van ZHEd. 
den Staatspresident en met algemeen goed vinden aan de 
orde gesteld de navolgende Regeringsmissive, dd. 11 Junij 
1885 (V.R.R. 236/85.) 

Ik heb de eer hieronder, voor uwe informatie en ter 
behandeling van den Edel Achtb. V olksraad, te la ten volgen 
kopie van Uitv. Raadsbesluit Art. 227, dd. heden. 

Aan de orde: Ingekomen memorie van den Afrikaner 
Bond vragende informatie omtrent V olksraadsbesluit Art. 309 
in dato 6 Junij 1885. 4) 

De Uitv. Raad na met groote aandacht en ernst ge
noemd Volksraadsbesluit in overweging genomen te hebben, 

1) Zie Wijziging V.R.B. 12 Augustus 1886 art 1418 en 1419 gepub. 
Staatscourant 2 Februarij 1887, Bijvoegsel. ' ' ' 

2) Zie ante bladz. 36. 
3) De Regels van 't Hoog Geregtshof zijn te vinden in de Bijlage infra., 
4) Zie ante bladz. 1338! · 
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ziet bezwaren om behoorlijk uitvoering aan genoemd Volks
raadsbesluit te geven en besluit aan den Ed. Achtb. V olksraad 
aan te bevelen genoemd besluit nog eens in ernstige over
weging te nemen. 

Art. 378. "De Raad, gelet hebbende op Uitv. Raadsbe- Commissie benoemd 
sluit, art. 227, dd. 11 Junij 1885, en de memorie van den om concept besluit 

B d d · b d Id b 1 't C · · op te maken. Afrikaner on aann e oe , es UI : eene ommissie van 
drie leden te benoemen, ten einde een conceptbesluit op te 
trekken, naar aanleiding van het bedoelde verzoek om het 
besluit van 6 Junij laatstleden onder art. 309 te herzien." 

Art. 379. De heer Klopper, Voorzitter der .commissie 
heden ochtend gekozen om een concept-besluit op te trekken 
in zake Uitv. Raadbesluit art. 227, dd. 11 Junij 1885, diende 
het concept door die commissie opgesteld in, per begeleidend 
schrijven dd. heden (v.R.R. 237 j85. 

De Raad besloot eenparig dit concept aan de orde te 
stellen. 

Het bleek van den navolgenden inhoud te zijn: 
"De Volksraad gehoord hebbende het besluit van den Inleiding. 

Uitv. Raad, art. 227, dd. 11 Junij 1885, en in verband daar..; 
mede de daarin vermelde memorie; 

gelet hebbende op de bezwaren verbonden aan de uit
voering van zijn besluit art. 309, dd. 6 Junij 1885; 

kennis nemende van de vreeze dat door gemeld besluit 
verdeeldheid en partijhaat kan bevorderd worden, en 

in overweging nemende, dat door de wetten des lands 
genoegzame voorziening gemaakt is tot handhaving van de 
onafhankelijkheid der Republiek; 

ll,,gfuit: gemeld besluit art. 309, dd. 6 Junij 1885, te Herroeping van 
1'oijee!'en, gelijk hij bij dezen doet." V.R.B., 6 Junij 1885 

Art. 380. "Nadat de beraadslagingen over dit voorstel art. 309• 
waren gesloten werd het met 36 tegen 9 stem men aangenomen." 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 13 JUNIJ 1885. 

Art. 396. "De Raad besluit zich te vereenigen met het Goedkeuring van 
Commissie-Rapport aan de orde en keurt het Traetaat met Tra:ctaat met 
D 't hl d 'd d , Dmtschland. Ul se an , 1) thans aan de or e, goe . 

Art. 400. "De Raad besluit twee premien van £25 ieder Twee premitin uit
toe te kennen aan de vervaardiger van het beste werk in de gel~ofd !'00r ge-
H 11 d h t 1 d h' d · d · 'k k d sch1edems en aar-0. an se e aa over e gese 1e ems en aar riJ s un e van drijkskunde voor 
Zmd-Afrika voor sehoolgebruik 2) alsmede een eijferboek, 3) schoolgebruik, als-

1) Zie Notulen van den Volksraad gepubliceerd Staatscourant (Bij
voegsel) 8 Julij 1885, en Staatscourant 6 October 1885, No. 298 . 

.. 2) Zie V.R.B. 1 Junij 1886, art. 394, Staatscourant 7 Julij 1886, 
(BlJvoegsel.) 

2 
3) Zie V.R.BB. 31 Mei 1886, art, 391, 19 Julij 1886, art 1036 en 

Augustus 1886, art. 1265 en 1266. 
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mede een cijferboek. te worden ingezonden bij den Superintendent van Onderwijs 
v66r Maart 1886, bij de volgende zitting van den Volksraad 
door een daartoe alsdan te benoernen commissie te worden 
onderzocht en desbetreffende te word en gerapporteerd aan den 
V olksraad, bij wien de eindbeslissing berust, en door wien 
de toewijzing van de premien zal geschieden." 

Kennis van kerk- Art. 401. "De Raad, gelet hebbende op art. 10 van het 
muziek onder stan- Rapport aan de orde, vereenigt zich met de wenschelijkheid 
d~~rden tvan onder- door ZEd. den Superintendent in dit artikel uitgesproken 
WIJS op e nemen. . . ' 

om "1n de toepass1ng der wet onder de standaarden van 

Honorarium aan 
onderwijzers eerst 
na 12 maanden te 
worden toegekend. 

onderwijs kennis van onze kerkmuziek op te nemen." 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 15 JUNIJ 1885. 

Art. 405. "De Raad gelet hebbende op art. 
verslag van ZEd. den Superintendent van On 
dat er geen honorarium, zooals bij de Wet 
worden toegekend aan onderwijzers, dan nada 
gedurende een twaalftal maanden blijken heeft 
hij aanspraak heeft op het certificaat van verdienste." 

Geeneleerlingen toe- Art. 407. "De Raad gelet hebbende op art. 13 van 'f' 
g~Iaten tot oplei~. Verslag van den Superintendent van Onderwijs, besluit over 
d.1.ngsschool tenziJ te gaan tot de verkiezing van twee leden voor het bestuur 
ziJ voldoen aan d 0 1 ·a· h 1 d 1 ·a· art. 7 der Wet. er p e1 mgssc oo en gaat er ver er naar aan e1 mg van 

genoemd artikel toe over te bepalen, dat voortaan geen 
leerling tot de Opleidingsschool . zullen worden toegelaten 
tenzij zij voldoen aan art. 7 der Wet op het Hooger Onder
wijs No. 1, 1882." 2) 

No. 123. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

TER algemeene informatie wordt onderstaand besluit 
van den Uitv. Raad hiermede gepubliceerd. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 16 Junij 1885. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

1) Zie Art. 5 van Wet No. 1, 1882, ante bl. 1069. 
2) Zie ante bladz. 1071. 
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UITV. RAADSBESLUIT, ART. 228, dd. 11 JUNIJ 1885. 

Aan de orde: Bespreking van de wenschelijkheid om Geene rekeningen 
n den Auditeur- en Thesauricr-Generaal order te geven gepasseerd of uitbe-

aa . f ld . ] taald aan personen 
geen rekemngen te passeren van, o ge en mt te beta en die gelden schulden 
aan personen, die nog gelden aan den Staat verschuldigd aan den Staat. 
zijn. Alzoo besloten. 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 18 JUNIJ 1885. 

Art. 470. Op verzoek van ZHEd. den Staatspresident 
werd, ingevolge art. XIII van de Aanspraak aan de orde 
gesteld de behandeling der navolgende Regerings-missieve, 
dd. 27 Mei 1885 (v.R.R. 253/85). 

Ik heb de eer u hiernevens toe te zenden een exem
plaar van de te sluiten Conventie betrekkdijk de telegrafi
sche gemeenschap tusschen den Oranje Vrijstaat en deze 
Republiek verzoek den E. A. V olksraad te verzoeken 
de agtiging te verleenen bovengenoemde Conventie 
te 

deling verzoek ik u mij dit geteekend exem-
laten retourneeren. 

Art. 4 71. De heer de Villiers stelde voor, dat deze Regering gemagtigd 
tRegering gemagtigd worde met die van den Oranje Vrijstaat Telegr. co~yentie 
.'een Conventie te sluiten in denzelfden vorm of in denzelfden ~~Jte~· VnJstaat te 
geest als die nu aan de orde. · 

Het voorstel werd algemeen aangenomen. 1) 

Art. 472. Op verzoek van ZHEd. den Staatspresident 
kwam verder onder behandeling de navolgende Regerings 
missieve, dd. 29 Julij 1884 (v.R.R. 254/85.) 

Ik heb de eer hierbij tot uwe informatie en ter behan
deling van den E. A. Volksraad te doen geworden :-

le. Copij Uitv. Raadsbesluit art. 137, dd. 23 Junij 1884. 
2e. (In origineel) Memorie, ingezonden door den heer 

P. J. Naude, van G. Engelbrecht en 48 anderen, in verband 
met inboeking Mapochskaffers. 

3e. Copij circulaire C. B., 36/83 van den Staatssecretaris 
aan Landdrosten. 

4e. Copij minute Commandant Generaal aan Staatsse
cretaris, dd. 13 Junij '84. 

Het Uitv. Raadsbesluit was van den navolgenden inhoud: 
"Art. 137. Aan de orde Minute R225j84 inhoudende 

de ingezonden memorie door den heer P. J. Naude van G. 
Engelbrecht en 84 anderen inhoudende opmerkingen re pro
clamatie inboeking Kaffers van Mapoch; en verzoekende 
verschoond te blijven van vooruitbetaling. 

8 
1) Zie Conventie gepubl. door Gouv. Kennisgeving No. 188, dd. 18 

ept, 1885, Staatscowrant 23 Sept. 1885. 
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De Uitv. Raad, gezien hebbende de recommandatie in 
deze van den Commandant-Generaal en Superintendent van 
N aturellen Zaken vereenigt zich daarmede en 

Besluif. deze zaak met recommandatie voor den Ed. 
Achtb. V olksraad te leggen. 

Vooruitbetaling Art. 4 7 4. "De Raad besluit Uitv. Raadsbesluit art. 137, 
voor Mapoch kaffers 23 Junij 1884, goed te keuren, in verband met Commissie
teruggetrokken. Rapport 1) thans aan de orde, hetwelk eveneens wordt 

goedgekeurd. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 18 EN 19 JUNIJ 1885. 

Art. 4 7 5. ZHEd. de Staatspresident verzocht hi er dat 
aan de orde mogt worden gesteld de behandeling van Uitv. 
Raadsbesluit art. 91, dd. 2 April1885, opgenomen in minute 
onder R. 1578/85, en luidende als volgt (v.R.R. 252/85) :-

"Aan de orde: Minute R. 1578/85, inhoudende advies 
van den Staatsprocureur, over beteekenis art 4 Reglement 
van Orde, alinea 5, re grondbezitkiezers. 2) 

Besloten: zich met het advies van den Staatsprocureur 
te vereenigen." 3) 

Het daarin bedoelde advies van ZEd. Gest. 'den Staats
procureur en de minuten daarmede in verband werden voor
gelezen. 

Volksraad verklaart Art. 481. "De Raad besloot nu eenparig zich te vereeni
zekere bepaling van gen met Uitv. Raadsbesluit art. 91, dd. 1 April 1885, en 
Reg.v.Orde1882e4 ld t d · · ZEd G t d St t als herroepen. a us me e op1n1e van . es r. en aa sprocureur, 

dd. 31 Maart 1885, vervat in R. 1578/85 (v.R.R. 252/85). 

VOLKSRAADSBESLUIT, 22 JUNIJ 1885. 

Regering gemagtigd Art. 521. "De Raad. gelet hebbende op Uitv. Raads
Carolinaalseendorpbesluit art. 235 dd. 19 Junij 1885· op de memorie aan den 
teproclameren, maar V lk d 'J M'dd 1 ' dd K ti voorloopig geen o sraa van . 1 e, Sen., en 59 anderen, . oma , 
ambtena.ren te 10 April 1885; op de aanbeveling der Memorie-Commissie 
benoemen. besluit de Regering te magtigen Carolina als dorp te procla

meeren, nadat ze zich zal verzekerd hebben van het be
noodigd aantal erven tot later gebruik, onder anderen voor 
aanbouw van Gouvernements-gebouwen daarop; de verdere 
regeling te laten aan de Regering, die in deze zal handelen 
in 't belang van het algemeen. De magtiging wordt verleend 

1) Blijkens Notulen kon de Memorie Commissie om reden daarvoor 
opgegeven zich niet met het verzoek vereenigen. 

2) Zie ante bladz. 1077. 
3) Het ad vies van den Staatsprocureur is niet in de N otulen opge

nomen, maar uit de gevoerde discussies blijkt, dat de bepaling van het 
Reg. van Orde van 1882, "dat de kiezers eigenaren van vaste goederen 
moeten zijn" terzijde gesteld en vervangen is door de Kieswet No. 7, 1882, 
die geene conditie ten dien effecte bevat. 
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onder de uitdrukkelijke voorwaarde nogthans dat er geenerlei 
ambtenaren te Carolina zullen worden aangesteld en dat er 
geen kosten van Regeringswege zullen gemaakt worden in 
verband met de daarstelling van dit dorp, v66r en aleer de 
finantien des lands voldoende voorziening in deze maken." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 25 JUNIJ 1885. 

Art. 450. "De Volksraad den post Invoerregten en in Regering opgedrag. 
verband daarmede het rapport en de recommandatie op agent te L. Marques 

· d B t' 0 · · 1 1 d d aan te stellen en op d1en post van e egroo mgs- ommiSSle, ) a sme e e voor- de groote wegen 
gelezen memories betrekkelijk de invoerregten en het rapport Douane kantoren op 
der Memorie-Commissie daarop overwogen hebbende, besluit te richten. 
de post Invoerregten £44,100 goed te keuren, en draagt aan 
de Regering op, om zoodra zij zulks uitvoerbaar vindt, een 
agent te Lorenc;o Marques aan te stellen, ten einde beter te 
letten op de inkomsten der invoerregten van dien kant, 
alsmede om op de groote wegen en toegangen tot onzen 
Staat Douanekantoren op te rigten, en zoodanige proclamatie 
en regulatien dienaangaande te maken, als zij mogt noodig 
oordeelen. 

"Verder besluit de Raad zich te vereenigen met het 
rapport der Memorie-Commissie voormeld, en memorialisten 
te antwoorden, dat er vooreerst nog geen gevolg kan worden 
gegeven aan hun verzoek." 

1) De recommandatie der Begrootings-Commissie luidde als volgt: 
''Art. 8. De Commissie wenscht in overweging te geven om een plan 

te beramen ten einde den smokkelbandel tegen te gaan, vooreerst door 
aanstelling van een agent te Loren<;o Marquez, die met bebulp van de 
Portugeesche Regering de controle der invoerregten aldaar op zich neemt 
en verder door de driften aan .te wijzen waar de transportrijders de Vaal
rivier moeten passee1en en aldaar vaste belastinggaarders aan te stellen, 
in welk geval verscbeidene binnenlandsche belastinggaarders kunnen wor
den afgeschaft. 

"De voornaamste punten alwaar uwe Commissie meent dat belasting-
gaarders behooren gesteld te worden, zijn: 

"Ohristana, 
"Bloemhof, 
"Potchefstroom, 
"Heidel berg, 
"Laingsnek en 
"Aan de twee driften van Buffelrivivier, een van Wakkerstroom en 

een van Utrecht naar Newcastle. 
.. "Art. 9. De Commissie meent dat voor het oprigten van gebouwen 

biJ deze driften noodig zal zijn voor dit eerste jaar een som van onge
v~er £2000, en voor salaris elk jaar arm zeven personen £1400. 

"Het werk dezer belastinggaarders op de grens zal zijn, naar het 
oordeel der Commissie, vooreerst om copijen van vrachtbrieven der trans
portrijders op te zenden naar de Landdrosten en verder om de invo~r
regten te collecteeren van alle goederen voor privaat gebruik en door 
smoushandel ingevoerd, alsmede op goederen door Kaffers ingebragt. 
Op deze directe ontvangsten meent de Commissie dat aan de belasting
gaarders 2!- pCt. kan worden toegekend.'' 

85 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 26 JUNIJ 1885. 

Art. 565. "De Raad gelet hebbende op den post' Regten 
op Concessies £12,000,' op den inhoud der memories bedoeld 
in en volgens het rapport der Memorie-Commissie, nu aan 
de orde, en op de aanbeveling der Memorie-Commissie daar
omtrent, besluit: 

Den post aan de orde goed te keuren, en den memoria
listen te melden, dat de uitgifte van goudconcessies op Gou
vernementflgrond reeds is gestaakt. 1) Dat er derhalve geen 
nieuwe concessies van dien aard op Gouvernementsgronden 
meer worden verleend. Dat de Raad in zoover kan en zal 
gevolg geven aan den wensch der memoria1isten, dat ze de 
Regering zal opdragen toe te zien dat er striktelijk worde 
voldaan aan de termen van alle concessies, hetzij voor de 
ontginning van goud of de ontwikkeling van industrie, zoo
als hij do et bij deze.'' 

No. 134. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

TER algemeene informatie wordt het onderstaand besluit 
van den Uitv. Raad hiermede gepubliceerd. 

Op last, 

Gou vernemen tsk3.ntoor, 
Pretoria, 29 Jun~j 1885. 

W. EDUARD BOK. 
Staa tssecretaris. 

UITV. RAADSBESLUIT, ART. 240, dd. 27 JUNIJ 1885. 

Aan de orde : Bespreking over de voorwaarden, waarop 
voor het vervolg goudconcessies zullen verleend worden op 
private plaatsen. 

Besloten, dergelijke concessies zoodanig te wijzigen, dat 
voortaan 2i percent in plaats van 5 percent zal gelezen wor
den, en dit besluit bij wijze van Gouvernements Kennis
geving in de Staatscouran t te pu bliceeren. 

1) Zie V.R.B. 27 October 1884, art. 1055, ante bl. 1280. 
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GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

REGULATIES VOOR DEN DOORVOER DOOR DE 
ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

NADEMAAL bij Volksraadsbesluit art. 1285, dd. 10Inleiding. 
November 1884, is vastgesteld eene Bijlage tot Wet No. 4, 
1882, welke luidt als volgt: 

BIJLAGE TOT WET No. 4, 1882. 1) 

ARTIKEL 1. Alle goederen niet van Portugeeschen oor- Niet Port. goederen 
sprong te Loren9o Marques ingeklaard, zullen in transito ?oor L. MarqueR 
door het grondgebied der Z. A. Republiek kunnen worden mgev

3
oerdcttegend betl. 

. van p . a va. 
vervoerd, tegen betalmg van een doorvoerregt van 3 percent dour Republ. verv. 
ad valorem, op de volgende voorwaarden :- onder voorwaarden. 

a. Dat het Portugeesche Gouvernement van LoTen90 Portug. Gouvernem. 
Marques de Z. A. Republiek zekerheid verschaft verschaft zeKerheid 
d h t · h b t t t t ll d door eischen van oor e msc en van een org og e s e en oor borgtogt te Loren<;o 
twee ter goeder naam en faam bekende personen, Marques. 
v66r dat de hierboven bedoelde goederen het tol-
kantoor te Loren9o Marques verlaten. 

b. Deze borgtogt zal moeten gesteld worden voor een Bedrag v. Borgtogt. 
som gelijkstaande met vijfmaal het bedrag der 
inkomende regten, die door de Z. A. Republiek 
zouden worden gevorderd indien de goederen 
waren bestemd voor de Republiek zelve. 

c. Deze borgtogt moet worden terug geeischt binnen Terugeisching van 
den tiJ. d van 5 maanden te rekenen van den dag borgtogt binnen 

d d ' 5 maanden. at e goederen het tolkantoor te Loren9o Marques 
hebben verlaten, en zal worden terug gegeven of 
vernietigd op vertoon van een certificaat dat de 
hierboved bedoelde goederen zij n doorgegaan naar 
een bepaald te noernen Staat of landstreek, af te 
geven door den Portuaeeschen Consul in de Z. A. Certifikaatvan Port. 
Republiek en gecontr;signeerd door den Inspec- Consulgecontrasign. 

door Insp. Generaal 
teur-Generaal van Invoer, of een ander daartoe van Invoer. 
van Regeringswege aangewezen ambtenaar. Is 
binnen de genoemde 5 maanden hieraan niet Verv. van sucuriteit 
voldaan, dan vervalt de gestelde sucuriteit ten ten be~oev~ d.er 
b h d Z A I bl . k .. d R . Repubhek md1en 

e oeve er . . {epu 1e , tenziJ e egermg niet binn. 5 maand. 
der Z. A. Republiek, om redenen van billijkheid, gelost. 
dispensatie mogt verleenen. 

2. De geheele verdere regeling van dezen doorvoer zal Verdere regeling 

1) Zie G. K. No. 324, dd. dd. 17 November 1884, ante bl. 1302. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1348 [1885 

doorStaatspresident geschieden door den Staatspresident, met ad vies en toestem-
ming van den Uitvoerenden Raad. 

Tijdstip van in werk. 3. Het tijdstip w~arop deze bijlage in we~ king treedt, 
treden d. President zal door den Staatspres1dent worden bepaald en m de Staats-
bepaald. courant worden gepubliceerd. 
Deze bijlage v.kracht 4. Deze bijlage zal alleen zoolang van kracht zijn als 
zoolang ~n provincie in de Portugeesche Provincie Mozambique een regeling be
Moz~mbique deze. staat waardoor de vervulling van de in artikel 1 genoemde 
regelmg gewaarb. JS. • 

voorwaarden gewaarborgd 1s. 
Regering magt door- 5. De Regeriug heeft de magt om, indien zulks in het 
voer toe te staan belang des lands mogt blijken te zijn, doorvoer toe te staan 
tegen 3 pOt op goed. tegen betaling van een geliJ'k aantal percenten als in art 1 
van elders dan prov. . · 
Mozamb. komende. genoemd, ten aanz1en van goederen aangevoerd worden, van 

Aard der goederen. 

andere zijde dan van de Provincie Mozambique. 
Zoo is het dat ik, Stephanus Johannes Paulus Kruger, 

Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Republiek, met ad vies 
en toestemming van den Uitv. Raad, uit hoofde der artikels 
2 en 3 van bovengenoemde Bijlage tot Wet No. 4, 1882, 
bepaal en vaststel als volgt : 

ARTIKEL 1. Alle Koopmansgoederen, van welken oor
sprong ook, met uitzondering van die in art. 2 genoemd, 
zullen in transito door het grondgebied der Zuid-Afrikaansche 
Republiek kunnen worden vervoerd naar eenige landstreek 

Doorvoerregt 3 pOt daarbuiten, tegen betaling van een doorvoeuegt van 3 per· 
ad valorem. cent (drie percent) op de waarde. 
Vrijstelling v. door- 2. De producten van den grond en der nijverheid van 
voerregt v. Portug. de Portugeesche bezittingen in Mozambique zullen niet onder-
goederen. ·· · t 't t worpen ZIJ n aan eemge rans1 o-reg en. 
Wijze v. borgstelling 3. Tot zekerheid van het voldoen aan de bepalingen 

Te L. Marques ten 
genoege van Republ. 
Consul. 

In de Republiek ten 
genoege van Landdr. 
en Insp. Generaal. 

Zekerheid door twee 
gegoede personen. 

Vorm v. borgstelling 

voor doorvoer vastgesteld zal borg moeten worden gesteld: 
of te Loren9o Marques of in de Zuid-Afrikaansche Republiek, 
en wel als volgt : 

a. Te Loren(}o Ma1·ques zal de borgtocht moeten ge
steld worden ten genoege van den Consul der 
Zuid-Afrikaansche Republiek aldaar, en bij ont
stentenis van dien Consul, ten genoege van den 
Gouverneur van Loren9o Marques, 

b. In de ZU1:d-.Ajn:kaansche Republiek zal de borgtocht 
moeten worden gesteld voor een Landdrost en ten 
genoege van dien Landdrost en den Inspecteur
Generaal, en deze borgste1ling zal moeten worden 
geregistreerd ten kantore van den Registrateur 
van Acten. 

De zekerheid zal moeten worden gesteld door twee 
ter goeder naam en faam bekende personen, die 
in alle opzichten voldoenden waarborg opleveren. 

De borgstelling zal moeten zijn in den vorm vast
gesteld bij Schedule A. 

Bedr. d. Borgstelling 4. Het bedrag der borgstelling zal moeten gelijk staan 
gelijk met vijfmaal met vijfmaal het bedrag der invoerregten, die door de Zuid-
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Afrikaansche Republiek zouden worden gevorderd, indien de het bedra~ der 
goederen waren bestemd voor de Republiek zelve. invoerregten. 

5. Het doorvoerregt zal moeten worden betaald, alvorens Betaling van het 
d goederen Loren<;o Marques verlaten en wel of te Loren<;o doorvoerregt alvo_r. 

e · d C l d · . . goederen de Baa1 
Marques aan en onsu er Zmd-Afr1kaansche Repubhek verlaten. 
aldaar, Of in de Zuid-Afrikaansche Republiek aan den Land-
drost van het district waar de doorvoerder woonachtig is of 
borgtocht is gesteld. 

De kwitantie, die hiervoor door den Landdrost zal wor- Kwitantie aan Insp. 
den uitgereikt, behoort te zamen met de borgacte aan den Gen. in te zenden. 
Inspecteur-Generaal te Pretoria te warden ingezonden. 

De directeur van het Rijks-EntrepOt te Loren<;o Marques Transito goederen 
zal niet toestaan dat goederen ingeklaard voor transito door zullen niet de B.aai 

· f · ' h R bl' k' d d . zonder toestemmmg de Zmd-A nkaansc e epu 1e naar lan streken aarbu1ten, van Republ. Consul 
het tolkantoor verlaten, tenzij de Consul der Zuid-Afrikaan- verlaten. 
sche Republiek te Loren<;o Marques zijn uitdrukkelijke be-
williging daartoe heeft te kennen gegeven. 

6. De doorvoerder za], ingeval de goederen komen uit Bewijs v. de waarde 
het Rijks-Entrepot te Loren<;o Marques, moeten overleggen der goederen door 

h t t 'fi t d d' t d t R"k E t At den doorvoerder e cer 1 caa van en 1rec eur van a IJ s- n repo ten over te leggen. 
aanzien van de waarde der goederen, of anders een bezworen 
verklaring daaromtrent moet afleggen. 

7. Wanneer voldaan is aan de vorenstaande bepalingen, Certificaat van door
zal de Consul voor de Z. A. Republiek te Loren<;o Marqnes voer doo~_Repu?L 

· . . Consul u1t te re1ken. 
een "Oertificaat van Doorvoer" u1tre1ken, hetwelk zal bevat-
ten den naam van doorvoerder, naam van ontvanger en 
hunne woonplaatsen, alsmede den aard en de merken der 
goederen. 

8. Dit certificaat van doorvoer zal dienen als vrijgeleide Gebruik van 
voor de door te voeren goederen in het gebied der Zuid- Certificaat. 
Afrikaansche Republiek, en zal op aanzoek van elken Land-
drost of Belastinggaarder moeten vertoond warden. 

Bestaat. er redelijken grand om te vermoeden dat er Landd. of Belasti.n~
een ontduiking der wet plaats heeft dan zal elke Landdrost gaarde.r ond. suspicie 
f · ' . regt k1sten en pakk. 

o Belast1nggaarder het recht hebben de k1sten en pakken te openen. 
te doen openen. 

9. N a het in ontvangst nemen der goederen zal de Certificeeren der . 
ontvanger zulks op dit certificaat moeten certificeeren het- ontvangst contraslg-

lk 
. ' neerd door Landdr. 

we tevens door den Landdrost, Mag1straat of Vrederegter of Vrederegter. 
van het district waar de goederen zijn afgeladen moet ge
contrasigneerd warden. 

Daarna moet dit certificaat aan den Inspecteur-Generaal Teekening v. Certifi
te Pretoria warden toegezonden die na het in orde bevon- caat door Insp. Gen. 
d . ' ' en Portug. Consul te 
en te hebben, het gecontras1gneerd aan den Portugeeschen Pretoria. 

Consul te Pretoria zal overhandigen om ook door dezen ge
teekend te warden. 

Het certificaat zal daarop, indien noodig, aan den Consul Certific .. aan Rep. 
der Z. A. Republiek te Loren<;o Marques warden gezonden. Consul m Delegoa 

10 D d gezonden. . . e gestelde borgacte zal, wanneer aan de voren8taan e Teruggave van borg-
bepalmgen is volC..aan, op aanvrage bij den Consul der Zuid- acte d. Rep, Consul 
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of Insp. Generaal. Afrikaansche Republiek te Loren<;o Marques of bij den In-
specteur-Generaal te Pretoria, worden teruggegeven. 

Tijdsverloop waarin 11. W ordt het certificaat van ontvangst, bedoeld in 
de borgacte moet art. 9, en de aanvrage van teruggave der borgstelling niet 
worden teruggevr., ingezonden binnen 5 maanden na den dag waarop het 
anders vervalt . . 
securiteit. cert1ficaat van doorvoer IS verleend, dan vervalt de gestelde 
Regering mag dis- securiteit ten faveure van den Staat. De Regering kan echter 
pensatie verleenen. om gegrondJ redenen dispensatie verleenen. 
Tijdstip van in 12. De Bijlage tot de Wet No. 4, 1882, en deze Regu-
werking treden. latien treden in werking 14 dagen na publicatie. 

Schedule v. borgacte 

Vorm van borgacte. 

SCHEDULE A. 

BORGACTE VOOR DOORVOER DOOR DE z. A. REPUBLIEK. 

Zij het kennelijk aan allen wien het aangaat :-

Dat op heden, den . . . . . . . . . . .. dag der maand ................. . 
in het jaar onzes Heeren Een Duizend Acht Honderd ........... . 
en Tachtig, wij ................................................ wonende te 
........................... , als hoofdschuldenaar en ........................ , 
wonende te ........................ , en ........................... won en de 
te ........................... , als borgen ons in solidurn hebben ver-
bonden te betalen aan Willena Eduard Bok, in zijne hoedanig
heid als Staatssecretaris der Zuid Afrikaansche Republiek, of 
zijnen wettigen opvolger, als zoodanig vertegenwoordigende de 
Regering der Z. A. Republiek, renuncieerende tot dien einde de 
exceptie van beneficiurn ordinis seu excu.ssionis et div·isionis, met 
de meening waarvan wij verklaren ten volle bekend te zijn, de 
som van ....................................................................... . 

zijnde vijfmaal het bedrag der invoerregten, dat betaald zou 
moeten worden indien de volgende goederen zouden worden in
gevoerd in de Zuid Afrikaansche Republiek :-

Omsehrijving der Goederen. Merken der kisten en 
P:1kken. 
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en voor welke betaling, wcl en wettig te worden gedaan, wij 
onszelven en elk onzer, onze Erfgenamen, Executeuren en Ad
ministrn.teuren bij deze vast verbinden. 

Nademaal de hierboven gemelde ........................ zijn voor-
nemen heeft te kennen gegeven om de hierboven vermelde goe-
deren van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . naar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . door 
het grondgebied der Zuid Afrikaansche Republiek te vervoeren 
en ci.aarvoor een certificaat van doorvoer te verkrijgen volgens 
Bijlage tot Wet No. 4, 1882, en de desbetreffende Regula ties, 
zoo zijn de voorwaarden dezer verbindtenis als volgt: 

1. Dat de Regering zonder nadere actie of in verzuim- Voorwaarden van 
stelling de executabel-verklaring van deze Borgakte op de verbindtenis. 
personen en goederen en eigendommen der personen die haar 
onderteekend hebben, zal kunnen aanvragen, doende de onder-
teekenaars bij dezen afstand van de wettelijke exceptien tegen 
deze executie, 

Indien: 
a. Het blijkt dat de bovengemelde goederen of een deel Indien goederen niet 

daarvan (ingeval dttarvoor een certificaat van door- doorgevoerd worden 
is uitgereikt) niet zijn doorgevoerd naar de plek ge- naar bestemde plek. 
noemd in dat certificaat van doorvoor; 

b. Indien niet binnen den tijd van vijf maanden, te reke- Indien het bewijs 
nen van den dag waarop het certificaat van door- v~n aankomst niet 
voer is uitgereikt, op de wijze bepaald in art. 1v der bmlnend5 madanden . . ge ever wor . 
BlJlaP:e tot Wet No. 4, 1882, en nader omschreven 
in de desbetreffende Regubtien, het bewijs is ge
leverd dat de goederen, genoemd in het certificaat 
van doorvoer, zijn aangekomen op de plaats van be
stemming, aangegeven in datzelfde certificaat. 

2. Dat deze verbindtenis van nul en geener waarde is wan- Verbindtenis v. geen 
neer geen der bovengenoemde gevallen plaats grijpen. waarde in~ien gen. 

Aldus gedaan en geteekend op plaats en datum voormeld, ge~all~n met plaats 
in tegenwoordigheid van onderstaande getuigen. grlJpe · 

Personen die zich vorbinden r ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
( ................................ . 

Getuigen f ::: ::: ::: : : : ::: ::: ::: ::: ::: ::: 
Aldu;:; voor mij, 

Landdrost. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

Gou vernemen tskan to or, 
Pretoria, 30 Julij 1885. 
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WET No. 4, 1885. 
Om voorziening te maken voor het beter bestuur en betere 

Regtspleging onder de N aturellen bevolking dezer 
Republiek. 

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb. 
Volksraad, Art. 479, d.d. 19 Junij 1885). 

Inleiding. NADEMAAL de onkunde, de gebruiken en de gewoon-
ten van de Inboorlingbevolking dezer Republiek hen onge
schikt maken voor de pligten en de verantwoordelijkheid 
van het beschaafde leven; en verder, naardien het noodig 
en wenschelijk is om voorziening te maken tot betere be
handeling en beter bestuur van hen door hen te plaatsen 
onder bijzonder opzigt, en tot behoorlijke bedeeling van regt 
onder hen, totdat zij behoorlijk zullen in staat gesteld zijn 
zoodanige pligten en verantwoordelijkheid te begrijpen en~ 
te waardeeren, welke zij redelijker wijze mogen geacht war
den te kunnen volbrengen in gehoorzaamheid aan de alge
meene wetten bestaande in de Republiek. 

Zij het daarom vastgesteld door den Hoog-Ed. Acht-
baren Volksraad der Zuid-Afrikaansche Republiek. 

Herroeping van ART. 1. Artikel 37 tot 51 ingesloten, en artikel 56, 57 
zekere artikelen der en 58 van de V eldcornets Instructies, 1) goedgekeurd en 
{s~~~~I;.~~~~;. ~.a;, vastgesteld bij Volksraadsbesluit van 17 September 1858, 
1870, No. 4, 1873, en artikel 19; De \Vet No. 9 van 1870, 2) getiteld: ter voor
No. 3, 1876. koming van vagebonderen, diefstal en andere ongeregeldheid 

onder Ka:ffers, tot bescherming van personen, eigendom en 
bezittingen , tot beter regeling en bestuur van de Ka:ffer
stammen, en tot het opleggen eener belasting op Ka:ffers en 
and ere gekleurden, goedgekeurd en vastgesteld bij V olks
raadsbesluit van 3 Junij 1870, Artikel 154; Wet No. 4 
van 1873, 3) getiteld: voor het uitnemen van Passen door 
Inboorlingen in de Z. A. Republiek, goedgekeurd en vast
gesteld bij Volksraadsbesluiten van 5 en 6 Augustus 1872, 
artikel 184 en 189, en gewijzigd bij Volksraadsbesluit van 
10 Maart 1873, artikel 33, en Wet No. 3 van 1876, 4) 
getiteld: Wet betre:ffende N aturellen, goedgekeurd en vast
gesteld bij Volksraadsbesluit van 9 Junij 1876, artikel 143, 
zullen hierbij herroepen zijn, en zijn bij dezen herroepen, 

Uitzondering betref- behoudens alleen en uitgezonderd zoo ver betreft 2,1le over
fende overtredingen tredingen tegen genoemde artikelen van de Veldcornets In-

1) Zie ante bl. 96-99. 
2) Zie ante bl. 378. 
3) Zie ante bl. 480. 
4) iZie ante bl. 662. 
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structies en bovenaangehaalde wetten, en de onder deze be- tegen gen. Veldc. 
alingen opgelegde straffen en boeten ; en de bovengenoemde lnliltruct. en wetten. 

~etten en alle stappen genomen of aangevangen v66r deze 
wet zal in werking komen, zullen voortgezet worden, en al 
de straffen en boeten die zij n opgelegd; en alle dergelijke 
stappen zullen evenzeer van kracht zijn, en zullen voortgang 
hebben, opgelegd en uitgevoerd worden op dezelfde wijze Opgelegde straffen 
alsof deze wet niet was daargesteld ; met dien verstande en boeten te wo:den 

d t · t d · t 1 t "d' .. t h t voortgezet en mtge-echter a me s aann verva za s riJ 1g ZIJ n me e gezag voerd tenzij · 
thans door de hoofden en hoofdlieden van inboorlingen in tegenstriJdigmethet 
de"verscilliTende districten van deze Republiek uitgeoefend, gezag doo: Naturell. 
totdat aanstellingen zullen gedaan zijn waarvoor In deze hoofden mtgeoefend 
wet voorziening gemaakt wordt. 
--- 2. De wetten, gewoonten, of gebruiken tot hiertoe be- Wetten enz. van 
staande onder de inboorlingen, zullen voortdurend 1n deze Inboorlinge~ bl~jven 
~· k k ht bl" 1 ·· · t bl k .. van kracht md1en Repuone van rac IJVen zoo ang ZIJ n1e ge e en ZIJll niet strijdig met 
strijdig te zijn met de algemeene beginselen van beschaving beschaving. 
erkend door de beschaafde wereld. 
'I 3. De Staatspresident zal geregtigd zijn in districten Staatsl?resi~ent zal 

door den V olksraad als noodig bepaald commissarissen over Commissanssen ' . over N aturellen 
de naturellen aan te stellen om alle zaken In deze wet ver- aanstellen. 
meld en al zoodanige bevelen of opdragten van tijd tot tijd 
door de Regering te geven, ten uitvoer te brengen. In zoo-
danige districten waar de V olksraad beschouwt dat de be-
noeming van een Naturellen Commissaris niet noodig is ofLanddrost em 
vereischt wordt 1) zullen de Landdrosten ex-officio Commissa- officio Commissaris 
· N t 11 .. t · t t h d d k en Veldc. Onder-rissen van a ure en ZIJn om oez1g e ou en over ewer - Commissaris[ien. 1 

zaamheden van de V eldcornetten als Onder-Commissarissen.St v:t.· J'& · ~~df"4· ~tn-
4. Ieder Commissaris of Ond~-Commissaris van N a tu- Sfiris<fi6ftJ~an C~m..f?'~ · 

rellen of In~_?_orFn~<?~d door de Regering aanges~eld, z.al ~~::~!~a~~d~:~ 
de magt nebben om onaerzoek te doen en te beshssen Ill Naturellen of In-
alle civiele twisten tusschen inboorling en inboorling van boorlinghoofd in 
den stam of de bu urt waarmede hiJ' be last is, alsmede in zaken van twisten 
· · 1 k d .. h · d' d onder Naturellen CIVle e za en oor blanke personen biJ em Inge 1en tegen of op klagte van 

eenig N aturel behoorende tot een grooten of wilden stam blanken. 
binnen zijn district of afdeeling. In behandeling van deze 
laatstgemelde zal de Commissaris of Ondercommissaris de 
zaken behandelen zooveel mogelijk overeenkomstig de wetten 
d~s lands vastgesteld voor de beschaafde bevolking, !l&-f)- '7 ~/.. 
d1e~ verstande echter dat in alle voorkomende gev n door ..1 1 17 o ' 
eemg Opperhoofd of Ondercommissaris uit zen zaak in 

1 I 
geval van appel een nieuw onderzo an plaats hebben Appel bij Commiss. 
voor den Naturellen-Commissar· an zijn district. VoorFinaal Appel bij 
finaal appel zullen beide_____.pa -1jen zich moeten wenden naar Sup. v. 1-'aturellen 
den S · t d N · ll l t d t beh. goedkeurin"' "?-penn en en an ature en, we te vers aan a der Regering. "' 
geen Uitspra an zoodanig ambtenaar als voornoemd van 
kracht zijn of in executie gebragt worden tot tijd en 
~~~---goe4g-ekffi.nad- en beki ach tigd is door de Regering. 
-----------· ---·-----------------

1) Zie V.R.B. 24 Sept. 1884, art. 574, a.nta bl. 1267, 
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Zaken en geschillen X 5. Alle zaken en geschillen van civielen aard tusschen 
van civ~elen a~rd inboorlingen zullen worden behandeld naar de voorzieningen 
tussch. mboorlmgen dezer wet en niet anders, en overeenkomstig Inboorling-
teworden behandeld h d . b "k 1 a· t•• d . .. 
volgens deze wet en :wetten, e en In ?e rm ~ s. voor Ien lJ 1n zwa~~ ZIJn, 
Inboorling wetten In zoover deze niet aanlmdmg zullen geven tot bhjkbaar 
heden in gebruik. onregt of strijden met de aangenomen beginselen van na-

tuurlUke billijkheid. ~ a~ "~s ... 
Regtsmagt van ® 6. .l.J.Iil-l~ml~·~~· W~~~I.-~WJJ:f:llil.ll..-Z.ull.e.Ilt........:te 
C~missarissen. magt hebben bij 
X.u. rlf!/3vh/.en overtredingen, be ld. i" schedule gehecht aan deze 

<-1~ wet, b~~~ex~ .. door _ binnen hunne respectieve 
/4£1 dei _1J;cyfl~ districten';fm.m dien verstande e ter dat geen zooda.Qi ig_QD. m

Boete £10 niet te 
boven gaande, ge
vangenisstraf tot 3 
maanden of slagen 
tot 25. 

missaris van Naturellen regt zal hebben eenigen lt~
mrertrerl-er hooger of zwaarder te straffen dan met eene boete 
de som van £10 niet te bovenga nde, of gevangenisstraf met 
of zonder harden arbeid, met of onder schraal dieet, voor 

tijd van niet meer dan drie maanden, of tot het ont-

' 
. 25. 

Staatspresident 7. In alle hprgerlijh;;Q eR eiir~ieeele i3ttken beslist volgens 
heeft. magt te kiezen deze wet zal de Staatspresi nt, met ad vies en consent van 
e~ ~Itspraak .~e. ver- den Uitvoerenden Raad vol ma()'t regt en gezag hebben om 
met1gen of WlJZigen. . ' . o ' . 

de behandehng der zaak te erz1en en de mtspraak desnoods 
. i ... 

Staatspresident zal O. 8. De Staatspresident zal van tijd tot tijd, met advies 
regelen en bepalin- en consent van den Uitvoerenden Raad, regelen en bepalin-
gen maken voor k d b h d 1· k d H Hoven van Naturel- gen ma en voor e e an e 1ng van za en voor e oven 
len zaken bevattende van N aturellenzaken, en zal bepalen en vaststellen boeten, 
boeten, get~igegel- beta1ingen, kosten en uitbeta1ingen voor getuigege1den 1) in ge
den, .enz:, die na zegde Hoven te zullen worden toegestaan welke re()'e1s en 
pubhcat1ewet zullen . . .., ' o . 
zijn. bepahngen a1dus gegeven na In de f:)taatr;courant gepubh-

ceerd te zijn van kracht zullen zijn. 
Doodslagen, aanran- 9. Alle doodslagen, aanrandingen of andere schade toege
dingen of andere bragt aan persoon of eigendom van een inboorling, veroor-
schade toegebragt kt d d · b 1' f 1 d aan inboorlingen zaa · oor oproor on er In oor mgen, o ten gevo ge aarvan, 
door een andere of door gevechten on<ler partijen, inboorlingen, of waarin een 
inboorl~ng kunnen stam of deel daarvan heeft deelgenomen, en we1ke naar het 
g~~~:a~~~~~~~TI~t gevoe1en van d.en Staatsprocureur, na geraadp1eegd te hebben 
worden. met den Supermtendent van Naturellenzaken, geschikter door 

den Commissaris van N aturellen kunnen behande1d worden, 
kunnen onderzocht en beslist worden door den Commissaris 
van het distrikt waarin de misdaad gepleegd is. 

Juri~dictie. v. Staats- 10. Waar een doodslag, aanranding of andere schade 
president m geval aan persoon of eigendom geschied is en het genoegzaam aan 
van doodslag, aan- d St t ·a t bl"k d d a' a· f randing of schade en aa spres1 en lJ t at eze oodslag, aanran mg o 
in het opleggen van andere schade als voornoemd, door inboorlingen gedaan is, 
boete betaalbaar en dat onder eenige stam of dee1 inboorlingen eene zamen-
door stammen per . b t t d . d . . . spanning es aa om e In zoo anige zaak vereischte getm-

~- -- - -- ------ - --- ------------ . ---- ------

1) Zie Wet No. 5, 1886, art. 2 .. 
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genis te ontduiken, of om den dader te doen onbekend hoofden der volwas
blijven, of anders, ~m door lijdelijk. verzet. tegen de wettige sen bevolking. 
ov€lrheid de herha1mg van zoodamgen m1sdaad of overtre-
ding aan te moedigen, zal de Staatspresident het regt hebben 
zoodanigen stam of deel er van, eene boete op te leggen, 
niet te bovengaande £5 per hoofd van de volwassen man-
nelijke bevolking, voor e1ke overtreding, invorderbaar op 
zoodanige wijze als de Staatspresident zal gelasten, en om 
zoodanige boete of deel er van te doen teruggeven, wanneer 
hij daartoe termen vindt. 

11. Alle misdaden tusschen inboorlingen, voor de teregt- Misdaden tusschen 
ste11ing waarvan jurisdictie niet bij deze wet aan de Hoven ~nb.oo:li~gen boven 

N ll C · · t t · 11 · · JUnsdiChe derHoven van ature en ommissarissen oeges aan Is, zu en en ZlJn van Naturellen 
hiermede onderworpen aan vervolging en mogen teregtgesteld Commissarissen 
worden voor de gewone Geregtshoven in deze Republiek, op ?n~er:vo:pen aan 

1-ed ·· 1 f ·· 1 d d JUnsdiCtie der deze l' e W~Jze a so ZlJ gep eeg waren oor personen van gewone Hoven voor 
Europeesche afkomst. blanken. 

12. Alle boeten en kantoorpenningen in deze wet be- Boeten enz. in 
paald zullen gestort worden in 's lands schatkist. 's landskas gestort. 

13. De Staatspresident als opperste opperhoofd zal over Staatspresident als 
a1 de hoofden en inboorlingen der Republiek alle magt en opperste Opper
gezag uitoefenen die naar inbo~rlingen-wetten, gebruiken en hoofd heschouwd. 
gewoonten, toegekend worden aan eenig opperste Opperhoofd. 
Hij wordt hierbij gemagtigd om, met advies en goedkeuring 
van den Uitv. Raad, een hoofd dat schuldig bevonden wordt 
aan een handeling waardoor de vrede in de Repu bliek zal 
bedreigd worden, te ontzetten van zijn hoofdmanschap, te Hij kan hoofd schul
verwijderen van de plaats waar hij gewoond heeft, onder dig aan verbreking 

d . . t . d . k d b . t van vrede ontzetten, zoo amg opz1g en In zoo amge verze er e ewarmg 8 verwijd(tren of in 
p1aatsen als doelmatig zal voorkomen, en een ander geschikt bewaring plaatsen. 
persoon in zijn plaats aan te stellen. Eene beslissing van Beslissing aan geen 
dezen aard zal niet in herziening kunnen komen voor eenig appel voor eenig 
Hof in deze Republiek. Hof onderworpen. 

14. De Staatspresident heeft de magt, met advies en Staatspresident kan 
toestemming van den Uitvoerenden Raad zoodanige regie- reglementen enz. 
~~nten te maken en op te stellen, en zo~danige orders als ~~~~r d;e~a~~l~~~~ng 
h1J van tijd tot tijd noodig en raadzaam mogt oordeelen voor 
de betere werking en handhaving van deze wet; en alle zoo-
danige reglementen, regu1atien en orders zullen deze1fde 
kracht en uitwerking hebben a1sof zij vastgesteld waren en 
een gedeelte van deze wet uitmaakten. 

15. Wet No. 11, 1881, 1) voorziening makende voorHerroepingvanWet 
't.beter bestuur en regtsbedeeling onder de inboorling-bevol- No. 11, 1881. 

kmg is en wordt hiermede herroepen en buiten werking 
gesteld. 

16. Deze wet zal dadelijk van kracht zijn na hare pu- Inwerking treden 
blicatie in de Staatscourant, vo1gens art. 12 der Grondwet. der wet. 

---·--------

1) Zie ante bl. 995. 
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SCHEDULE. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 1 Julij 1885. 

[1885 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

W. EDUARb BOK, 
Staatssecretaris. 

WET No. 5, 1885. 
TOT UITLEVERING V AN MISDADIGERS AAN DEN 

ORANJE VRIJSTAAT. 

Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb. 
Volksraad, art. 519, dd. 22 Junij 1885. 

Inleiding. N ADEMAAL het noodig is de wet betrekkelijk de ap-
prehensie en uitlevering aan den Oranje Vrijstaat van per
soncn beschuldigd of overtuigd van het plegen van zekere 
misdaden, binnen de jurisdictie van den gezegden Oranje 
Vrijstaat vast te stellen, zoo besluit de Volksraad bij dezen 
als volgt:-

Misdaden volgens ARTIKEL 1. Deze Wet zal toepasselijk zijn op de mis-
Schedule. da,den vermeld in de eerste hieraan gehechte Schedule. 
Voortvlugtige mis- 2. Eenig persoon beschuldigd van een der misdaden of 
da~.ige~s uit den 0. wanbedrijven in deze Wet vermeld te hebben gepleegd in 
V.nJstaat kunnen den Oranje Vrijstaat, en eenig hierna genoemd voortvluchtig 
h1er geapprehen- . d d' I d 0 · V .. 1 h bb d deerd en terugge- m1s a 1ger za , en ranJe riJStaat ver aten e en e en 
zonden worden. in dezen Staat gevonden wordende, kunnen worden geap-

prehendeerd en terug gezonden naar den gezegden Oranje 
Vrijstaat, op de wijze zooals in deze wet voorzien, en zulks 
hetzij de misdaad waartoe de uitlevering is verzocht werd 
begaan voor of na het passeeren dezer Wet. , 

Aanzoeken tot uit- 3. Een aanzoek tot uitlevering van een voortvluchtigen 
levering_ bij Staats- misdadiger tot wiens apprehensie een lastbrief is uitgereikt 
secretar1s te maken. d d d 0 · \T ·· d" · f d oor en gezeg en ranJe riJStaat en 1e IS o vermoe 

wordt te zijn binnen dezen Staat, zal worden gemaakt bij 
den Staatssecretaris van dezen Staat. Bij ontvangst van zoa

Order van Staats- danig aanzoek zal de Staatssecretaris bii order onder zijne 
liecreta.ris a.an Land- hand aan eenigen Landdrost of Vredt:rechter bekend maken 
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dat zoodanig aanzoek is gedaan en hem gelasten zijn last- drost of Vrederegter 
brief voor de inhechtenisneming van den voortvluchtigen o~ lastbrief uit te 

· t "k · re1ken roisdadiger mt e rei en. · 
4. Een lastbrief voor inhechtenisneming van eenen voort- Door wien lastbrie

vluchtigen misdadiger, hetzij beschuldigd van misdaad ofven uitgereikt 
reeds veroordeeld, kan worden uitgereikt : worden. 

a. door eenen Landdrost of waarnemenden Landdrost, Door Landdrost, 
of eenig persoon als zoodanig ageerende of eenigen waarn. Landd. of 
Vrederechter op ontvangst, of op publicatie in Vredrdregtedr op gezeg e or e. 
de Staatscourant van de gezegde order van den 
Staatssecretaris, en op zoodanige getuigenis, als 
in zijne meening de uitreiking van den last-
brief zoude rechtvaardigen, indien de misdadiger 
was veroordeeld in dezen Staat en 

b. door eenen Landdrost of waarnemenden Landdrost Door Landdrost, 
of eenig persoon als zoodanig ageerende, of eenigen waarn. Landdrost. of 
Vrederegter op zoodanige informatie of klachte Vreder~gter op m-.' . . format1e of klachte. 
en zoodamge getmgen1s of na zulke stappen als 
in de meening van den persoon de lastbrief uit-
reikende de uitreiking zoude rechtvaardigen van. 
eenen lastbrief, indien eene misdaad ware begaan 
of de misdadiger veroordeeld binnen dezen Staat. 

Eenig persoon krachtens dit Art. een last brief uitreikende Bjj uHreHdng van 
zonder eene order van den Staatssecretaris als voormeld zaiiastbriefzonderorde 
t t d d. bt d t d t van Staatssecretaris ers on ~an Ien. am . enaar aarvan rappor . zen en e za~en kan laatstgenoemde 
met de mformatie of aanklachte, of gecert1ficeerde kopiJen lastbrief herroepen. 
daarvan en de Staatssecretaris mag, indien hij goedvindt, 
bevelen dat de lastbrief worde herroepen en de persoon die 
in hechtenis is genomen worde ontslagen. 

5. Iedere last brief tot de inhechtenisneming van eenigen Inhoud v. lastbrief. 
voortv luchtigen misdadiger zal gelasten dat hij voor eenigen Indien zonder or~e 
Landdrost worde gebracht. Indien de last brief is uitgereikt ~f~e~:t~~\t~=~r~!~J~ 
geworden zonder de order van den Staatssecretaris zal de drost ontElag gela~
Landdrost, waarnemende Landdrost of eenig persoon als zoo- ten tenzij h ij order 
danig ageerende, het ontslag van den voortvluchtigen mis- ontvangt. 
dadiger gelasten, tenzij, dat binnen zulken tijd als hij met 
betrekking tot de omstandigheden der zaak redelijk moge 
achten, de gezegde Landdrost van den Staatssecretaris de 
order vermeld in het derde artikel van deze Wet ontvangt. 

6. Wanneer een voortvluchtig misdadiger gebracht wordt Landdrost zal zaak 
voor den Landdrost zal de Landdrost die zaak onderzoeken onderzoeken a1sof de 
Op d l£d .. ' l"'k d l£d . . d' t' misdaad in dezen eze e WIJZe en zoo ver moge IJ eze e JUriS IC 1e en Staat begaan was. 
macht hebben als of de prisonier voor hem gebracht ware 
beschuldigd van eene strafbare misdaad begaan in dezen 
Staat. 

7. In het geval van een voortvluchtig misdadiger be- Landdrost zal mis
schuldigd van het plegen eener misdaad waarvoor uitlevering dad!ger ter ~evan-
ges h. dt · d' d 1 b · f d d 0 · V .. gems comm1tteeren c le , m 1en e ast ne van en gezeg en ranJe riJ-
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indien alles in be- staat het verzoek doende behoorlijk is geauthenticeerd, en 
hoorlijke orde ge- zoodanige bewijzen warden geproduceerd als (onderworpen 
schit:ld. aan de voorzieningen dezer Wet) volgens de wetten van dezen 

Staat het committeeren ter terechtstelling van den gevangene 
zouden rechtvaardigen indien de misdaad waarvan hij be
schuldigd is, in dezen Staat ware bedreven, zal de Land
drost hem ter gevangenis committeeren, maar zal anders zijn 
onslag gelasten. 

Landdrost zal mis- In het geval van een voortvluchtig misdadiger beweerd 
d~diger te; gevange- te zijn veroordeeld voor het begaan van eene misdaad waar
~1d8. combmitteerendat voor uitlevering geschiedt, zal de Landdrost, indien zulke 
m 1en ewezen .. 
hij voor het begaan bew1Jzen warden geproduceerd als ( onderworpen aan de 
der misdaad veroor- voorzieningen dezer Wet) volgens de wetten van dezen Staat, 
deeld is. zouden bewijzen dat de prisonier voor zulk eene misdaad 

was veroordeeld, hem ter gevangenis committeeren, maar zal 
anders zijn ontslag gelasten. 

Indien ter gevange- 8. Indien de voortvluchtige misdadiger ter gevangenis 
nis ge.com~itteerd is gecommitteerd, zal hij vervoerd worden naar de hoofd
zal mJsdadiger. naar gevangenis van het district ten einde aldaar den last brief 
hoofdgevangems . ' . . . . 
vervoerd worden. van den Staatssecretans voor Z1Jne u1tlevenng af te wachten. 
Landdrost rappor- De Landdrost zal terstond een certi:ficaat van het commit
teerd a~n Staats- teeren zenden aan den Staatssecretaris, met zulk verder 
secretans. t d t t l h" d' d l rappor aarom ren a s IJ mogt noo 1g oor ee en. 
Staatspresident zal 9. Op vertoon van het certi:ficaat ter committeering zal 
g~laste1_1 dat misda- het wettig zijn voor den Staatspresident, bij lastbrief onder 
digedr mtgelebveehrodor- zijne hand en het publieke zegel van dezen Staat, te gelasten 
wor e aan d d l h . . d . d d lijk gemagtigd at e voortv uc t1ge m1s ad1ger wor e overgelever , aan 
persoon. zoodanig persoon als naar zijne meening door den gezegden 

Oranje Vrijstaat, van waar het verzoek voor de uitlevering 
kwam, behoorlijk gemachtigd is om den voortvluchtigen 
misdadiger te ontvangen en zoodanige voortvluchtige mis
daGliger zal dienovereenkomstig warden overgeleverd. 

Persoon aan wien Het zal wettig zijn voor den persoon aan wien zoo
lastbrief gerichtmis- danige lastbrief is gericht om den· misdadiger vermeld in 
dadiger te ontvan- d 1 tb · f t t · b · h d t 
gen, in bewaring te en as nbe. e ond va~ge.nd,' In ewarmg te ou en

0
en .e 

houden en te ver- vervoeren 1nnen e JUriS ICtie van den gezegden ranJe 
voeren. Vrijstaat aan wien hij is uitgeleverd geworden. 
Cipier of ander De cipier, of ander hoofdambtenaar van eenige gevan-
hoofdam~tenaar :.an genis zal op verzoek van eenig persoon be last met bewaring 
gevangems zal biJ t 1 ht' · d d' d 1 b · f betaling van kosten V?:n een . voor v uc 1g m1s a 1ge~ on er zu ken last ne , en 
misdadiger in bewa- biJ betalmg of aanbod van redel1Jk bedrag voor kosten zulken 
ring houden. misdadiger ontvangen en hem in bewaring houden, voor 

zoodanigen redelijken tijd als moge warden verzocht door 
den gezegden persoon, voor het doel van de behoorlijke 
uitvoering van den lastbrief. 

In geval van ont- Indien de misdadiger ontsnapt uit eenige bewaring 
snappin~. zal ?-et . waaraan hij moge zijn overgegeven op of ten gevolge van 
wett1g ziJn mrsdad1- lk l tb · f l h . .. 
ger wederom te zu en as ne.: za et ":ettig ZIJn om hem weder te van~en 
vangen. op dezelfde WIJze als eemg persoon beschuldigd van eemge 
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misdaad tegen de wetten van dezen Staat weder mag worden 

gevangen. . . . .. 
10. Indwn eemg persoon d1e onder deze Wet zal ZIJn Indien gecommit-

ecommitteerd in bewaring te blijven tot dat hij uitgeleverd teerde niet binn~n 
g k t' k · t d' k · l twee maanden mtwordt,. overeen om.s 1g verzoe , n1e , 1enovereen on:shg za geleverd wordt kan 
zijn mtgeleverd bmnen twee maanden na zoodan1g eo m- aanzoek voor ontslag 
mitteeren zal het in ieder geval wettig zijn voor het Hoocr bij het H. Geregts· 

h 'f d St t f · R t d f hof of regter of Geregts o dvan d ezG',en aha f., ~ d~emg deg ~r aarvan, o Rondg. Hof gedaan 
eenig Ron gaan eregts o , m 1en zoo amg laatstgemeld worden. 
Hof, op applicatie door· of ten behoeve van zoodanigen ge
committeerden persoon, en na dat kennis van zoodanige 
applicatie aan den Staatsprocureur zal zijn gegeven, te ge-
lasten de aldus gecommitteerde persoon te ontslaan uit de 
gevangenis tenzij voldoende redenen tot het tegendeel worden 
aangetoond. 

11. Verklaringen of opgaven onder eede genomen in den Verklaringen of op
voorzeaden Oranje Vrijstaat hetzij genomen in de tegen- gaven onder eede 

d~ h 'd d · t 1' ht' · d d" f · t behoorlijkgeauthen-woor 1g e1 van en V< or v uc 1gen m1s a 1ger o me , en ticeerd aan()'eno 
.. lk . 1 kl . f o n1en koplJen van zu e orgmee e ver anngen o opgaven, en als bewijs in ver-

certificaten van of judicieele documenten het feit van ver- hooren. 
oordeeling opgevende mogen, indien behoorlijk geauthenti-
ceerd, als bewijs worden aangenomen in verhooren onder 
deze wet. 

12. Lastbrieven van den gezegden Oranje Vrijstaat en Wanneer1astbrieven 
verklaringen of opgaven onder eede en kopijen daarvan zul- van de~ 0. Vrijstaat, 
len geacht worden behoorlijk geauthenticeerd te zijn voor ~lesr~=~:o~~ijk: enz., 
de doeleinden van deze wet, indien geauthenticeerd zoo als geauthenticeerd 
door de wet voorgeschreven, of indien geauthenticeerd als beschouwd worden. 
volgt: 

1. Indien de lastbrief voorgeeft te zijn geteekencl door Lastbrief geteekend 
een Hegter Landdrost of anderen competenten amb- door Regter, Land-
t ' d 0 · r .. d l of ander competen-enaar van en ran.Je \ riJStaat waar eze ve was ten ambtenaar. 
uitgereikt. 

2. Indien de verklatingen of opgaven onder eede ofVerkl~ringen of op
kopijen daarvan voorgeven te zijn gecertificeerd onder gaven onder de hand 
d ' van Regter, Land

e hand van een Rechter, Landdrost, of ambtenaar drost gecertificeerd 
van den gezegden Oranje Vrijstaat te zijn de origineele als ~::igineele of ware 
verklaring en opgaven, of te zijn ware kopijen daar- kopiJen. 
van, zooals het geval moge zij 11; 

3. Indien het certificaat van of judicieel dokument het Certificaat of judic. 
feit van veroordeelincr aantoonende voorgeeft te zijn document het feit 

. o der veroordeeling 
. gecertlficeerd door eenen Rechter, Landdrost of ambte- aantoonende door 
naar van den gezegden Oranje Vr~jstaat, alwaar de Regter, Landd. of 
veroordeeling plaats vond en indien in ieder geval de ambtenaar gecertifi
l tb · kl · ' k .. t"fi · ceerd is of door eed as neven, ver armg, opgaven, opiJen, cer 1 cacen van getuigen of 
en judicieele documenten (zooals het geval moge zijn) officieele zegel 
geauthenticeerd zijn door den eed van eenigen ge- geauthenticeerd zijn. 
tuige of door gezegeld te zij n door het officieele zegel 
van een ambtenaar van het Gouvernement van ge-
zegden Oranje Vrijstaat, van waar het verzoek om 
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uitlevering komt; en alle gerechtshoven en Landdrosten 
zullen judicieele kennis nemen van zulk officieel zegel 
en zullen het aldus daardoor geauthenticeerde document 
toelaten als getuigenis te worden ontvangen zonder 
verder bewij s. 

Vormen opgegeven 13. De vormen opgegeven in de tweede schedule van 
in tweede sch:edule deze wet, of vormen zoo nabij mogelijk gevolgd als de om
mollgen gebkrmkhtt een standigheden zullen toelaten, mogen gebruikt word en in alle zu en v. rac n . 
voldoende in recht. zaken waarop zulke vormen betrekk1ng hebben, en zullen 
geacht worden. wanneer gebruikt geacht warden van kracht en voldoende 

te zijn in rechten. 
In werking treden 14. Deze wet zal kracht van wet verkrijgen voor zoo ver 
der Wet. betreft de uitlevering van voortvluchtige misdadigers aan den 

Oranje Vr~jstaat, zoodra de Staatspresident bij proclamatie in 
de Staatscourant van dezen Staat 1) zal verklaren en bekend 
maken dat de gezegde Oranje Vrijstaat behoorlijk voorzieningen 
heeft gemaakt voor de uitlevering van voortvluchtige mis
dadigers die daarheen zijn ontsnapt uit dezen Staat. 

Het woord Landdr. 15. Waar het woord of benoeming van Landdrost in 
zal Assistent of eenig deze wet voorkomt zal ook verstaan word en daardoor bedoeld 
tijd. plaatsvervanger b .. 'A · t L dd t f · t"d begrepen. en egrepen te ZIJn ss1s ent- an ros o eemg persoon IJ e-

lijk als Landdrost of Assistent-Landdrost ageerende. 
Korte titel. 

Schedule van mis
daden voor welke 
uitlevering ge
schiedt. 

16. Deze wet zal worden genoemd: "De Wet No. 5, 
1885, tot uitlevering van misdadigers aan den Oranje Vrij
staat." 

EERSTE SCHEDULE. 

Ontvoering (schaking). 
Moedwillige verwekking van miskraam (abortus). 
Brandstichting. 
Aanranding, insluitende onbehoorlijke aanranding op de per

soon van een meisje onder den ouderdom van twaalf jaren. 
Aanranding met voornemen om ernstig ligchamelijk leed 

aan te doen. 
Bigamie (veelwijverij). 
Kinderroof. 
Schuldige manslag. 
Valsche munt slaan of uitgeven van valsche of veranderde 

munt. 
Desertie van eenig politie- of defensive magt. 
Overtredingen onder eenige wet betrekkelijk den handel in 

diamanten. 
Falsiteit, vervalschen of uitgeven van eenig vervalscht do

cument. 
Bedrog. 
Overtredingen onder eenige wet betrekkelijk den handel in 

buskruit, lood of vunrwapenen. 
Huisbraak (insluitende het breken in eenig kantoor, winkel 

of hut) met voornemen om eenige misdaad te begaan. 

1) Zie Proclamatie dd. 22 Julij 1885
1 

infra.. 
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Bloedschande. 
Overtredingen door Insolventen tegen Insolventen wetten. 
Kwaadwillige schade aan eigendom. 
Moord, of poging om moord te begaan. 
Meineed of aanzetting tot meineed. 
Verkrachting en aanranding om verkrachting te plegen. 
Eenige daad gedaan met voornemen om leed te doen aan 

persoon of eigendom op eenigen spoorweg. 
Roof. 
Publiek geweld. 
Diefstal, insluitende diefstal door middel van valsche voor

wendsels, en diefstal door middel van bedrog. 
Medepligtigheid aan het begaan van eenige der voorzegde 

misdaden of wanbedrijven. 

TWEEDE SCHEDULE. 

Aan den Landdrost (of den Vrederegter) 
voor het district ................................ . 

Aangezien ten gevolge eener overeenkomst met den Oranje Vorm van order tot 
Vrijstaat, waarnaa1 gerefereerd wordt in de Proclamatie van ZHEd. ui~reiking van las~
den Staatspresident, gedateerd den 22sten dag van Julij 1886. bneftotapprehens1e 
een verzoek is gerigt aan het Gouvernement van de Zuid-
Afrikaansche Republiek door het Gouvern~ent van den Oranje 
Vrijstaat, voor de uitlevering van ........................... , onlangs 
van .... .. ..... .. ..... beschuldigd (of veroordeeld) van het plegen 
der misdaad van ........................... , binnen de jurisdictie van 
gezegden Oranje Vrijstaat, zoo maak ik u, door deze mijn order 
bekend, dat zoodanig verzoek is gedaan en gelast u uwen Last-
brief voor de Apprehensie van den gezegden ....................... . 
uit te reiken, mits dat aan de voorwaarden van de Wet No. 5, 
1885, tot uitlevering van misdadigers aan den Oranje Vrijstaat, 
betrekkelijk het uitreiken van den zoodanigen Lastbrief, naar uw 
oordeel is voldaan. 

Gegeven onder mijne hand te Pretoria, dezen ............ dag 
van ........................ 18 .. . 

Staa tssecretaris 

Aan de Veldcornetten, Oonstabels, Politiebeambten en andere ambte
naren, bevoegd tot het uitvoe'ren van Orimineele Lastbrieven. 

Aangezien ZEd. de Staatssecretaris bij order onder zijne hand Vorm van lastbrief 
aan mij heeft bekend gemaakt dat behoorlijk aanzoek is gedaan tot apprehensie op 
voor de · tl · 1 order van den va Ul evermg van .......... ·: .............................. on angs Staatssecretaris. 

n ...... ...... ... . .. ...... beschuld1gd van (of veroordeeld wegens) 
?et plegen van de misdaad van . .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. binnen de 
JUrisdictie van den Oranje Vrijstaat, zoo wordt gij hiernevens 

86 
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gelast in naam van ZHEd. den Staatspresident, onmiddellijk: te 
apprehenderen den gezegden ....................................... over-
eenkomstig Wet No. 5, 1885, tot uitlevering van misdadigers 
aan den Oranje Vrijstaat, waar hU ook moge gevonden worden 
binnen de limieten van dezen Staat, en hem te brengen of hem 
te doen brengen voor den Landdrost van het district .............. . 
om redenen te geven waarom hij niet zoude worden uitgeleverd, 
overeenkomstig de gezegde Wet No. 5, 1885, waartoe deze u zal 
strekken ten lastbrief. 

Gegeven onder mijne hand te ................. , dezen ........ . 
dag van ........................... 18 ... . 

Landdrost (of Vrederechter) 
voor het district. 

Aan de Veldcornetten, Oonstabels, Politiebeambten en andere Rechts
bea,mbten, bevoegd tot het uitvoeren van Or'imineele Lastbrieven. 

Vorm van last brief Aangezien het aan den ondergeteekende ....................... . 
ter apprehensie Landdrost (of Vrederechter) voor het district ..................... is 
~~ndtr ord~r .v. den gebleken dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . onla.ngs van . . . . . . . . .. . . . . . is beschul-

aa ssecre ans. digd van ( of veroordeeld wegens ) het plegen der misdaad va,n 
..................... binnen de jurisdictie van den Oranje Vrijstaat. 

Zoo wordt gij hiernevens in naam van ZHEd. den Staats
president gelast den gezegden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . onmiddellijk te 
a.pprehenderen, en hem te brengen of hem te doen brengen 
voor den Landdrost van het district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . om verder 
volgens wet te worden behandeld ; waartoe deze u strekke ten 
last brief. 

Gegeven onder mijne hand te ............... dezen ......... dag 
van ........................ 18 ... . 

Landdrost (of Vredercchter) 
voor het district. 

A an den Olpie1· van de . . . . . . . . . . . . . . . Gevangenis. 

Vorm van Iastbrief Zij het herinnerd dat op dezen ......... dag van .............. . 
tot committeering. 188 ... , . . . .. . . . . . . . . . .. . . onlangs van . . . .. . . . . . . . . . . is gebracht voor 

mij . . . . . . . . . . . . . . . . . . Landdrost van het district ....................... . 
om redenen te geven waarom hij niet zoude worden uitgeleverd 
overeenkomstig de Wet No. 5, 1885, op grond dat hij is be
schuldigd van (of veroordeeld wegens) het plegen van de misdaad 
van ............... binnen de jurisdictie van den Oranje Vrijstaat, 
en aangezien geene zulke voldoende redenen aan niij zijn aange· 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1885] 1363 

toond geworden waarom bij niet zoude worden uitgeleverd over
eenkomstig de gezegde Wet. 

Zoo wordt gij, de gezegde Cipier, hiernevens gelast den 
gezegden .. . . . . . .. . . . . .. . .. .. . in uwe . bewaring te nemen, en hem 
aldaar veilig te houden tot dat h1j van daar wordt uitgeleverd 
overeenkomstig de voorzieningen van de gezegde Wet No. 5, 
1885, waartoe doze u strekke tot lastbrief. 

Gegeven onder mijne hand te ............... dezen ......... dag 
van ..................... 18 .. .. 

Landdrost van het district 
van 

LASTBRIEF 

DOOR ZHED. DEN 8TAATSPRESIDENT V AN DE Z. A. REPUBLIEK 

aan den Oipier van de . . . . . . . . . . . . Gevangenis en aan ...... (a) .. . 
(Vul in naam van persoon gemachtigd door den Oranje 
Vrijstaat om misdadigers te ontvangen). 

Aangezien .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . onlangs van ..................... Vorm van last brief 
beschuldigd van (of veroordeeld wegeus) het plegen der misdaad van ZHE~. den 

b. d . · · d' t' d 0 · Staatspres1den voor van .. .. .. .. . .. . .. . . . . . .. . .. . . . mnen e JUris 1C 1e van en ranJe d 'tl . 
V .. d J> 1 d · d b · ( 1 · e m evermg van 
riJSt~a: wer a1ge ever m e ewarmg van u, . ~u 1~. naam voortvluchtge 

van Clpier) .............................. den gezegden C1p1er b1J Last- misdadigers. 
brief gedateerd (datum van Lastbrief ter committeering) ....... .. 
overeenkomstig Wet No. 5, 1885. 

Zoo gelast ik, de Staatspresident van de Zuid Afrikaansche 
Republiek, overeenkomstig de gezegde Wet, u den gezegden 
Cipier, om het lichaam van den gezegden ......................... .. 
af te leveren in de bowaring van den gezegden ( t~) .............. . 
en ik gelast u, den gezegden (a) .................. om den gezegden 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . onder uwe bewaring te ne men, en hem te 
brengen binnen de jurisdictie van den gezegden Oranje Vrijstaat, 
en hem daar te plaatsen onder de bewaring van eenig persoon 
of personen door den gezegden Oranje Vrijstaat, aangesteld om 
hem te ontvangen waartoe deze strekke u ten Lastbrief. 

Gegeven onder mijne hand en het publieke zegel van de 
Zuid-Afrikaansche Republiek, dozen . . . . . . . . . dag van .............. . 
188 .... 

Gou vernemen tskantoor, 
Pretoria, 1 Julij 1885. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
S taa tssecretaris. 
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 6 JULIJ 1885. 

Art. 644. "De Raad, gelet hebbende op den post ,Staats
soliciteur £300," en op de memories der tafel verzoekende 
afschaffing van de betrekking ter wille van bezuiniging en 
naderen uitleg van den werkkring van den Staatssoliciteur 
in aanmerking nemende o. a. aan den eenen kant dat d~ 
Staatsprocureur wegens voor de hand liggende redenen niet 
immer de zittingen van het Rondgaand Geregtshof kan bij
wonen en aan den anderen kant dat de Regering wegens 
zeer dringende bezigheden nog niet in de gelegenheid is 
geweest een volledige instructie voor den Staatssoliciteur op 
te trekken en ter inlichting van het volk te publiceeren, 
besluit: 

a. De tot hiertoe door de Regering in deze genomen 
stappen goed te keuren; 

b. De Regering te magtigen iemand te emploijeren 
om als een tijdelijken maatregel en tot de a. s. 
gewone zitting zoodanige werkzaamheden te ver
rigten, die ZEd. Gestr. de Staatsprocureur niet 
in de gelegenheid is waar te nemen ; 

c. Den post £300 op de Begrooting te laten en te 
plaatsen onder "Onkosten Edictale Citatien, enz., 
gedeeltelijk warden terugbetaald," welke post nu 
aldus zal komen op £1,300, am de Regering in 
de gelegenheid te stellen daaruit zoodanige beta
lingen te do en aan den te emploij eren persoon 
als hoogst noodzakelijk mogen zijn; 

Regering opgedrag. 
wetten te wijzigen 
dat St.aatsprocureur 
Gouv. zaken zal 
waarnemen zonder 
behulp v. Procureur 

d. De Regering op te dragen, indien mogelijk en 
indien in het belang en het voordeel van land 
en volk, de thans bestaande desbetreffende wet
ten aldus te wijzigen dat de Staatsprocureur ge
houden zal zijn alle Gouvernements zaken op 
Regterlijk gebied waar te nemen zonder behulp 
van een Procureur, uitgenomen b\j de Rondga,ande 
Haven, waar de gelegenheid zulks niet toelaat; 

Regering opgedrag. 
concept Instructie 
voor zoodanig 
ambtenaar op te 
trekken en te 
publiceeren. 

e. De Regering op te dragen om indien zulks niet 
in het belang en het vaordeel van land en volk 
mogt zij n, eene instructie in een vorm op te 
trekken waarin de plichten van een zoodanig 
ambtenaar zooals vereischt onder welke geschikte 
benaming deze duidelijk warden amschreven, en 
deze instructie minstens drie maanden vo6r de 
a.s. gewane zitting te publiceeren ter kennisname 
van het volk der Z. A. Republiek en ter goed
keuring van den Volksraad." 1) 

1) Zie verder V.R.B. 6 Augustus 1885, Art. 1199 infra. 
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Art. 651. "De Raad besluit den post Oiviele Commis- Post civiele Corn
saris, thans aan de orde, goed te keuren, en memorialisten missar. goedgekeurd 
te antwoorden dat aan hun verzoek niet kan worden vol-
daan." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 7 JULIJ 1885. 

Art. 715. "De Raad, gelet hebbende op den post, ondersalarissen van Rijd. 
'Rijdende Staatsartillerie en Politiecorps' 'Commandant £400,' Staats-Artillerie en 
op de memories naar aanleiding daarvan aan de or le, op de Pol. 9orpste worden 

b l. d M · B t' C . . b l . vermmderd. aan eve mg er emone- en egroo mgs- ommissie, es mt 
aan den wensch der memorialisten, die bezuiniging verlangen, 
tegemoet te komen door zich te vereenigen met de aanbe-
veling der Begrootings-Commissie, wat betreft de verminde-
ring van salarissen onder het rubriek 'Rijdende Staatsartillerie 
en Politiecorps' en die salarissen aldus te verminderen zoo-
dra ze aan de orde komen. 1) De Raad besluit verder dat Getal manschappen 
het getal artilleristen manschappen) in het vervolg 30 zal tr~psgewijze ver-
.. d h t d t d' d · d · mmderd op 30. ZIJn, oc evens a naar 1en eze vermin ermg van man-

schappen wegens de verliezen, waaraan de Regering zou 
kunnen blootgesteld worden, niet plotseling kan geschieden, 
de Regering op te dragen, het getal boven de 30 trapsgewijze 
af te schaffen bij aftreding of bij het verstrijken van den 
diensttijd, waarvoor ze zijn geemploijeerd. 2) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 8 JULIJ 1885. 

Art. 735. "De Raad gelet hebbende op de posten "Spe- Certificaten betreff. 
ciale subsidie voor a1·me kind er en " en op de aanbeveling onde~wijs ~an be-
d B . . . . ' hoeft1ge kmderen 
er egrootmgscommiSSie, beslmt den post goed te keuren door Landdrosten 

en bepaald bij deze, dat de certificaten omtrent den behoef- en Veldcornetten 
tigen toestand van ouders, en op grond waarvan thans gratis uit te reiken. 
onderwijs wordt verstrekt volgens wet, in 't vervolg zullen 
worden uitgereikt in de dorpen door den Landdrost in over-
leg met de Schoolcommissies, en in de wijken door de Veld-
cornetten, eveneens in overleg met de Schoolcommissies." 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 9 JULIJ 1885. 

Art. 7 57. "De Raad keurt den post "Reiskosten leden Reiskosten voor 
Volk::~raad" thans aan de orde, goed en draagt de Regering Volksr. leden en 

1) Zie Wijzigingen in Julij 1886. 
2) Vermindering van getal manschappen herroepen door V.R.B. 

20 Julij 1886, art. 1063. 
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ambtenar. voortaan op om in de eerstkomende gewone Volksraadszitting een 
met 25 pCt. ~e wor- gew~jzigd tarief van reiskosten voor V olksraadsleden en reis 
worden vermmderd. en verblijfkosten van ambtenaren aan den Raad voor te 

leggen 1) ter behandeling en goedkeuring, en bes1uit verder 
dat de reiskosten voor V olksraadsleden en reis- en verblijf
kosten van ambtenaren van nu voortaan met 25 pCt. te 
worden verminderd en de memoria1isten met dit besluit be
kend te stellen." 

Verlengingv. Telegr. Art. 769. "De Raad, ge1et hebbende op den post "Ver
lijn n. Potchefstr. 1enging van de 1\jn van Heide1berg naar Potchefstroom, 
goedgekeur~ en ver- £900 " keurt dien goed en bes1uit de Regering op te dragen 
dere verlengmg naar ' . ' 
Middelburg en ook te1egraphische gemeenschap daar te stellen tusschen 
Lijdenburg. Pretoria en Lijdenburg via Midde1burg, zoodra de finantien 

zu1ks toe1aten." 2) 

)1. OLKSRAADSBESLUI'r, 10 ~U IJ 1885. 
{4-;?c;~~~ /Jd_.!.~ /R-'f_4L 

Regering opgedrag. ,./ Ar~6. "De Raad, ge1et hebben e op den post "Repa
tenders. t~ vragen ratie wegen, enz. £2000" en op de memorie daarmede in 
tterlloprligtmg dvan verband, keurt den post goed, en bes1uit verder; aangezien 
o en angs e h 1 k . . d fi . h . 1 hoofdwegen naar de et een evens westle IS en e nant1en et n1et toe aten 

goudvelden. eene som op de Begrooting te plaatsen, we1ke voldoende zijn 
za1 tot reparatie der hoofdwegen naar de goudve1den in het 
district Lijdenburg, gaat er toe over en draagt aan de Regering 
op, om tenders te vragen, en contracten aan te gaan met 
personen, aan we1ke persoon of personen de Regering ge
magtigd za1 zijn voor een zeker aanta1 jaren het uits1uitend 
regt te verleenen aan zoodanige contractant of contractanten 
om op elkeen der hoofdwegen een tol op te rigten, het tol
tarief door de Regering vast te stellen bij het s1uiten der 
contracten; en zoodanig to1tarief bij de eerstkomende zitting 
voor den V olksraad te 1eggen , do eh met het voorbehoud dat 
de Regering geregtigd b1ijft zoodanige contracten over te 
nemen." 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 13 JULIJ 1885. 

Ordonnantie No.1, Art. 823. ''De Raad ge1et hebbende op de missieve der 
1884,. nog eenjaar in Regering, dd. 25 Junij 11., en op Vo1ksraadsbesluit Art. 315, 
werkmg te stellen. dd. 20 Aug. 1884, 3) bes1uit de Ordonnantie tegen de ver-

spreiding van besmettelijke ziekten voor nog een jaar in 
werking te stellen." 4). 

1) Zie Wet No. 7, 1886. 
2) Zie V.R.B. 24 Julij 1886, art. 1154. 
3) Zie ante bl. 1262. . 
4) Zie nu Wet No. 11, 1886. 
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Art. 825. "De Raad besluit, naar aanleiding van Volks• Ianddrosten moeten 
raadsbesluit art. ~58, dd. 7 Junij 1883, 1) thans onder bespre- ?uderdo~ van 30 

d t t t ll I dd Jaren bez1tten vol-
king, dat e van nu v~or aan aan e s e en .Jan rosten gens Grondw~t. 
den ouderdom van 30 Jaren zullen moeten hebben bereikt, 
volgens. art. 128 van de Grondwet." 2) 

Art. 844. Aan de orde werd nu gesteld de behandeling 
eener Regeringsmissive, dd. 21 Mei 1885, met Uitv. Raads
besluit, dd. 10 April 1885, art. 14 7, luidende als volgt :-

"Aan de orde: Minute R. 1516/85, inhoudende verzoek Middelste plein op 
namens den WelEerw. ZeerGeleerden Heer predikant Acker- het dorp P. Retief 

0 d l . St d w· d t h 'dd l aanNed.Herv.Geref. man en u er mgen. oop .en e mnaar, . a et m1 e ste Kerk afgestaan. 
plein op het dorp P~et Reh.P;f door de Regenng moge worden 
afgestaan aan de Nederduitsch-Hervormde-GereformeerdeKerk. 

De Uitv. Raad gezien de opmerkingen van den Land
meter-Generaal, besluit hun verzoek met aanbeveling aan den 
Edel Achtbaren Volksraad voor te leggen bij zijn aanstaande 
zitting en zulks aan memoralisten te berigten." 

Art. 845. "De Raad besloot met algemeene stemmen, 
zijn goedkeuring te hechten aan Uitv. Raadsbesluit art. 147, 
dd. 13 April 1885, en de Regering te magtigen aan het 
verzoek der memoralisten te voldoen." 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 22 JULIJ 1885. 

Art. 949. "De Raad besluit zich met de opmerking door Verplaatsing en aan
de Begrootings-Commissie onder art. 24 van hun Rapportstelling v~n klerken 

. ' . aan Regermg over-
gemaakt, n1et te hunnen vereen1gen, maar laat het verplaat- gelaten. 
sen en aanstellen van klerken in civielen dienst geheel aan 
de Regering 3) om daarin te kunnen handelen, naar om-
standigheden." 

Art. 951. "De Raad, gelet hebbende op art. 26 van het Regering opgedrag. 
Rapport der Begrootings-Commissie besluit de Regering op Gouv. gronden te 
t d ' verkoopen of te 
e rage~ Gou v~rnements gronden te verkoopen of te ver- verpachten onder 

pachton 1n man1ere als volgt : waar zulks met meer voor- zekere bepalingen. 
deel voor den Staat kan geschieden dan verpachting, stukken 
uitvalgrond tusschen plaatsen in gelegen, publiek te doen 
verkoopen onder nadere door haar te maken bepalingen. 
En alle geheele plaatsen, waar de gelegenheid zich hiertoe 
opdoet, te verpachten voor een termijn van niet langer dan 
20 jaren. De verpachting of verkoop als boven bedoeld, 
?eeft betrekking op zoowel gemeten als ongemeten, doch in 
1eder geval op ge'inspecteerde GouvernementsgroB.den." 4) 

1) Zie ante bl. 1155. 
2) Zie ante bl. 53. 
3) Zie art, 79 der Grondwet en aanteekening 4, aldaar, ante bl. 45. 
4) Zie Gouv. Kennisgeving, No. 322, dato 10 Nov.1884, ante bl. 1300. 
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PROCLAMATIE 
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT. 

Inleiding. NADEMAAL bij art. 14 van de Wet tot Uitlevering 
van Misdadigers van den Oranje Vrijstaat, goedgekeurd en 
vastgesteld bij besluit van den E. A. Volksraad, art. 519, 
dd. 22 Junij 1885, 1) bepaald is dat genoemde wet kracht 
van wet zal verkrijgen, voor zoover betreft de uitlevering 
van voortvluchtige misdadigers aan den Oranje Vrijstaat, 
zoodra de Staatspresident bij proclamrtie in de Staatscourant 
van dezen Staat zal verklaren en bekend maken dat de ge
zegde Oranje Vrijstaat behoorlijk voorzieningen heeft gemaakt 
voor de uitlevering van voortvluchtige misdadigers die daar
heen zijn ontsnapt uit dezen Staat; 

Wet No. 5, 1885, Zoo is het, dat ik, Stephanus Johannes Paulus Kruger, 
vankrachtve~~laard Staatspresident der Z. A. Republiek, hiermede proclameer, 
van af 22 JuhJ 1885· verklaar en bekend maak, dat door den Oranje Vrijstaat de 

voorzieningen boven omschreven gemaakt zijn en dienten
gevolge de bedoelde Wet, zooals gepubliceerd in de Strtats
courant van den 1sten Julij 1885, No. 232, kracht van Wet 
zal hebben van af den datum dezer. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK! 

Gegeven onder mijne hand, te Pretoria, op heden, den 
22sten dag van Julij 1885. 

S. J. P. KRUGER, 
Staa tspresiden t. 

W. EDUARD BOK. 
Staatssecretaris. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 23 JULIJ 1885. 

Art. 977. Aan de orde is nog het rapport der Commissie 
met betrekking tot het Rege:ringsvoorstel in zake eene leening 
(V.R.R. 297 j85). 

De Raad besloot nu na nog enkele opmerkingen als 
volgt: 

"De Raad, gelet hebbende op het rapport der Commissie, 
benoemd bij Volksraadsbesluit dd. 10 Julij 1885, art. 781 

1) Zie Wet No. 5, 1885, ante bl. 1356. 
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(v.R.R. 297 /85), besluit met betrekking tot het laatste gedeelte Commi~sie opgedra
van art. 13 daarvan dezelfde Commissie op te dragen aan gen concept-voorstel 
den Raad voor te leggen een concept-voorstel, bevattende tfie doten bketrekkelijk 

d 'dd l f 'dd nan . za en en zoodanig an er m1 e o m1 elen als zij geschikt moge leening. 
achten ten einde te voorzien in de finantieele aangelegen-
heden van den Staat, behalve het voorstel de Regering mag-
tigende tot het aangaan eener leening, zooals door de Com-
missie reeds aan de hand gegeven in art. 12 van het ge-
melde rapport. De Raad besluit de behandeling van de overige 
gedeelten van het rapport uit te stellen tot later." 1) 

VOU(SRAADSBESL UITEft, ~5 JULIJ 1 5~ / 
/ -&fi Q~UtA. ~ ....?d~ .. · ~~/ . ~ 

Art. 9g'9./De Volksraad, gelet hebbend'e op U1tv. Raads- Regering opgedra
besluit, art. 260, dd. 24 Julij 1885, vragende het rnaken van gen wij.zigingen t.e 
b.. · · d W t d G 1 0 t' b 1 't makenmderegehng IJVOegmgen 1n e e op e enera e prne mg, es m : der Arbitrage-Com-
het punt betreffende de Baken- en Arbitrage-Commissie, naar missie. 
de Regering terug te verwijzen, met opdragt aan de Regering 
om zoodanige wijzigingen te maken in de regeling der ~ 
trage-Commissie, die aan die Commissie de bevoegdheid geeft, 
om getuigen door partijen opgegeven en verlangd, on. te roe-
Jllil en te hooren met inachtneming van de Wet op de Ci viele 
Procedure, op ctit punt, 2) en besluit verder de woorden : 
"de gener-ale oprneting," voorkomende in art. 8 van de Wetwijziging van Wet 
op de Generale Opmeting, te veranderen in de woorden : No. 2, 1884. art. 8. 

"eenige opmet-ing." 3) ......___" __ .,. 
Art. 990. Op verzoek van ZHEd. den Staatspresident 

werd de navolgende missieve met Uitv. Raadbesluit art 259, 
aan de orde gesteld (v.R.R. 313/85) :-

Art. 259. Aan de orde: Volksraadsbesluit art. 942, dd. 
21 Julij 1885. 

De Uitv. Raad, ziencle dat genoemd besluit misschien 
alzoo zou kunnen worden opgevat, dat de Regering niet zou 
kunnen dagvaarden v66r den 1 sten October van elk jaar voor 
loopende belasting. 

Beslu,it aan den Edel Achtbaren Volksraad voor te stel
len het tweede lid van art. 4, voorstel 1, te doen luiden 
als volgt :-

Dat de Regering zal toezien en maatregelen nemen dat Regering zal toezien 
d~ ambtenaren, belast met de invordering der belastingen, d~t a~btenare~ 
stipt aan hunne pligten worden gehouden, en opgedrager.. te ~~1~~~~!~!el:~t1~!~n 
zorgen, dat van nu af aan jaarlijks alle directe belastingen ~igen aanschrijven. 
worden betaald, en dat alle nalatigen, zonder onderscheid, 

1) Zie V.R.B. 31 Julij 1885, art. 1104 infra bl. 1373. 
2) Zie art. 3 van Gen. Instructii:in, dd. 15 October 1885, infra bl. 1414. 
3) Zie Wet No. 2, 1884, ante bl. 1281. 
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onmiddelijk zullen worden aangeschreven en de door hen 
verschuldigde belastingen dadelijk zullen worden ingevorderd 
zoodat elk jaar alle loopem}e belastingen zullen zijn betaald~ 

Art. 991. "De Raad vereenigde zich eenparig met het 
Uitv. Raadsbesluit aan de orde en het daarin opgenomen 
voorstel." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 29 JULIJ 1885. 

Wet No. 11, 1883 Art. 1066. "De Raad besloot nu eenparig de 'Vet op 
tot a!lnst. zitting in Stadsraden, in 1883 gewijzigd voor den Raad gebragt, in 
werkmg te laten. werking te laten, en dezelve gedurende de aanstaande gewone 

zi tting, artikelsgewij ze in behandeling te ne m en." 1) 

WET No. 6, 1885. 
voor het maken van noodzakelijke wijzigingen in de 

bestaande wetten aangaande de Geregtshoven 
in de Z. A. Republiek. 

Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Ed. Achtb. 
Volksraad, art. 952, dd. 22 JulU 1885. 

Inleiding, NADEMAAL het wenschelijk en noodzakelijk is wijzi-
gingen te maken in de wetten aangaan de de Geregthoven 
dezer Republiek, zij het hiermede vastgesteld als volgt :-

Wijziging van Wet ARTIKEL 1. De Landcommissiewet No. 4, 1875, art. 3, 2) 
No, 4, 1875, ?. 3. is hierdoor gewijzigd als volgt :-
Jurisdictie van De Landcommissie is belast met het onderzoeken en 
Landcommissie. beslissen van alle kwestien betrekkelijk bakens, lijnen en 

verdeeling van plaatsen of gronden, alsoo"'r'Van protesten 
tegen gej)i:tbliceerde ]marten. 

Wijziging van juris- 2. De bepaling der Grondwet art. 150, 3) met betrekking 
?icti.e-yan Landdrost tot de jurisdictie v~m het Hof van den Landdrost is bier-
m c~vtele zaken. door gewijzigd als volgt :-

In liquide zaken tot 
een bedrag van £500 

De Landdrost is bevoegd recht te spreken in alle civiele 
zaken: 

a. Van een liquiden aard, zooals schuldbe'Yijzen en 
acceptatien, tot een bedrag van vijfhonderd pan
den (£500) en waar vonnis geg~ven wordt op 
een verband kan de Landdrost het eigendom 

1) Zie nu Wet No. 10, 1886. 
2) Zie ante bl. 618. 
3) Zie ante bl. 57. 
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daarin speciaal verbonden, executabel verkiaren. Executabel verkla
De verkooping zal echter door den Meester van ren van e.igendom. 
het Hoog Geregtshof onder bestaande regeien VMerkot opmg door 

I 
. d ees er. 

p aats vm en. 
b. In alle andere zaken, waar de eisch of waarde der In alle andere zaken 

betwiste zaak de som van een honderd ponden d~ waarde van £100 
(£100) niet te boven gaat. met te boven gaande 

c. Het verieenen van arresten en interdicten tegen Verleenen v. arres
personen en roerende goederen; mits dat waar ten en interdicten 
de schuld of het bedrag boven de J·urisdictie van tegen personen en . . . roerende goederen. 
den Landdrost IS, zal het arrest ofinterdiCt si€chts Indien bedragboven 
voorloopig zijn en onderhevig aan de bekrachti- jndS'Jictie zal arrest 
ging van het Hoog 'Geregtshof of een der Regters of i~ter~.ict voor- . loop1g ZlJn. 
van het Hoog Geregtshof. 

d. In alle kwesties van ontruimen van gronden ofrn kwesties van ont
gebouwen, binnen zijn district geiegen, of in de ru!men van gronden 
boeken van ziJ'n district geregistreerd mitSt dat mits dat de waarde . . . . ' .__ de som van £100 
waar het mgendomsregt In gesch1I IS tusschen niet te boven gaande 
partijen de waarde van het eigendom de som van 
£100 niet te boven gaat. De bevoegdheid van 
den Landdrost verieend door Wet No. 4, 1875, Herroeping van art. 
art. 23 1) (bekend ais de Landcommissie-Instruc-23v.WetNo.4,1875. 
tie) is hierdoor herroepen. 

De Landdrost zal bevoegd zijn in eenige crimineeie zaak Jurisdictie v. Land
eene boete, de som van vijf-en-zeventig pond niet te boven drostomtrentBoete. 
gaande, op een beschuidigde te Ieggen. 

3. De bepaling in art. 3, Wet No. 3, 1883, 2) met be- Wijziging van Wet 
trekking tot de zitting van een Regter op provisioneele dagen No. 3, 1883, art. 3. 

te Pretoria; wordt hierdoor gewijzigd ais voigt: 
Er zal een zitting voor de geheele Republiek worden Zitting van cen 

gehouden te Pretoria door een der Regters van het Hoog Regter voor .de ge-
G t h f d d 

.. -1 h' . t 5 heele Repubhek. ereg s o op e agen en terrniJnen a s 1erna In ar . 
bepaaid, voor het hooren en besiissen van alle provisioneele 
zaken, moties en appiicaties en van alle civieie zaken met 
of zonder getuigen, tenzij beide partij en in geschrifte over-
eengekomen zijn meteen hunne zaak voor het Hoog Geregts-
h?f te doen dienen, zooals in art. 4 vermeld. Van do 
mtspraak van d0n Regter zai er appei zijn naar het Hoog Appel van Hoog 
Geregtshof. ' Geregtshof. 

4. De bepaling in art. 5 van gemelde Wet No. 3, 1883, 3) Wijziging van Wet 
Worclt h . d .. · d I I t No. 3, 1883, art. 5. Ier oor gewiJzlg as vo g :-

Het Hoog Geregtshof zai zijn een Hof van eerste in- Hoog Geregtshof. 
stantie en ook een Hof van appel voor de geheele Republiek, Hof yan eerste in
geen civiele zaak met of zonder getuigen echter zal in de ~an~1t en Hof van 
eerste instantie voor het Hoog Geregtshof worden gebragt ppe · 

1) Zie ante bl. 619. 
2) Zie ante bl. 1179. 
3) Zie ante bl. 1179. 
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tenzij beide partijen alzoo in geschrift zullen hebben over
gekomen. 

Uitspraken uiteinde- De uitspraken van het Hoog Geregtshof zijn uiteinde-
lijk beslissend. lijk beslissend. 
Wijziging van Wet 5. De bepaling in Art. 21 van gemelde Wet No, 3, 1883, 1) 
No. 3, 1883. art. 21. met betrekking tot de Regstermijnen, is hierdoor gewijzigd 

als vogt:-
TERMIJNEN. 

Regtstermijnen van De volgende zullen de Regtstermijnen zijn van het Hoog 
Hoog Geregtshof. Gerechtshof, zitting houdende te Pretoria: 

a. 25 Februarij tot 25 Maart. 
b. l Augustus tot 30 Augustus. 
c. 20 November tot 20 December. 

Regtstermijnen en De Regtstermijnen en dagen voor den Regter, zitting 
prov. dagen voor houdende Pretoria onder art 3, zullen zijn :-
den Regter on d. art.3 a. 1 tot 15 Fe bruarij. 

b. 1 tot 15 Junij. 
c. 1 tot 15 November. 
d. 12 April, 12 Mei, 12 September en 12 October. 

In welke gevallen ....,... 6. Eenig finaal vonnis kan herroepen en ter zijde gezet 
flnaal vonnis ter zij- warden waar aan het Hoog Gerechtshof bewezen is: 
~e ~an gezet word en, ~ Dat het vonnis berust op later ontdekt bedrog van md1en part. bedrog · ~ 
plegen of documen- een der partijen. 
ten vervalscht zijn. b. Dat gevonnisd is op stukken, die na het vonnis 

voor valsch of ongeldig erkend of valsch of on
geldig verklaard zijn. 

Hoven of Regter 7. Het Hoog Gerechtshof, of de Rechter zitting houdende 
kunnen kwestien v, onder Art. 3 cf het Rondgaand Hof kan eenige kwestie, 
bakens naar Land- d B k ' f d I'· 1 t f t k d Commissieverwijzen waar e a ens o e IJnen van een p aa so een s u gran 

in geschil komen, naar de Landcommissie van het district 
voor onderzoek verwijzen. 

Van uitspraken van 8. Van de uitspraken van de Landcommissie en het 
Land-Commissie en Landdrosthof zal een appel ziJ' n naar het Rondgaand Hof 
Landdr. Hof zal f d · · d 
appel zijn n. Rondg. o e Rechter z1tt1ng houdende .?nd~r Art. ?.' en va~ ~~r 
Hof of Regter zitt. naar het Hoog Gerechtshof, tenziJ bmde partlJen schriftehJk 
onder art. 3, vandaar overeengekomen zijn meteen het appel voor het Hoog Ge
n. Hoog Geregtshof. rechtshof te doen dienen. 
Herroeping. 9. Alle wetten in strijd met deze bepalingen zijn hier
In werking treden door herroepen. Deze wet zal dadelijk na publicatie in de 
der Wet. Staatscourant in werking treden. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 30 Julij 1885. 

1) Zie ante bl. 1183. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident, 

W. EDUARD BOK, 
Staa tssecretari~. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 31 JULIJ 1885. 

Art. 1104. "De Raad gelet hebbende opal de voor kennis- Volksraad vereenigt 
ving aangenomen artikels van het rapport der commissie zich m~t ~enken der 

ge J l" 11 b d b" V lk d b l · 78 CommlSSie en draagt dd. 27 u IJ ., enoem IJ o sraa s es mt, art. 1, van Regering op dezelve 
10 Julij ll. en art. 977, van 23 J ulij 11., besluit zich te ver- als volmagt te 
eenigen met de wenken en aanbevelingen daarin gedaan en beschouwen. 
draagt de Regering op dezelve a]s een volmagt te beschouwen 
en als een leiddraad te volgen bij hare finantieele operatien, 
zoolang de noodzakelijkheid daartoe bestaat." 1) 

WET No. 7, 1885. 
Ter regaling van Borgacten, te worden gesteld door 

Ambtenaren belast met geldelijke Administratie 
in de Zuid-Afrikaansche Republiek. 

Goedgekeurd en vastgesteld b~j besluit van den E. A. V olks
raad, art. 986, dd. 25 Julij 1885. 

N ADEMAAL het wenschelijk is om voorzieningen te Inleiding. 
maken voor de betere regeling en het borg stellen van ambte-
naren belast met geldelijke administratie; 

Zoo wordt mits dezen vastgesteld als volgt: 
1. E1ke ambtenaar benoemd en aangesteld, hetzij voor- Ambtenaren belast 

loopig of permanent, en belast zijnde met eenige geldelij ke m~t. geld~Iijke ad-
d · · t · · d IJ bl' k 1 d d l"k b'' h t rmmstratie moeten a m1ms ratle In eze \epu 1e , za a e IJ IJ e aan- zekerheid stellen 

vaarden van zoodanig ambt geldelijke zekerheid moeten stel- versecureerd do~r 
len voor de bedragen respectievelijk hieronder ver~neld, de tw;_vzgen. ~k& 
betaling waarvan zal moeten zijn versecureerd door 2 borgen. ~ 'l; -uM-1t~" · . / L, 

:.L'~ f&z~,. . U.<-h-6oF• 

Thesaurier-Generaal voor ... ... ... . .. £1000Lijst-!.'am15ten enl/!el3dd, 
Auditeur-Generaal 500 en bedr.ag van 

· · · · · · · · · · zekerhe1d 
Boekhouder van den Thesaurier-Generaal 600 · 
Zegelmeester . . . . . . 500 
Griffier Hoog Geregtshof 500 
Hoofdbaljuw .. . . .. 1000 
Geregtsboden . . . 100 
Landmeter-Generaal . . . 500 
Registrateur van Acten 500 
W eesheer en Meester van het Hoog Geregtshof 1000 
Superintend. van N. Zaken . .. 500 
Commissarissen van N aturellen . . . 500 
Onder-Commissarissen van Naturellen 100 

----~--- ----~- ----

1) Zie V.R.B. 3 Augustu.s 1885, Art. 1120. 
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Resident-Vrederegters 
Marktme~sters ... 
Postmeester-Generaal 
Landdrosten 
Goudcommissarissen 
Betaalmeester Artillerie 
Commandant Artillerie 
Magazijnmeester Pretoria 
Landdrostkler ken 
Zegeluitdeelers ... 
Postmeesters 
Magazij nmeesters 
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Hoofd Telegraaf Departement ... 
Inspecteur telegraafiij nen en Telegrafist Pretoria 
Telegrafisten ... 
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£100 
lOO 
.500 
500 
400 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
150 
100 

Belastinggaarders 2. Alle Belastinggaarders zullen evenzoo zekerheid moe
moeten ook zeker- ten stellen op den zetelplaats en dorpen voor £500 in de 
heid 5tellen. wijken voor £1 00. 
Vorm van borgacte 3. De Borgacten zullen in den hieraangehechten vorm 
volgens schedule A. zijn. (Zie Schedule A). 
Am.btenaren kun- 4. Eenig ambtenaar kan, clesverkiezende, vast eigendom 
nen vast. ei~endom als securiteit st. ell en in plaa~~ Ya~Ue voormelde Borgen, 
~Is secuntelt stellen mits goedgekeurd door de R::====== en geregistreerd onder m plaats v. borgen. .. , . . :fu_ /?J ~)'.t~.;.obehoorl~lk eerste verband op het Reg1stratiekantoor zonder 
~/ /6. · 77 onkosten. 
Geen ·zegelrechten 5. Geene zegelregten zullen op zoodanige Borgacten of 
betaalb. op Borg- ofVerbandacten gevorderd worden ten behoeve van de Gou-
Verband-acten. vernementskas. 
Zegelcommissieled. 6. De Zegelcommissieleden behoeven geene borgen te 
stellen geen borg. stellen. 
Geenambten.magv. 7. Het zal geen ambtenaar geoorloofd zijn om de een 
een ander borg staan voor den an~~~ten te ~tellen, geeischt bij dez: wet. 
Regering gemagtigd 8. De lti!:g~ IS gemagtlgd om Borgacten te mschen 
borgact~n te eischen van eenige ambtenaren, ten bedrage als moge bevonden 
van eemg ambtenaar worden naar evenredigheid te zijn van al zoodanige ambte-

naren welke niet op voorgaande lijsi voorkomen of welke 
nog van tijd tot tijd nieuwe ambten mogen aanvaarden, 
hetzij met of zonder geldelijke administratie verbonden, ter
wijl ambtenaren zoowel voorloopig als permanent aangesteld 

Nog geen borg gest. die nog geen borgen hebben gesteld, slechts geregtigd zullen 
ambtenaren geregt. zijn tot het ontvangen van hun halve salaris 1) onvermin-
slechts tot bun cl cl h l' t' cl' l' ·'k cl · halve salaris. er unne verp 1g mg zoo spoe 1g rnoge lJ aarm voor-

ziening te maken. 
Geen terug~rekk~ng 9. Geen der bovengemelde Borgacten kan W%~~n1pg
zonder kenmsgevmg getrokken zonder eene kennisgeving aan den ~llle&ts 'is 

1). Zie Uitv. Raadsbesluit dd. 7 Mei 1886, bekrachtigd door V.R.B. 
19 Me~ 1886, art. 224, G. K. No. 155, dd. 24 Mei 1886, Staatscou1·ant, 
26 Me1 1886. 
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van drie maanden te voren. Daarna zal de borgsteller finaal aan Staatssecretaris 
ontslag moeten krijgen, blijvende evenwel de borgacte van 3 maanden te voren. 
kracht tot finaal ontslag. Ontslag v. borgstell. 

10. De Wet zal onmiddelijk in werking treden over- In werking treden 
eenkomstig de bepalingen van Uitv. Raadsbesluit, art. 68, der Wet. 
dd. 17 Maart 1885. 1) 

Gouvernementskantoor, 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

Pretoria, 1 Augustus 1885. 

SCHEDULE A. 

BORGACTE VAN AMBTENAREN DIE MET GELDE· 
LIJKE ADMINISTRATIE BELAST ZIJN. 

ZIJ HET KENNELI.TK AAN ALLEN WIEN HET AANGAAT: 

Dat op heden, den ............... dag der maand ............ Vorm van borgacte. 
in het jaar onzes Heeren Een Duizend ............ en Tachtig, 
wij .................... wonende te ........................ als Hoofd-
schuldenaar en ..................... wonende te .................. en 
·· ········ ................. wonende te ..................... als borgen: 
ons afzonderlijk zoowel als gezamenlijk hebben verbonden 
te betalen aan .......................... .in zijne hoedanigheid als 
Staatssecretaris van de Zuid-Afrikaansche Republiek of 
zijnen wettigen opvolger, de so m van .......................... . 
voor welke betaling, wel en wettig te worden gedaan, wij 
onszelven en elk onzer, zijne erfgenamen, executeuren en 
administrateuren bij deze vast verbinden. 

Gedaan te .......................... .in de Zuid-Afrikaansche 
Republiek, op dag en datum vermeld. 

Nademaal de hierboven genoemde .................. is aan-
gesteld geworden tot het ambt van ............................ .. 
onder de Regering der Zuid-Afrikaansche Republiek, 

Zoo zijn de voorwaarden van deze verbindtenis deze: 

1. Dat de Regering zonder nadere actie of in verzuim- Voorwaarden van 
stelling de executa bel verklaring van deze Borg- verbindtenis. 

1) Zie Notulen van den Volksraad, dato 22 Junij 1885, Bijvoegsel 
Staatscourant 22 J ulij 1885. 
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acte op de personen en goederen en eigendommen 
der personen die haar onderteekend hebben, zal 
kunnen aanvragen, doende de onderteekenaars 
bij dezen afstand van de wettel~jke exceptien 
tegen deze executie, 

Indien: 
a. De genoemde 

in de bekleeding van zijn ambt niet naarstiglijk 
en getrouw de pligten daarvan zal vervullen; 

b. Hij in gebreke zou blijven eene behoorlijke reken
schap en verantwoording te doen van de gelde
lijke administratie door hem gevoerd, of aan hem 
opgedragen, op de wijze door de wet hem voor
geschreven, en zoo dikwijls zulks op wettige 
wijze van hem wordt geeischt; 

c. Hij weigerachtig zou zijn eenig document, dat hem 
in zijne betrekking in handen is gekomen, aan 
den daartoe geregtigde af te geven ; 

d. Hij zich schuldig zou maken aan verwaarloozing 
of aan verduistering of vervalsching of diefstal 
van gelden of documenten, hem in zijne betrek
king ter hand gekomen. 

In ieder dezer gevallen heeft de Regering het regt de 
executie van de Borgacte aan te vragen, voor zulk een be
drag als zij meent te behoeven tot goedmaking van schade, 
kosten of als boete. 

2. Dat deze verbindtenis van nul en geene waarde is 
wanneer geen der genoemde vier gevallen plaats 
grijpen. 

Aldus gedaan en geteekend op plaats en datum voor
meld, in tegenwoordigheid der onderstaande getuigen: 

VOLKSRAADSBESLUIT, 1 AUGUSTUS 1885. 

ART. 1108. " De Raad besluit art. 9 van het Rapport 
aan de orde goed te keuren, en besluit verder dat 

" Het legaal verband voorbehouden in de schuldbewijzen 
bedoeld bij Volksraadsbesluit 942, dd. 21 Julij ll.,l) in verband 
met art. 4 van het Supplementair Rapport der Begrootings
Commissie, welke schuldbewijzen niet eene nova tie of schuld-

1) Zie Notulen van den Volksraad, Bijvoegsel tot Staatscourant 
2 September 1885. 
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vernieuwing ten gevolge hebben, moot opgevat worden in 
dien zin, dat het gaat boven alle andere regten van voorrang, 
zelfs boven panel of hypotheek; dat het onder alle omstan
digheden blijft bestaan op vaste eigendommen waarop de 
achterstallige belasting verschuldigd is, die in het schuldbewijs 
wordt erkend en ook op alle eigendommen van den persoon 
welke dat bewijs heeft geteekend. 

"De Registrateur van Acten zal weigeren transport te Reg. v. Acten zal 
verleenen van zulke eigendommen tenzij de achterstallige tran~port weigeren 

· d 1 ld' 1 ld · " tenz11 achterst. be-belastmg aarop verse lU Ig< , vo aan IS. lasting betaald is, 

VOLKSRAADSBESLUIT, 1 AUGUSTUS 188.5. 

Art. 112. "De Raad gelet hebbende op de quaestie thans 
aan de orde, besluit :-

a. Dat de Commissie bedoeld onder art. 9 van het Bepalingen betref
Rapport der Finantieele Commissie goedgekeurd fend.e FinantieelP 

V ll ] b l 't dd h d ' d t'l l Gommissie bedoeld per o {Sraac s es m , . . e en, on er ar 1 {e bij \Vet No. g 1885. 
1108, en die bcdoeld bij de Wet op de Schatkist- ' 
billetten, zal zijn een en hetzelfde lichaam be-
staande uit 3 personen; 

b. Dat die Commissie zal gekozen worden door don 
Volksraad; 

c. Dat eenigerlei vacature in deze Commissie ont
staande tusschen de zittingen van den Volksraad 
in, zal opgevuld worden door de Regering, onder 
latere bekrachtiging van den V olksraad. 

d. Dat de remuneratie dier Commissie wordt gelaten 
aan de Regering." 

WET No. 8, 1885. 
Op het Delven van en Handeldrijven in Edele Metalen 

en Edelgesteenten in de Z. A. Republiek. 

Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb. 
Volksraad, Art. 1072, dd. 30 .Julij 188.5. 

ARTIKEL 1. Het mijn- en beschikkingsregt op alle edel- Mijn en beschik-
gesteenten en edele metalen behoort aan den Staat. kingsregt a. d. Staat. 

2. Deze wet is van toepassing op diamanten, robijnen, Op welke edelge
goud en zulke andero edelgesteenten en edele metalen, als steentcn en metalen 

8i 
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deze wet van toe- de Staatspresident met ad vies en consent van den Uitv. Raad 
passing is. onder verwijzing naar dit artikei van deze wet zai bekend 

maken. 1) 
Regering zal gequa- 3: Zoodra zuiks .. noodig ~eacht mag. worden, zai de 
lificeerd persoon Regenng een behoorhJk gequahficeerden mmeraloog aanstel
aa?stellen als Staats-Ien ais Staatsmineraloog en Essaijeur wiens taak zijn zal in 
mmeraloog en . · d ' . I · Essaijeur. alle d1stncten onderzoek te oen naar, en vol ed1g rapport 
Pligten van dien uit te brengen over, de mineralen aldaar aanwezig, en ver
ambtenaar. der de Regering in alle zaken betreffende mijnen en de out-

ginning van minerale bronnen van dit land, van advies te 
dienen en behulpzaam te zijn onder zulke regulation, als de 
Regering, met goedkeuring van den V olksraad, moge bepalen. 

Salaris door den Het salaris van den Staatsmineraloog zal door den Volks-
Volksraad bepaald. raad bepaald worden. 
Regering heeft regt 
CommiBsien van 
onderzoek te 
benoemen. 

4. De Regering heeft het regt van tijd tot tijd eene of 
meer commissien van vertrouwbare en bekwame personen te 
benoemen, ten einde eenige kwestie aangaande mijnen te 
onderzoeken en daaromtrent aan haar te rapporteeren. 

Staatspresident 5. ZHEd. de Staatspresident heeft de macht op advies en 
magt Gouv. en priv. met toestemming van den Uitvoerenden Raad Gouverne-
gronden te procla- d · d · ' k meeren. mentsgron en, 2) en 1n overleg met en 01genaar oo 

private gronden te proclameeren en open te zetten als publieke 
velden. 3) 

Regering waa.rb. niet De Regering waarborgt niet de aanwezigheid in betaal
aanwezigh. v. betaal- bare hoeveelheid van edelaesteenten of edele metaien op ge-
baar goud enz. I d d 0 

proc ameer e vel en. 
Onopgemeten gron- 6. De onopgemeten gronden, tot publieke delverijen ge
?en op te meten en proclameerd zullen zoo spoedig mogelijk opgemeten en in 
m kaart te brengen. kaart gebra~ht worden ; de Staatsgronden op kosten van 

den Staat en de private gronden op kosten van de belang
hebbenden. 

Grondeigenaar kan 7. Aan iederen grondeigenaar zal het vrijstaan zonder 
zonder licentie pros-licentie binnen de grenzen van zijn eigendom onderzoekingen 
~Pe~~eerten11• matartniet in te stollen naar edelgesteenten en edele metalen, en onder 

s e en o d d l .. publieke delverijen. e voorwaar en ater omschreven, op zijnen grond m~Jnen 
te exploiteeren of te laten exploiteeren. Het zal hem niet 
vergund zijn zijnen grond voor het publiek open te stellen 
tot publieke delverijen. 

Grondeigenaar kan 8. Hij, die eene schriftelijke vergunning van den eige
schriftelijk vergunn. naar van eene private plaats of een stuk aronds heeft orn 
tot pru~'vecteeren d' . . b ' verleen,·n. op 1ens e1gendom onderzoekmgen te doen, zal de daartoe 
Licenti,· door Corn- benoodigde "Licentie tot Onderzoek" van den Mijn-Commis
missario of Land- saris of den Landdrost van het distrikt waar hij onderzoeken 
drost uitgereikt. 'I k k .. h "d k · d · h 'f Wl, unnen ver nJgen voor et tiJ per , 1n zoo amge se n-

1) Zie Procl. dd. 8 Januarij 1887, Staatscourcvnt ·12 Januarij 1887. 
2) Zie Proclamatii3n dd. 11 Augustus 1885, en 15 September 1885. 
3) Gewijzigd d~?r art. 1. Wijzing van Wet No. 8, 1885, goedgekeurd 

door V.R.B. 28 JuhJ 1886, artt. 1222, zie Bijvoegsel Staatscourant 5 Augus
tus 1886. 
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telijke vergunning vcrmeld, den tijd van zos maanden niet Helft der licentie 
te boven gaande, tegen betaling van licentie-gelden, berekemd gelden aan eigenaar. 

naar 10s. per maand, waarvan de helft aan den eigenaar zal 
toekomen. 

9. De ontdekker van betaalbaar edel metaal of edelge- Ontdekker. van 
steente op private plaatsen of op Gouvernementsgronden, ten betaalbaar goud 
roinste twaalf mijlen verw~jderd van eene reeds bewerkte heeft~;'00,r1k.eurregt 

l b
.. l . d . van ~::en c a1m 

localiteit, za IJ proc ameermg van zoo amge plaats of grand, zonder licentie. 
geregtigd zijn tot het hebben en afbakenen van een claim, 
hetzij rif of alluviaal, die genoemd en geregistreerd zal war-
den als "Zoekersclaim" Bovendien zal hij zonder licentie 
daarop mogen werken, zoolang als hij daarvan eigenaar blijft. 

10. Ingeval een privaat eigenaar schriftelijk vergunning Staatspresident 
verleend heeft aan iemand, ten einde een "Lice11tir~ tot Onder- heeft m.agt privaat 
zoek" te verkrijgen om op zijnen grand onderzoekingen te grond. in overleg 

met e1genaar tot 
doen, volgens A::.-t. 8 en er betaalbaar edel metaal of edel- eC::n publiek veld 
gesteenten gevonden wordt, zal de Staatspresident met ad vies te proclameeren. 
en toestemming van den Uitvoerenden Raad en in overleg 
met den eigenaar, de magt hebben zocodanigen grand tot een 
publiek veld te proclameeren of bij proclamatie aan een al 
reeds geproclameerd veld te hechten 1 ). 

11. De zoeker, die volgens artikels 8 en 9 dezer wet, Zoeker zal zijne 
betaalbaar edel metaal of edelgesteente vindt zal zijne rechten regten niet verliezen 

· t 1' d d 'll' h 'd d 'R · f door onwilligheid me ver 1ezen oar e onw1 1g e1 van e egermg o van van Regering of 
den eigenaar van pri vaat grand am dien te doen procla- eigenaar. 
meeren tot een publiek veld of dien bij proclamatie aan een 
reeds geproclameerd veld te hechten. 2) 

12. Een lid van het naastbij zijnde Delvers-Comite, waar Wie de bevoegde 
dit bestaat afgevaardigd door de Regering of anders de Staats- beoordeelaren zijn 

· 1 ' d b' · .. d M" · . f d L d van een betaalbaar mmera oog, e naast IJ ZIJn e -IJncommissans o e an - goudveld. 
drost zal de bevoegde beoordeelaar zijn van de betaalbaarheid 
van edel metaal of edelgesteenten gevonden op nieuw ont-
dekten goud-, enz., gronden. 

De uitslag van dit onderzoek zal terstond bij geschrifte ~ennisgeving van 
aan den zoeker gemeld worden. Uitslag. 

Een volledig rapport van zoodanige ontdekking van be- Rapp~rt aan 
taalbaar edel metaal of edelgesteente zal met alle bijzonder- Regermg. 

heden terstond aan de Regering gezonden warden, ter haar 
finale beslissing. 

Indien de plaats pri vaat eigendom is, dan zal de eige- ~igenaar regt 
het regt hebben oak van zijnentwege iemand te benoemen lemand te benoemen 
d. h . om onderzoek te 
.Ie et onderzoek zal doen, met den persoon In het eerste doen. 

hd van dit artikel gemeld. · 
13. De houder van een "Licentie tot Onile1·zoek," zal Ontdekker geniet 

dadelijk nadat op zij.n rapport onderzoek is gedaan en om- a~:;;~hJ:fve~an 
trent de betaalbaarhmd van het edel metaal of edelgesteente g 

d 1) Gewijzigd door art. 2, (Wijz. van Wet No. 8, 1885), goedgekeurd 
oor V.R.B. 28 Julij 1886, art. 1222. 

2) Gewijzigd door art. 3, do. do. do. do. 
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buiten zijn zoekers- in de door hem ontdekte gronden door de Regering is beslist, 
regt al weigert de gelijk in het voorgaande artikel is bepaald, alle rechten van 
eigenaar te procla- eenen gewonen delver genieten, behalve zijn bijzonder recht 
meeren. als zoeker en deze rechten zal hij hebben op private gronden, 

al weigert de eigenaar deze tot pu bliek veld te doen procla
meeren. 1) 

Geregtigd tot ge- Hij zal in dat geval om zijne claims te kunnen bewer
bruik van water. ken, gerechtigd zijn tot het gebruik van water op de plaats 

aanwezig, zooals tusschen hem en den eigenaar van de plaats 

Artikel niet van 
toepassing indien 
eigenaar iemand 
huurt om te pros
pecteeren enz. 

Eigenaar of eige
naren geregtigd tot 
tien claims nadat 
zoeker zijn claims 
afgebakend heeft 
Daarna kunnen 
delvers claims 
afbakenen. 

schriftelijk zal zij n overeengekomen. 
Dit artikel zal niet van toepassing zijn, wanneer een 

grondeigenaar iemand speciaal huurt om voor hem onder
zoekingen te doen of ook wanneer er een afzonderlijk accoord 
gemaakt wordt v66r het verleenen van de schriftelijke ver
gunning, in artikel 8 vermeld, waarbij de zoeker, ten einde 
de schriftelijke vergunning te bekomen, schriftelijk afziet van 
de voordeelen van dit artikel. 

14. De eigenaar of eigenaren van eene geproclameerde 
plaats of plaatsen zal of zullen geregtigd zijn voor zichzelven 
tien (zegge 10) claims, hetzij rif of alluviaal, die "l!Jigenaars 
claims" zullen genoemd warden, af te bakenen en later onder 
licentie of betaling te bewerken, nadat de zoeker die het 
betaalbare edel metaal of edelgesteente heeft gevonden, zoe
kers- en delvers-claims afgebakend heeft. Na deze afbakening 
van zoekers- en eigenaarsclaims zullen andere delvers voor 
zich zelven claims kunnen afbakenen volgens wet. 2) 

Eigenaar ontvangt 15. Van de opbrengst van zoekers- en delvers-licentien 
de helft der.zoek~rs zal de eigenaar van tot publiek veld geproclameerden privaten 
en delvers hcentlen d d .. · · d k t I 
kwartaalsO'ewijze. gron e helft ontvangen blJ het emde van 1e er war aa . 

o Alle gelden voor standlicentien en voor vergunningen tot 
het kappen van hout, op privaten grond, komen den eigenaar 
alleen toe. 3) 

Registratie van 16. De registratie van een zoekers-claim zal geschieden 
zoekers-claim door door een Mijncommissaris, wanneer de ontdekte edel metaal 
Commissaris of 
Landdrost. of edelgesteente houdende grond binnen de grenzen van zijne 

jurisdictie ligt, of anders door den Landdrost van het district 
waarin genoemde grond gelegen is. 

?een schade ~f 17. Waar private plaatsen tot publieke veld en geprocla
mbreukbaan eige- meerd worden of bij proclamatie aan reeds geproclameerde 
naars ge ouwen enz. . 
zonder ;~,ijne toe- velden gehecht worden, zal er zonder toestemmmg van den 
stemming. GenoE>g- eigenaar geene schade worden toegebracht aan of inbreuk 
zaam water zalonder gemaakt mogen worden op zijne huizen, gebouwen, water-

voren, tuinen of landerijen. Onder alle omstandigheden zal 

1) Gewijzigd door art. 4, (Wijz. van Wet No. 8. 1885) goedgekeurd 
28 Julij 1886. 

2) Gewijzigd door art. 5 (Wijz. van Wet No. 8, 1885), goedgekeurd 
28 Julij 1886. 

3) Gewijzigd door art. 6. (Wijz. van Wet No. 8, 1885) zie voorgaande 
noot. 
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er genoegzaam water vrij blijven ten gebruike van den eige- alle omstandigheden 
naar, zijn gezin, zijn vee en voor de besproeing van allo aan eigenaar blijven. 

tijdens de pr~clameering bestaande tuinen en Janderijen. _ 
18. De e1genaar van een plaats waarop door den eigenaar Eigenaar moet in 

zelf of volgens art. 8 door een zoeker edel metaal of edel- bezit zij.n van Mijn-

gesteente is gevonden, die het regt wenscht te bezitten op pRacht?nef van 

l 't .. . egermg. 
het openen en exp 01 eeren van miJnen op d1e plaats, zal 
in het bezit moeten zijn van een mijnpachtbrief, te verkrij-
gen van de Regering. 

De Regering zal echter steeds het recht hebben de ver- Regering kan dien 
Ieening van zulk een mijnpachtbrief te weigeren, en Of die weigeren en de plaats 

l h l f d lt l"l t 1 f b" 1 · proclame .. ren. p aats ge ee o ge ee .e IJ { e proc ameeren o IJ proc arGatw 
aan een publieke delverij te hechten, of aen zoekers ver-
gunning te verleenen om zich onder zoekers-licentie zoekers-
claims af te bakenen. 1) 

19. \V ensch t de Regerit g een plaats of een deel daar- Eigenaar heeft 
van volgens art. 18 te proclameeren of open te zetten voor regt 0 P tien voor-

k d 1 d · h t ht h bb · h / / keurclaims nadat zoe ers, _an za e e1genaar e rec e en z1c voor zoeker zijne claims 
and ere delvers (de zoeker, uie het edel metaa.l of edelge- afge baken cl heeft. 

steente gevonden heeft, volgens art. 14 uitgezonderd) tien 
voorkeurclaims af te bakenen. 

De Regering zal aan den eigenaar van de plaats, of het R.egerin~ geeft ken
stuk gronds, welke zij wenscht open te zetten, een maand n~s aar~ mgenaar van 

11 d ] . tt h' d k . h •. ar \ oornemen. voor . e proc amat,Ie van openze en gesc 1e t, en ms geven 
van haar voornemen, ten einde den eigenaar in staat te stel-
len zijn tien voorkE::urclaims uit te nemen. 2) 

20. \Venscht de Hegering een plaats of deel daarvan, Regering moet met 
volgens art. 18 te proclameeren of open te zetten voor zoe- eigeuaar overleggen 

k d l d R . c· I t 5) t t l omtrPilt open te zet-.ers, an za e egermg 1ngevo ge ar . eers me c en ten plekken gronds. 
ergenaar moeten overleggen, om te bepalen op welke plekken 
(zooals behouwde plekken, tuinen, landerijen en waterleidingen 
in de nabijheid daarvan) het verboden zal zijn te zoeken en 
te delven. 

21. Het zoeken en delvcn is verboden op openbare vYaar het zoeken 
pleinen, straten, wegen, spoorwegen en begraafplaatsen. verboclen is. 

22. De mijnpachtbrief, bedoeld bij art. 18, zal uitgege- Ti~d van l\lijnpacht
v~n warden voor een bepaalden tijd, niet korter clan vijf en lmef. 

met langer dan tien jaren. 
Daarop zal moeten worden betaald de som van 5s. per Belasting voor Mijn

mm·gen in het jaar, te voldoen bij vooruitbetaling, terwijl pa:::htsbrief per 
de h l d . .. . htb . f d . murgen. ouc er van zoo amgen illl.J n pac ne on erworpen IS 
aan de volgende voorwaarden :-

1. Van al het gevondene ;~,al h~j behoorlijk moeten boek- Boekhouden en 
houden en daarbij zulke vormen gebruiken als de vornwn. 

Regering mocht noodig . vinden voor te .schrijven; 
_2. Inzage der boeken zal ten alien tijde aan den Land- Inzage moet ver-

l\ Zie toevoeging door art. 7. (Wijz. van Wet No. 8 1885.) 
2) Gewijzigd door art. 8. (Wijz. v. Wet No. 8, 1885) V.R.B. Julij 1886. 
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drost of aan anderen daarvoor aangewezen ambtenaar 
verleend moeten worden ; 

3. De Regering zal steeds het regt hebben, in stede van 
de betaling van 5s. per morgen te eischen, betaling 
van twee en half percent van de waarde der vondsten 
gedurende het afgeloopen jaar, zooals die door de 
boeken of andere bewijsmiddelen aangewezen wordt; 

4. Indien zulks door de Regerings-ambtenaren geeischt 
wordt, zal de juistheid van de opgaven der boeken 
onder eede van den eigenaar of zijnen boekhouder 
moeten verzekerd worden. 

Huurder van gron- 23. Hij, die van den eigenaar eener plaats of van een 
den kan ook Mijn- stuk gronds een gedeelte mocht huren, om daarop mijnen 
pachtbrief verkrijg. d Id 
bij wijze van nota- te exploiteeren, kan evenals de eigenaar en op e7 e e voor-
rieel huurcedule. waarden als deze eenen mijnpachtbrief verkrijgen, mits hij 

Overrnaking geper
miteerd. 

zijne huurcedule notarieel laat opstellen en registreeren. Deze 
mijnpacht zal vernieuwbaar zijn, zoolang hij huurder blijft. 

V erpachte gronden met licentien daarop kunnen van de 
eene persoon op de andere overgemaakt worden, onder be
paling neergelegd in art. 14, Wet No. 7, 1883. 1) 

Zegel volgens art. 82. Elke acte van overmaking zal een zegel moeten dragen 
volgens art. H2 dezer Wet. 

Aanstelling van 24. Voor ieder prospect- en geproclameerd veld zal door 
Mijn Commissaris. de Regering, indien noodig, een bevoegd persoon aangesteld 

worden als Mijncommissaris, wiens salaris door den Uitvoe
renden Raad bepaald zal worden, tot nader besluit dienom
trent van den Volksraad. 2) 

E~d v~n Mijn-Com- 25. Den Mijncommissaris zal dezelfde eed afgevraagd 
~Issans dezelfde als worden als den Landdrost. Alle beambten, op welke delverij 
d1e van Landdrost. k t Id ll b h l"k b .. d' d d b" Alle beambten be- oo aanges e , zu en e oor IJ eee 1g wor en IJ aan-
eedigd. vaarding hunner posten. 
Klerk v. Mijncom. is 26. Aan den Mijncommissaris zal een klerk worden toe
tev:ens Publ. Aankl., gevoegd, die Secretaris zal zijn van het Delverscomite, Pu
Gnffier v. L. Hoven bl' k A kl G 'ffi d 0 t en Seer. van Delvers- 1e e an ager en r1 er van e Lagere Hoven. mtren 
comite. zijn salaris gel4t dezelfde bepaling als in art. 24. 
Indien noodig zullen 27. Indien vereischt, zal de Regering een of meer klerken 
rneer klerken toege- toevoegen aan het Departement van den Mijncommissaris. 
voegd worden. Ten aanzien van het salaris zal dezelfde bepaling gelden als 

in art. 24 omschreven is. 3) 
Mijncornrnissaris 28. De Mijncommissaris zal het toezicht hebben over 
toeldzigt ovedr go~d- het veld of de velden waar hij jurisdictie heeft. Hij zal 
ve en on er ZIJne t b kl d .. d d 
jurisdictie. evens e ee ZIJn met e macht om alle zaken aangaan e 
Regeling van zaken. de delverijen te regelen en te besturen overeenkomstig deze 

Verdere pligten. 
wet en alle regulatien die krachtens deze wet later door de 
Regering gepubliceerd mogen worden. Hij zal ook letten op 
de grieven der delvers en alles doen wat strekken kan tot 
bevordering van den bloei der del verijen en van den gezond-

1) Zie ante bl. 1195 en V.R.B. 12 Augustus 1886, art. 1422. 
2) Zie Toevoeging door art. 9. Wijz. van Wet No. 8, 1885. 
3) Zie nieuwe art. 27a (art. 10 Gew. Wet) Julij 1886. 
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heidstoestand harer bevolldng. Zijne civiele en crimineele Civ. en crim. Juns
jurisdictie zal, zoo er geen Speciale Landdrost aangesteld dictie gelijk met . 

Wordt geliik staan met die van den Landdrost. HiJ' zal Lvandddrostt. Ex officw 
, i! • • re ereg er voor 

ew officio Vrederegter ZIJn voor de geheele Republiek. Wat Republiek. 
betreft de uitoefening van civiele en crimineele jurisdictie Wetten en costumen 
door den Mijncommissaris, zullen de wetten en costumen in in L~nddrost of in 
Landdrosthoven in gebruik toegepast worden. Ook met be- gebrmk. 
trekking tot appel op een Hooger Hof zullen dezelfde wetten .Appel op Hooger 
gelden. Hij zal binnen de grenzen van het veld·waarover hij ~of omtrent Huwe

. · · h f cl l.rd ht h bb b · hjken dezelfde magt junsdwtw ee t eze 1' e mac e en met etrekkmg totals Landdrost. 
huwelijken als aan eenen Landdrost gegeven wordt bij de 
Huwelijks Ordonnantie Wet No. 3, 1871. 1) 

29. Het is den Mijncommissaris en zijn k1erken niet Mijncommissaris en 
geoorloofd claims te hebben op een veld waar zij werkzaam klerk ni~t geoor-

.. B cl' 11 .. · t t' cl .. · I . h loofd clatms te heb-ZlJll. oven 1en zu en ZlJ me gereg 1g ZIJn eemger e1 an- ben noch handel of 
del, direct of indirect, te dr~jven of eenig agentschap van agentschap drijven. 
welken aard waar te nemen, noch eenig aandeel te hebben 
in een vennootschap van delvers of handelszaak. 2) 

30. De Mijncommissaris zal "L1:centie(l, tot Onderzoek" Prosp.-licent. geldig 
kunnen uitreiken die binnen een omtrek van niet meer clan 25 mijlen buitElll 
25 "l · b 't cl h t Id h" grenzen van goud-illlJ en m en e grenzen van e ve , waarover IJ veld. 
commissaris is, geldig zijn. 

Ieder Landdrost zal mede zoodanige licentien, geldig Landd. kan deze lie. 
binnen de grenzen van zijn district, kunnen uitreiken. binnen distr. nitreik. 

31. De Mijncommissaris zal verpligt zijn behoorlijk boek Mijnc. verpligt boek 
te houden van alle inkomsten en uitgaven. t~ houden v. ink. en 

H" 1 t b h l"k · t h d 11 mtgaven. . . .:J za evens e oor IJ reg1s ers ou en van a e Zal regi~ters van 
hcent1en en rechten door hem aan personen of vennoot-licentien houdfm. 
schappen verleend en wel op de volgende wijze: 

a. Een register van alle IT andelslicentien. Reg. v. handelslic. 
b. Een register van alle Licentien, uitgereikt aan del- Reg. v. delverslic. 

vers op de velden. 
c. Een register van alle "Licentien tot Onderzoek'' uit- ~egis!er van pr?sp.

gereikt voor delvers op private gronden metliCenties 0 P pnvate 
. . . ' gronden met toe-

vermeldmg van den e1genaar en de plaats waarop stemming van eige-
gegraven wordt. Geen "Licentie tot Onderzoek" naar. 
om op private gronden te delven, zal verleend 
worden clan alleen met schriftelijke toestemming 
van den eigenaar. 

d. Een register van alle Delverslicentien, uitgereikt ~egis~er v. Delvers-
. cl cl b" ldt hcentten van gecon-voor geconcesswneer e gron en, waar IJ verme cessioneerde gron-

wordt de naam van den concessionaris en van den met toestem
de plaats. Geen licentie om op geconcessioneerde mil~g van Concessio
gronden te delven zal verleend worden clan alleen nans. 
met schriftelijke toestemming van den conces-
sionaris. 

----·--·---~-----------------

N 1) Gewijzigd door art. 11, van Gew. Wet, Julij 1886; omtrent Wet 
o. 3, 1871, zie ante bl. 442. 

2) Gewijzigd door art. 12, van Gew. Wet, J14lij 1886. 
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Register van water- e. Een register van alle toegekende regten op water-
regten. leidingen, claims, enz. 
Register van over- f. Een register van alle overmakingen van claims of 
makingen. andere mijnrechten. 
Register van mijn- g. Een register van alle mijnpachtbrieven door hem 
pachtbrieven. volgens artikel 50 verleend. 
Verdere register die h. En zulke andere registers als de Regering mocht 
Regering mocht willen voorschrijven. 
voorschrijven. 
Maandel. staten aan 32. Hij zal voorts verpligt zijn maandelijks zijne staten 
Thes. Gen. en stor- te zenden aan den Thesauri er Generaal, en in diens kantoor 
ten van landsgelden. d I d Id · .. b 't t t t e an sge en 1n ZIJn ez1 e s or en. 
Pligten van Mijn- 33. Op het volgende zal door den Mijncommissaris nauw-
commissaris. keurig gelet worden : 
Geen handel drijven a. Dat niemand zonder behoorlijke licen tie handel 
of delven zonder lie. drijven of delven zal. 1) 
Toezichtoveronder- b. Dat zijn klerk of klerken behoorlijk boek en notu-
hoorige ambtenaren len houden van alle zaken in zij n Hof behandeld 
dat zij hun pligten of beslist en dat ziJ'ne onderhoorige en onder-
doen. 

In order houden van 
Gouv. gebouwen. 

Invordering van in
voerrech ten. 

Betalin~ van zegel
regten. 

Prompte betaling v. 
alle leges of andere 
gelden of documen
ten. 

geschikte ambtenaren hunne pligten vervullen en 
verantwoording doen van alles hun opgedragen 
of van gelden hun toevertrouwd. 

c. Dat alle Gouvernementskantoren, gebouwen, ge
vangenissen, tenten, goederen, enz., enz., in goede 
orde worden gehouden. 

d. Dat alle invoerrechten volgens tarief op goederen 
uit het buitenland ingevoerd en waarop nog geen 
regt betaald is zorgvuldig wordep ingevorderd. 

e. Dat het zegelregt, aan de Regering verschuldigd op 
alle overmakingen van claims, behoorlijk voldaan 
wordt. 

f. Dat alle leges of andere gelden, den Staat toeko
mende volgens deze wet of latere wetten en regu
latien, promptelijk betaald worden en dat alle 
officieele documenten aan zegelregt onderhevig zijn. 

Mijncomm. zal tijd 34. Op ieder als zoodanig geproclameerd veld zal de 
voor verkiezing v~n Mijncommissaris een tijd bepalen voor het kiezeri van een 
van Delvers-Com1M •t/ 1 d d' k t d 't d bepalen. Negen le- com1 e van n~gen . e en, 1e ge ozen moe. er: ":or. en Ul e 
den voor den tijd houders van hcent1en, vallende onder de JUrisdwtie van den 
van 12 maanden. Mijncommissaris, en dat voor den tijd van twaalf maanden, 

waarna de leden, tenzij zij herkozen worden, zullen moeten 
aftreden. 

Kennisgeving van Van deze verkiezing zal de Mijncommissaris kennis 
ve~kiezing .doo: geven door aanplakking aan zijn kantoor en op andere pu-
MIJncommissans. bl' k 1 t d d · d V"f 1 d h t Vijf leden quorum. 1e e p aa sen ge uren e veert1en agen. IJ e en van e 

Delvers-Comite zullen een quorum vormen. 
Gekozen lid moet 35. Wie tot lid van het Delvers-Comite gekozen wordt, 
licentie vertoonen zal moeten toonen dat hij licentiehouder is, en voorts den 

1) Zie art. 70, infra, bl. 1391. 
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eed van getrouwheid aan den Staat moeten afleggen, in han- en eed vangetrouw-
den van den Mijncommissaris. heid afl.eggen. 

36. Ieder grondeige~~ar, wiens ~rond tot pu~liek veld ;:;~~~~g;~:~~e~~~s 
geproclameerd wordt of biJ proclamat1e gevoegd biJ reeds ge-lid van Delvers
proclameerde velden, zal, zoolang hij eigenaar blijft, lid van Comit{3. 
het Delvers-Domite zijn en blijven. 

Deze grondeigenaren zullen boven en behalve de gekozen Grondeigenaren zit-
leden zitting hebben. tingbovengek.leden 

37. De naam van de Comites, bedoeld in artt. 34, 35 Naam van Delvers-
en 36 zal zij n : Comite. 

Delverscomite van de ..................... velden. 
38. Een Comitelid dat drie achtereenvolgende malen Comitelid driemaal 

eene vergadering niet bijwoont zal beschouwd worden afge-afwezig, als afge-
treden te zijn. Zijn plaats is dan vacant. treden beschouwd. 

Deze bepaling geldt niet voor de grondeigenaren, van Dit geldt niet van 
wie gesproken wordt in art. 36. grondeigenaren 

39. De Mijncommissaris zal Voorzittter zijn van het Del- Mijn-Commissaris 
verscomite en zal met het Comite voormeld van tijd tot tijd ~oo~zitterv.Delvers 

lk b l . l t' .. t ll l h'k Com1te dat regula-zu e epa mgen en regu a 1en samens e en a s gesc 1 t tiiin overeenk. de 
zullen zijn voor de plaatselijke behoeften der velden, met wetten zal zamen
dien verstande dat zulke bepalingen en regulatien steeds in stellen. 
overeenkomst zij n met deze wet of late re wetten of V olks-
raadsbesluiten betreffende de bedoelde velden. 

Deze regulatien worden ter goedkeuring aan het Gouver- Regulatien kracht 
nement gezonden en zullen na publicatie in de Staatcou,rant van Wet na goed-

k ht .. cz· A t 88 ) keuring der Rege-van rac ZIJn. le r · · . , ring en publicatie. 
40. Ingeval er geen Delverscom1te kan worden gecon- In afwezigheid van 

stitueerd of zoodanig Comite zal ophouden te bestaan zal den Delvers Comite 
Mijncommissaris de volle macht, die toevertrouwd ~as aan, ~~f1~ ~~~1~issaris 
en zullen alle plichten, die gelegd waren op genoemd comite 
toevallen. Ingeval er eene vacature in het comite ontstaat, 
zal de Mijncommissaris die onverwijld doen aanvullen door Aanvulling van 
eene publieke verkiezing, waarvan 14 dagen lang publieke vaca~ur.e door publ. 
kennisgeving zal moeten geschieden volgens Art. 34. verklezmg. 

4J. Van de uitspraak van den Mijncommissaris in eenige Mijn.Commissaris 
delversz~ak of zaak betreffende mijnen zal er appel zijn op appe~ op Delvers-
h t D l 

. , Conn te. 
e e vers-com1te. 

De kosten voor aanteekening van appel zullen zijn Aanteek. v. appel. 
7s. 6. 1) 

42. Er zal verder van het Delvers-comite appel zijn op Appel van Delvers 
het Rondgaand Hof den Regter zitting houdende te Pretoria Comite op Rondg. 
f h t H G ' . 'l ' Hof, Regter of Hoog o e oog eregtshof. V oor aanteekenmg van appe op Ger. Aanteekenings 

een dezer Hoven zal betaald worden £1 10s. kosten. 
43. Aan personen of maatschapp~jen die houders z~jn van Vrijheid aan Con

concessien op private of op Gouvernementsgronden, zal het cessio?arissen om 
vr·· t d . · d ·.. verlof tot delven te 

lJS aan zon ·er verbrekmg er concess1en personen te ver- geven bij onderl. 
gunnen op de geconcessioncerde gronden tot hun voordeel overeenkomsten on
te delven, onder zulke wettige overeenkomsten als genoemde 

1) Gewijzigd door art. 13 du Gew. Wet, Julij 1886. 
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der gewone delvers- concessionarissen en personen 
licentie_n en best. ieder persoon, dus delvende, 
regulatlen v. publ. aanschaffe en zich schikke 
velden ' ' 

onderling mogen maken ; mits 
zich de gewone delverlicentie 
naar de wetten en regulatien 

· aangaande publieke velden. 
Wettig geadmitt. 44. Alle agenten, procureurs of advocaten, die volgens 
Agenten, Procu:reurs Lands wetten geregtigd zijn bij de Civiele Hoven des lands 
of Addvocaldten ttoeegel. te practiseeren en die door het Landdrosthof geadmitteerd op e ve en . 
practiseeren. z1jn, zullen behooren toegelaten te worden op de velden om 
Gen. perso.~en toege- te practiseeren. In gevallen waar de Mijncommissaris als 
la ten w. MIJn-Comm. Landdrost ageert zullen slechts de hierboven genoemde per-als Landdr. ageert. ' . 

Tarief volgens 
ordonnantie. 

sonen toegelaten worden te pract1seeren. 
Het tarief van licentien, benoodigd om in een Hof op 

de velden te kunnen verschijnen en ageeren, zal zijn naar 
vastgestelde ordonnantie 1). 

Ongelicent. personen Geen ongelicentieerd persoon zal het regt hebben zaken 
geen regt zaken waar in een Hof voor anderen waar te nemen. Echter zal het een 
te nemen echter zal · l"'k .. t h · · lk 1 t ·· k · ·eder zijn ~iooen zaak 1ege IJ VrlJS aan, wanner IJ zu ys ver ang , ZIJne zaa m 
~mnnen wa:rnemen. eigen persoon voor een Hof op de velden te behandelen. 
Bereken. v. kosten. Hij zal echter niet het regt hebben kostenrekeningen voor het 
Geene Agenten en verdedigen ziJ'ner zaak te maken behalve van O"etuigegelden Pre>cureurskosten . . . ' 0 ' 
tegen verliezende. hofpennmgen en dagvaard1g1ng. Zelfs zullen geene agenten-

of procureurskosten kunnen gevorderd worden van de ver
liezende partij in delverszaken. 

Consessionaris ge· 45. De concessionaris die delvers toelaat op r.ijnen ge
regtigd tot 3/4 der concessioneerden grond te delven, volgens Art. 43, zal ge
licentiegelden. regtigd zijn ieder kwartaal van de Regering te ontvangen 

drie vierden van de v0or licentien betaalden gelden. 
Delv. op geconcess. 46. Delvers op geconcessioneerden grond zullen staan 
grond ond. Comm. onder den naastbij zijnden Mijncommissaris, qf deu Land-
of Landdrost. d rost van zijn district. 
Eigenaren van gron- 4 7. Eigenaren en gebruikers van gronden langs ri vier of 
den langs riviere~ anderen waterloop zullen geen recht van actie hebhen tegen 
geen regt van actie d R · f · d ·· · f dd 1 f voor schadevergoed. e egermg o eemge gou miJn-compagme o gou e verso 
weg. troebel maken andere compagnien en person en, onder bescherming van 
of vermoddering 's lands wetten mijnen exploiteerende of delvende omtrent 
van water. l: d d" '• d · se _,a evorgoe mg wegens het troebel maken of vermod ermg 

van het water in gemelde rivieren of waterloopen door het 
te gebruiken voor de mijnen. 

Delvers-Comite zal 48. Met betrekking tot de waterverdeeling, enz., wordt het 
Regulatien omtrent aan het Delvers-comite van elk geproclameerd veld overge-
waterverdeel. makenl t lk 1 t" ·· t k 1 d d" h d a en zu e regu a 1en e ma en, a s naar e omstan 1g e en 

van zoodanig veld billijk en redelijk moge geacht worden, 
met inachtneming van alle private eigenaren. 

Op publ. velden Met betrekking tot publieke velden wordt uitdrukkelijk 
heeft geen delver kl d d t d 1 k eigendomsrecht in ver aar , a geen e ver, onder welke omstandigheid oo , 
water. eenig eigendomsregt in het water, door eenige riv:ler, water-

loop of gelegde watervoor loopende, zal· hebben. Slechts zal 

1) Zie ante bl. 429 en .i,anteel;,:ening aldaar. 
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men het regt van gebruik van genoemd water volgens wet 
of regulatien hebben. 

In gevallen, waaronder sommige omstandigheden schade Waarde v. water niet 
moet vergoed worden, zal de waarde van het water niet in gerekend in geval v. 

· k D R · 1 h b'' schadeverg. Reg. zal aanmerkmg omen. e egermg za ec ter lJ overeenkomst waterregten toek. op 
bijzondere waterregten kunnen toekennen op Gouvernements- Gouv. gronden. 
gronden. . 

49. De Staatspres1dent zal de magt hebben maatregelen Staatspresident zal 
tot de oprigting van een politiemagt te nemen, en verder magt hebben politie
zulke stappen te doen in overeenstemming met deze wet, monadgetr obpe telr1gten 

.. d k 1' 'k ht h 1 . . ve van als hlJ noo za e lJ mag ac en voor et a gemeen welziJn Mijn-Commissaris. 
en de goede orde der velden. 

Genoemde politiemagt zal staan onder bevel van den 
Mijncommissaris. 1) 

50. Geen concessien op Gou vernementsgrm'ld zullen in Geen concessHin op 
het vervolg verleend worden. Wanneer echter localiteiten Gouv. gronden dan 

d t .!!!' d l onder bijzondere wor en aange rouen, waar geen genoegzame voor ee en ver- omstandigl ede 
bonden zijn aan de bewerking der claims door enkele del-

1 
n. 

vers, of waar de grond, na reeds claimsgewijze bewerkt te 
zijn, weer verlaten is, zullen zoodanige localiteiten onder 
mijnpacht uitgegeven kunnen worden aan een delver of aan 
delvers voor een bepaald getal jaren, ten einde ze door 
middel van machines of op andere wijze te bewerken, en 
wel op de volgende voorwaarden. 

a. de uitgestrektheid van stukken gronds onder mijn- Uitgestrektheid van 
pacht zal niet minder zijn dan 150 bij'150 treden, Mijnpacht. 
noch grooter dan 250 bij 250 treden. 

b. Iedere aanvrage zal gedurende eene maand aange- Aanvrage te worden 
plakt staan ten kantore van den Landdrost van bekend gernaakt 
h t t . l"k d' t . t f :l d t t door aanplakking. e respec 1eve IJ e IS r1c o zoo · e gron s aa 
onder een Mijncommissari.s, ten kantore van dezen 
en ook op den aangevraagden grond, en zal 
moeten bevatten eene volledige omschrijving van Omschrijv. v. grond. 
den grond, wat aangaat de grootte, de ligging, en 
of hij reeds bewerkt is of niet. 

c. leder heeft het regt bezwaren in te brengen tegen Bezwaren tegen 
de uitgifte onder mijnpacht van een stuk gronds, uit.gifte kunnen in-
h t h 'ft l''k h' d t t gebracht worden. e geen se n e lJ gesc 1e en moe me opgave 
van de redenen van deze zijne bezwaren, naar 
wier geldigheid de Landdrost of de Mijncommis-
saris onderzoek zal doen. 

d. Na verloop van den tijd van kennisgeving, zal de ~a ve:loop v. ken
Landdrost of de MiJ'ncommissaris de aanvrage hij msgevn;.gword~ aan . . . . · vrage biJ Regermg 
de Regermg mzenden met ZlJn rapport. Keurt ingezonden. Indien 
de Regering haar goed, dan zal de rnijnpachtgoedgekeurd volg. 
verleend worden volgens vorm ...... Scbedule A vorm Schedule A. 
dezer wet. 

e. Voor deze mijnpacht zal een jaarlijksch pachtgeld Jaarl. pachtgeld 

1) Gewijzigd door art 14 der Gew. Wet Julij 1886. 
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Zegel van £5. 

Overmaking van 
Mijnpacht. 

Geen vernieuwing v. 
Mijnpacht indien 
grond niet bewerkt, 
zonder toestemming 
der Regering. 

Zegel op aanvrage 
om mijnpacht. 
water, enz. 
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telkens vooruit te voldoen, betaald worden, be
rekend naar 5s. per morgen jaarlijks. De mijn
pachtbrief zal een zegel moeten dragen ter waa~de 
van vijf ponden sterling. 

f Mijnpachten kunnen overgemaakt worden op de
zelfde wij ze en onder dezelfde bepalingen als 
claims en andere mijnregten. 

g. Zoo de grond, waarop een mijnpachtbrief verleend 
werd, niet bewerkt wordt, zal de mijnpachtbrief 
niet vernieuwd kunnen worden) tenzij dan met 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming der Re
gering. 

51. Iedere aanvrage om mijnpacht, regt van waterlei
ding, bescherming, vereeniging van claims, enz., enz .. zal 
zegels moeten dragen ter waarde van vijf shillings sterling. 

Amalgamatie van 52. Delvers, zijnde houders van aan elkander grenzende 
6 tot 12 claims. claims, ten getale van niet minder dan zes en van niet 
Registratie met meer dan twaalf, die hunne claims wenschen te vereenigen, 
wa terrech ten. 
omschrijving der zullen gernelde claims als vereenigd kunnen laten registree-
aandeelen v. iederen ren met alle waterregten aan zulke claims behoorende, door 
delver. aanvrage ten kantore van den Mijncommissaris. Bij registratie 

Zegel amalgamatie 
op certificaat. 
Houders gewone 
voorregten volgens 
regulatien. 

zal klaar en duidelijk het aandeel van iede.ren delver moeten 
omschreven worden. 

Bij verleening van certificaat van zulke vereeniging 
onder zegel van twee pond sterling, zullen de houders der 
vereenigde claims de gewone voorregten van vereeniging 
genieten bij desbetreffende regulatien op de velden, waar 
zij gelegen zij n. 

Be~erkin_g va~ MJ?- 53. W anneer delvers claims vereenigd zijn, zal de be
claim Op een tiJdStlp Werking Van een der aldus Vereenigde claims Op een tijd-
voldoende. . 

st1p, als voldoende beschouwd worden. 
Afgebakende pros- 54. W ordt onder deze wet een terrein bij proclamatie 
pecteer-claims_ben. tot publiek goud-, enz., veld verklaard, zoo zal de persoon 
hunne regten mge- f ll d d' d "L' t' t t 0 z k" val van proclamatie o zu en e personen, 1e on er wen M o nt erzoe 
tot publ. goudveld. zich zoe kers-clairns op dat terrein heeft of hebben afgebakend, 

geregtigcl zijn zoodanige claims te blij ven behouden, mits 
aan deze wet voldaan worde. · 

Houderof houder~ 55. De houder, ofin geval van vereeniging (amaJgamatie) 
v. vereen. quartsnf- d h d f d 'f 1 · 1 claims, hebben regt e ou ers van eene o ~eer an een qu~rts n -c a1m za 
v. protectie voor den of zullen regt van protec~1e op hunne clmms hehben voor 
~ijd v. 6 tot 1~ ma~~- den tijd van zes tot twaalf mannden na schriftelijke aan
. entom machmerien vrage daarvan aan den Mijncornmissaris, vermeldende dat 
1n e voeren. d . . ... 

e protectle gevraagd wordt om tijd te hebben machmenen 
Dit gestaafd door in te voeren ter betere bewerking der claims. Dit voornemen 
beeed. verklaring. van invoer van machinerien zal gestaafd rnoeten worden 

door eene beeedigde verklaring. 
Zegel op_ cert~ficaat Het certificaat waarbij protectie verzekerd wordt, zal 
v. prot. hcenhe geld. een zegel rnoeten dragen ter waarde van een pond sterling 

voor elke rnaand van protectie. De delver zal echter tevens 
de gewone licentiegelden moeten aJ,nzuiveren. 
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Zoodra de aanvrager ophoudt gelicenW~erd delver te Wanneer protectie 
zijn zal de protectie als vervallen beschouwd worden. ven-alt. 

' 56. Geen claim, volgens wet door eenen delver afgebakend, Geen claim kan 
zal door iemand in bezit kunnen genomen warden (gejumpd gejumped worden 

Worden) dan alleen wanneer de houder reeds veertien ·dagen v14°0dr dat houlderd , . ag. opge wu en 
heeft opgehouden daarm te werken of te doen delven. 1) heeft te werken. 

57. Geen protectie voor allu viale claims zal verleend Wanneer protectie 
worden dan in geva.l van ziekte of onder zulke bijzondere voor alluviale claims 

d. h d 1 • h t d l d M'. . . verleend. omstan 1g e en a s naar e oor ee van en IJncomm1ssans 
voldoende geacht moge worden om de protectie te verleenen. 

De tijd van protectie zal naar den aard der zaak van Tijd v. protect. naar 
ieder geval bepaald worden, terwijl niets geheven zal warden omstand. bepaald. 

l d t . Geen kosten voor 
voor het ver eenen er protec 1e. verleenen. 

58. Voor alle machinerien met toebehooren voor mijn- Invoerregten voor 
operatien, zal 5 percent invoerregten moeten betaald warden. machinerien. 

59. Wanneer het noodig mogt bevonden worden in het In trekking van af
algemeen belang voor publieke doeleinden zooals voor spoor- gestane Rechten v. 

t t l 'd' 'c t t · publ. doeleinden wegen, groo e wa er e1 mgen, enz., eens a1ges ane reg en 1n · 
hun geheel of ten deele in te trekken, zal de Regering het 
regt hebben zulks te doen met vergoeding, bij onderlinge Vergoeding in zulk 
overeenkomst tus::chen belanghebbenden en de Regering te geval. 
bepalen. Ingeval zulk een overeenkomst onmogelijk zal 
zijn, zal de bepaling der vergoeding bij arbitrage geschieden Arbitrage en be
door een of meer wederzijds aangestelde personen, met referte noe1~1ing van 
tot een door de arbiters gekozen en van te voren benoemden scheidsrechter. 
scheidsrechter, die, indien de arbiters niet overeen kunnen 
komen op een of meer punten in geschil, over zoodanige 
punten beslissen kan. 

60. Een terrein eenmaal tot een publiek veld of deel Wanneer publiek 
daarvan verklaard zal uict kunnen gesloten warden dan veld kan worden 
ll d 'bl l b ll · b' d gesloten. a een wanneer e an w evo nng mnen e grenzen van 

zoodanig veld minder is dan een getal, berekend naar een 
persoon op iederen twintig morgen. In geval van sluiting, 
zal daarvan drie jaren vooraf kennis gegeven warden en Kennisgeving drie 
behoorlijk zorg gedragen worden voor de voortzetting vanjar2n te v~ren en 
d b 'd f · h · 1 · · t •t compensatle voor en ar e1 o compensat1e van en w1er c aims nog me u1 - niet uitgewerkte 
gewerkt zijn, naar goedvinden van de Regering. claims. 

61. Elk blank persoon die zich onderwerpt aan de wetten Delverslicentie voor 
des lands, zal het recht hebben een delverslicentie te ver- blanke personen £1 
kr" t . . h'll' d bl' k per maand. IJgen voor w1nt1g s 1 mgs per maan , om op een pu 1e Prospecteerlicentie 
veld te delven of te mijnen naar edelg<::steenten en edele 10s. per maand op 
m~t~len. Ook heeft hij het recht zich een licentie van tien Gouv. gronden. 
sh1llmgs per maand te verkrijgen die hem het regt geven 
zal onderzoekingen te doen op Gou vernementsgronden, waar 
ook gelegen, en op private gronden, in overeenstemming 
met de bepalingen dezer wet. 
--------·---------·--·--

t 1) Gewijzigd door art. 15 der Gew. Wet, Julij 1886. Zie verder Bijlage 
ot Wet No. 8, 1885, bevattende Uitv. Raadsbesluit, dd. 7 Maart 1887, 

gepubl. Buitengew. Staatscourant 7 Maart 1887. 
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Delver geregtigd 62. Ieder gelicentieerde delver zal geregtigd zijn onder 
toHe.nelicentievoor zijne licentien eene voor eene alluviale en eene voor eene 
alluviale en eene rifclaim te hebben. Het zal hem evenwel vriJ'staan een aantal 
voor rifclaim. 
Regt tot aankoop claims van andere claimhouders te koopen, met dien ver-
conditioneel. stande, dat elke claim vertegenwoordigdigd zal moeten zijn 

door een gelicentieerd delver. 1) 
Groottevanalluviale 63. Eene alluviale claim zal groot zijn 150 bij 150 voet 
claim afbakening. en zal met duidelijke, zichtbare pennen en voren in regthoek 

in de richting van de claim afgebakend worden. 
Grootte van quarts Een quarts rifclaim zal lang zijn 150 voet (d. i. in de 
claim afbakening. richting van het rif) en 400 voet breed van een of beide 

Afbakening van 
geamalgameerde 
claims. 

zijden van het rif naar verkiezing. 
Op gelijke wijze moeten quarts-rifblokken van bijeen

gevoegde en ineengesmolten (geamalgameerde) claims afge
bakend worden. 2) 

Bekendmaking van 64. Alle nieuw ontdekte rifs zullen aan den Mijncom
nieuw .?ntdekt~ rifs missaris moeten zijn bekend gemaakt, voor en aleer er een 
aa:r: MlJncomemlJso-op claim daarop zal kunnen verkocht worden. 
sans voor v r \: . . . . .. 
Delver geregtigd tot 65. Ieder gehcent1eerd delver zal geregt1gd ZlJn behalve 
stan?plaats voor.. zijn claims eene standplaats voor zijne woning te hebben, 
wo:;nng behalve ZIJne echter niet op een bekende edel metaal of edelgesteente hou-
clalms zonder beta- d 1' . rr·· 1 h' . b h b 1 
ling. den e loca 1tmt lJ za 1ervoor met e oeven te eta en, 

doch zal zijne standplaats moeten verlaten op order van den 
Mijncommissaris. 

Hooggelegen rif- 66. Geen houder van een hooggelegen rifclaim zal het 
claim zal and er claim regt heb ben om de stoffen uit zij n claim een and er tot last 
niet mogen hinde- te doen ziJ·n, of hem die beneden werkt te hinderen. 
ren. 
standlicentie voor 67. Elk blank persoon, die op een geproclameerd veld 
winkel of huis ver- een winkelhuis of huizen of woning wenscht op te rigten, 
krijgbaar. zal van den Mij ncommissaris eene of meer standlicenW~n 

kunnen verkrijgen. Elke licentie zal hem het regt geven een 
Grootte van grond. stuk gronds af te bakenen, groot 50 bij 50 voet, op eene 
die delverij niet mag door den Mijncommissaris goedgekeurde localiteit, doch niet 
belemmeren. ter belemmering der delverij op een bekend edel metaal of 
Vernieuwing van edelgesteente bevattend terrein. Deze standlicentie, hetzij 
standlicentie. eene maandelijksche of jaarlijksche, naar verkiezing van den 

aan vrager, zal van tijd tot tijd vernieuwd moeten worden. 
Kosten door Rege- De kosten voor zulke licentie zullen van tijd tot tijd door 
ring bepaald. de Regering bepaald worden. 3) 
Delver of lic~ntie· 68. Ie-ler delver of licentiehouder zal, daartoe opgeroe-
houder verphgt pen hulp verleerien ter bewaring van publieke orde op 
l1ulp te verleenen. ' l' · · ' 
Straf bij niet nako- straffe van ver 1es der hcentw en van eene boete, de som 
ming. van £25 niet te hoven gaande. 
Opstand, rebellie of 69. Ieder, binnen de grenzen van een geproclameerd 

1) Gewijzigd door art. 16 der Gew. Wet, Julij 1886. Zie verder nieuwe 
artikel 62a, toegevoegd door art. 17 van g~noemde Wet. 

2) Gewijzigd door art. 18 van Gew. Wet Julij 1886. Zie uieuwe artikel 
63a en 63b, toegevoegd door art. 19 van genoemde \Vet. 

3) Zie G. K. No. 173; dato 20 Augustus 1885, infra, bl. 1412. 
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veld zich schuldig makende aan opstand, rebellie ef ecnig onwettig verzet, 
onw.ettig verzet tegen de Regering of het wettig gezag .op strafbaar vol?ens 

de velden zal boven en behalve de straf door de wet voor wett confiscatledvan · ' . . . . reg en en goe eren. 
zoodanige overtredmg bepaald, al ZlJne regten en goederen, 
op genoemcl veld gele~en, verbeuren, ~en_ f~veure. v~n den 
Staat. 1) De persoon of personen, op w1er 1nformat1e 1emand Aangever de helfte 
van een of ander der bovenverrnelde misdaden sch11ldig oe- der goederen. 
vonden word, zal of zullen regt hebben op de helft der 
waarde der verbeurd vorklaarde goederen. 

70. Ieder, zonder handelslicentie handel drijvende, zal dtrafbepaling voor 
schuldig zijn aan de strafbepalingen van 's lands wet; en handeldrijven e_n 
ieder, die zonder licentie. delft of graaft naar edel metaal of~i~l.ven zonder hcen
edelgesteente, zal gestraft worden met eene boeto van niet 
minder dan £5 en niet meer dan £25 voor elke overtreding, 
of bij gebreke van betaling met gevangenisstraf met of 
zonder harden arbeid, voor niot minder dan eene maand en 
niet meer dan zes maanden. 

71. Niemand zal eenigen handel hoegenaamd mogen drijven Geen handel in ruw 
in ruw edel metaal of ongeslepen edelgesteenten, waaronder goud zonderlicentie. 
begrepen is het koopen of verkoopen, het ruilen of ver-
ruilen van zoodanig ruw edel metaal of ongeslepen edelge-
steenten, tenzij hij daartoe een speciale licentie hebbe, waar- Licentie £10 per 
voor hij £10 per kwartaal zal moeten betalen: met dien kwartaal. 
verstande, dat de enkele delver of eene maatschappij zich Enkele delver of 
geene licentie zal behoeven to nomen voor den verkoop van :Maatschappi~ be-. 
het door hem of haar persoonliJ'k of op ziJ' n of haar last llOeft geen hcentie daarvoor. 
gedolven of gevonden ruw edel metaal of ongeslepen odel-
gesteenten. De Regering heeft het regt om de working van Regering mag wer
het eerste gedeelte van dit artikel ten aanzien van een ofking van eere;te 
meer edele metalen of edelgesteenten geheel of gedeeltelijk gedeelte opheffen. 
o:J te heffen. 2) 

72. Een gelicentieerd handelaar in ruw edel metaal ofHandelaar in ruw 
ongeslepen edelgesteenten, zal zoodanige boeken van zij ne goud of edelgesteen · 
handel b · h 'd t 1 d . l d R · t"d ten moet boekhou-.. s ez1g ei ~oe en lOll en a s e egenng van IJ den en maandelijks 
tot tiJd zal goedvmden te bepalen, en de genoemde hande- verslag aan Audi 
laar zal maandelijks, op don eersten dag van elke maand, teur opzenden. 
aan den Auditeur moeten opzenden een waar en bezworen 
copie van zoodanige boeken en in zoodanigen vorm a]s de 
Regering van tijd tot tijd zal voorschrijven. 
. 7 3. Een ieder, die naar goud, enz., graaft, hetzij voor Goudgravers r~1oete.n 

mgen, hetziJ. voor eens anders rekening zal indien zulks op aanvraag hcentie 
I ' ' toonen 

~er angel wordt door een daartoe door de wet of de Rege- · · 
rmg bevoegd verldaarden ambtenaar, zijne licentie moeten 
toonen. 

. 1) D_it is eene herroeping van oude wetten die confiscatie van goederen 
lllet toeheten. Zie G. K. 12 April 1864, en Uitv. Raadsbesluit 4 Mei 1864, 
art. 33, goedgekeurd door V.R.B. 12 Mei 1864, art. 33, ante bl. 170-172. 

2)_ Door G. K., No. 172, dato 20 Augustus 1885 werd de werking 
~an d1t artikel opgeheven, maar door G. K. No. 153, dato 21 Julij 1886 
e opheffing wederom herroepen. 
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Straf voor verande- 7 4. Hij, die zich schuldig maakt aan verandering, ver
ring of wegneming plaatsing of wegneming van de bakens van een claim, zal 
van bakens. gestraft worden met eene boete, de som van £100 niet to 

boven gaande, en b~j gebreke van betaling, met gevangenis
straf met of zonder harden arbeid voor eenen tijd van niet 
minder dan drie maanden en voor niet meer dan drie jaren. 

Overschietende 7 5. De houder eener licentie zal een stuk overschietenden 
grond mag bezet grand (spare ground) tusschen twee of meer claims gelegen, 
worden. mogen bezetten. 
Oppervlakte wettig De vorm van dezen grand wordt niet bepaald, doch de 
getal vierk. voeten oppervlakte zal niet overtreffen het aantal vierkante voeten, 
niet overtreffen. bij deze wet vastgesteld. Ook zal dit stuk gronds door een 
Vertegenwoord.door bl k d l' · t t d' d d re blank persoon. an persoon on er 1centw moe en ver egenwoor 1g wor en. i;11 

u.rlin en Koelies 7 6. Geen Kleurling, Koelie of Chinees zallicentiehouder 
of eChine~en' mogen kunnen zijn of op eenigerlei wijze verbonden kunnen zijn 
geen licentie houden met het hewer ken der goud velden, tenzij als werkvolk in 

dienst van blanken. 
Gekleurde dienst- 77. Niemand zal zijnen gekleurden dienstboden mogen 
boden mogen niet betalen in ruw edel metaal of ongeslepen edelgesteenten, op 
in ruw goud enz. strafte van eene boete de som van £500 niet te boven
betaald worden op 
straffe van eene gaande, en in geval van nietbetaling, van gevangenisstraf 
boete tot £500 of met of zonder harden arbeid, voor een tijdperk den tijd van 
bij nietbetaling ge- Jrie jaren niet te bovengaande ben evens van verbeurd ver-
vangenisstraf bene- . . ' d 1 
vens verbeuring van klanng van zoodamg ruw edel metaal en ongeglepen e e-
het metaal enz. gesteente ten faveure van den Staat. 
Koopen, ruilen of 78. Iemand, die ruw edel metaal of ongeslepen edel-
aannemen van ruw gesteenten koopt, ruilt of aanneemt van gekleurde personen, 
goud enz. van ge- hetziJ' op een geproclameerd publiek veld hetziJ' elders bin-
kleurden belet op ' 
boete tot £1000 en nen de grenzen der Z. A. Republiek, zal beboet warden met 
gevangenisstraf,_ be- eene som van £1000 niet te bovengag,nde en gevangenisstraf 
nevens verbeurmg met of zonder harden arbeid voor een tijdperk den tijd van 
van goud enz. . 'f . . b a' b b d . 11 . VIJ Jaren met te ovengaan e, enevens ver eur ver { armg 

van zoodanig ruw edel metaal of ongeslepen edelgesteenten 
ten faveure van den Staat. 

Verkoop, ruiling, 79. Een Kleurling, Koelie of Chinees, die ruw edel 
overhandiging van metaa] of ongeslepen edelgesteenten verkoopt, verruilt, over-
ruw goud enz. door h d' t t t f · b 't d 1 t 1 f Kleurling Koelie of an 1g , on vang o 1n ezr van ruw e e me aa o onge-
ChineeE~, ~trafba~r slepen edelgesteenten gevonden wordt, zal gestraft warden 
met geesels1agen. met geeselslagen, 50 niet ie bovengaande, en gevangenisstraf 

den tijd van twaalf maanden niet te bovengaande, met of 
zonder harden arbeid, en verbeurdverklaring van zoodanig 
ruw edel metaal of ongeslepen edelgesteenten ten faveure 
van den Staat. 

Watervoren doorrij- 80. Iemand die een watervoor door een rijweg of voet
wegen of voetpaden pad dat gebruikt wordt graaft zal eene voldoend veilige 
moeten gebrugt wor- b I · d ' · · f · t den. rug eggen; zoo met, an mag 1eder offic1eel o pn vaa 

persoon de voor vullen. 1) 

1) In verband hiermede zie G. K. No. 189, dato 30 Augustus 1886, 
Staatscourant 1 September 1886. 
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81. Ieder, die zich schuldig maakt aan moedwillige be- Moedwillige bescha
schadiging of vernieling van een mijn, claim, machinerie, diging _?f verJ;ieling 

f d -- · d f t b h f k van miJn cla1m waterloop o an eren miJnergen om o oe e ooren, o oo machiner!e at' _ 
maar schuldig zal zijn aan poging om gemelde rnisdaden te loop en/str:rb:~r 
begaan, zal gestraft worden met gevangenisstraf met harden met gevangenis. 
arbeid voor den tijd van 1 tot 10 jaren, naar den aard der 
zaak. 

R2. Wanneer een persoon of eene maatschappij vaste Bij verkoop van 
eigendommen met of zonder concessie van de Regering ofMijn eigend. wordt 

· · h k 1 -- · d Heerenregt alleen van pnvate ergenaren moc t oopen a s mlJ nergen om, om gerekend op de 
daarop te graven naar edelgesteenten of edele metalen, en kontante gelden die 
de koopsom en in kontanten en in aandeelen van een alreeds voor eigend. betaald 
opgerichte of nog op te rich ten mijnrnaatschappij bedongen ~~~~~~tfe~der zekere 
is, zal het Heerenregt alleen gerekend worden op de kon-
tante geld en die voor da t eigendom moeten betaald word en, 
en niet op zoodanige aandeelen, noch op overmakingen van 
pachten, concessi en of mijnpachten op Gou vernementsgrond, 
met dien verstande, dat indien de getaxeerde waarde van 
het vaste eigendom hooger is dan de bovenbedoelde contan-
ten, het Heerenregt op die getaxeerde waarde zal moeten 
word en betaald. 1) 

Ook zal er geen Heerenregt te betalen zijn op over- Geen Heerenregt be
makingen van mijnpachten op privaten grond, doch zal er taalb. op o.~ermakin-

t · 1 t k' t .. b h 1 gen v. miJnpachten no anee e ac e v~n overma mg moe en ZIJn, waarop e a ve op priv. grond, doch 
de gewone notar1eele acte zegels, ook de gewone zegels van gezegelde notarieele 
transporten zullen geplaatst moeten worden volgens wet. acte v. overmaking. 

De transporten moeten ten kantore van Registratie ge- Transport. geregistr. 
registreerd worden. ten Registr. kantore. 

83. Een gekleurd persoon die een contract, hetzij mon- Gekl. dienstboden 
deling hetzij bij geschrifte heeft aangegaan om zijnen meester o~der c?ntract bun 
t d' ' · ' . . h phcht met vervull., e renen als hmsknecht of als wmkel- of pakhmsknec t, kunnen met boete 
of. om hem behulpzaam te zijn in het bewerken van eengevangenis of gees-' 
claim, machinerie of watervoor op eenig geproclameerd veld selslagen gestraft 
en die zich zonder verlof uit zijns meesters dienst onttrekt worden. 
of nalatig is, of weigert eenig werk te doen om zijne plicht 
te vervullen, die volgens wet van hem gevraagd en geeischt 
kan worden, of die dreigende en beleedigende taal bezigt 
tegenover zijnen meester, diens vrouw of eenig ander persoon 
met wettig gezag over hem gesteld, zal gestraft worden met 
e~ne boete de som van £2 niet te boven gaande, en bij 
metbetaling met gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid, 
voor den tijd van op zijn meest eene maand, of met slagen 
het getal van 25 niat te bovengaande. :B~en dienstdoend per- Blanke dien~tboden 
soon, als boven gemeld geen kleurling zijnde die schuldig aan ov~rtredmgen 
be d ' . '. . . l schuld1g worden 

von en wordt aan een der overtredmgen rn drt artrke met boete of gevan-
omschreven, zal gestraft worden met eene boete de som van genis gestraft. 

----------- -------------------·· -- ~----------- -----

.1) Zie Wijziging door V.R.B. 30 Julij 1885, art. 1074, infra bl. 1400 
en In verband :Piermede V.R.B. 12 Augustus 1886, art. 1422. 

88 
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Mijn·Commissaris £5 niet te boven gaande, of met gevangenisstraf met of 
dezelfde plichten en zonder harden ar beid, voor den tijd van hoogstens 3 maan
regten als Landdrost den. De Mijncommissaris zal verder binnen d@ limieten van het 
volgens Wet. Id h'' . t Id d l.cd 1' 

Dienstheer moet 
ls. voor maandel. 
verlofbrief voor 
kleurling arbeider 
betalen. 

ve , waarover IJ IS aanges e , eze 1' e p 1gten en regten 
hebben die, volgens Vv et No. 13, 1880, 1) Landdrosten 
hebben. 

84. Voor iederen kleurling-arbeider op de delverijen 
gebruikt zal de persoon die hem gebruikt een maandelijk
schen verlofbrief moeten. hebben, die tegen een shilling ver
krijgbaar is ten kantore van den Mijncommissaris. Voor elke 

Boete bij overtred. overtreding van dit artikel zal de overtreder met vijf shil-
ling boete gestraft word en. 

Maatschappij of 85. Aan de Maatschappij of den persoon die machines 
persoon machines invoert om een of meer claims te bewerken zal boven en 
invoerende verkrijgt behalve ziJ'n gewone standplaats door den MiJ'neommissaris 
behalve gewone . . 
standplaats grond genoeg grond, m1ts met op een bekende edel metaal of edel-
om machines op .te gesteente bevattende localiteit, toegekend worden om de 
stellen teg. betalmg. machines op te stellen, waar dit n.l. doenlijk is, zonder in-

Maandel. permit 
voor kappen van 
brandhout. 

breuk op de rechten van anderen, tegen betaling van 2s. 6d. 
per maand voor elk stuk van 50 bij 50 voet. 

86. Voor het regt om brandhout te kappen op Gouver
nementsgrond voor huiselijk gebruik op een veld, zal een 
maandelijksche permit van vijf shillings Sterling voor ieder 
huishouder aangevrnagd moeten worden. 2) Wanneer hout 
voor het bran den van steenen of voor de machines noodig is, 

Permit voor hout zal men een permit voor een wagenvracht kunnen verkrij
per wagenvracht. gen, berekend tegen £1 ( een pond sterling) per wagenvracht. 
Permitten verkrijg- Gemelde permitten kunnen verkregen worden op Gou
baar b.ij d~n Mijn- vernementsgrond biJ' den MiJ' ncommissaris. r:Pen aanzien van 
Comm1ssaris. . 

het kappen van hout op priVaten grand zal een overeen-
komst moeten getroffen worden met den eigenaar. 

Strafbepaling voor Wie hout kapt zonder permit, zal gestraft worden met 
houtkappen zonder de boete van £1 of met gevangenisstraf voor een week, voor 
permit. 

elke overtreding. 
De!ver kan. zijne 87. Wanneer op een publiek veld een delver zijn claim 

lclatim ouf ?tltaimkskver- of claims wil verlaten om zich een nieuwen claim of claims 
a en. 1 re en v. . 't 

pennen en kennisg. af te bakenen, zal hiJ het regt hebben zulks te doen, m1 s 
op dien grond. hij de pennen van de claim die hij verlaten wil uittreikt, 

en eene kennisgeving gedurende eene week op dien grond 
stelt dat hij verlaten is. 

Bijzendere. bepaling. 88. Bijzondere bepalingen en regulatien zullen van krac~t 
ekn rehgtulatten vlan zijn op elke geproclameerd veld, onmiddellijk na proclamat1e 

rac naproc am. . d . d · t In e Staa.tscourant. De Staatspresident, met a VIeS en oe-
Regering regt van stemming van den Uitvoerenden Raad, zal de macht hebben 
Wijziging en eenige wijziging in- of toevoeging aan gemelde bijzondere 
Toevoeging. · / 

bepalingen te maken, op voordracht van het Delverscom1te 
op eenig geproclameerd veld. Zulke veranderingen of wijzi-

1) Zie ante bl. 790. 
2) Zie V.R.B. 23 Mei 1885, art. 2041 Staatscourant 10 Junij 18851 Bijvoegs. 
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gingen zullen van kracht zijn 14 dagen na proclamatie in In werking treden 
de Staatscmtran t. dier wijzigingen. 

89. Het woord "publieke ilelverij" zal bedoelen een Beteek. der woorden 
geproclameerd. terrein voor delven en mijnen door wettig "pnblieke delverij." 

gezag opengezet. 
Het woord ,clai·m/' zal beteekenen dat gedeelte van het "Claim." 

veld waarop een persoon of person en of Maatschappijen wettig 
verkregen regt hebben om te delven of te zoeken. . 

Private grand zal beteekenen, de gronden aan privaten «Priv~te grond." 
personen of Maatschappijen toebehoorende, blijkens grond-
brief of later transport. 

Gouvernemen tsgrond zal beteekenen, alle gronden den 
Staat behoorende. 

Het woord kleu1·ling zal beteekenen iederen Afrikaan- "Kleurling." 
schen, Aziatischen naturel of gekleurd persoon, Koelie of 
Chinees. 

Verder zullen a1le woorden verstaan word en in den zin Woorden te verst. in 
waarin zij gewoonlijk gebruikt worden. d. zin gew. gebruikt. 

: 90. Alle vroegere wetten, besluiten van den Volksraad Herroeping van 
en Regulatien betreffende delverijen worden bij dezen her- vroegere wetten enz. 
roepen. 

De regten op claims verkregen onder Art. 16 van Vroegere regten 
bijlage van Wet No, 1 1883, 1) zullen van kracht blijven blijven van kracht. 
onder deze Wet. 

91. Deze Wet zal van kracht zijn onmiddelijk na de In werking treden 
publicatie in de Staat.<~courant. dezer wet. 

Gouvernementskantoor, 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

Pretoria, 3 Augustus 1885. 

PROSPECTEER-LICENTIE. 

Volgens Wet No. 8 van 1885, Art. 61. 

Hiermede wordt licentie gegeven aan ..................... Vorm v. prospecteer 
om. te zoeken naar edelgesteenten en edele metalen op Gou-licentie op Gouv. 

gronden. 

1) Zie ante bl. 1278. 
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vernements grond, gedurende den tijd van .................... . 

~~~~~·~~;. 'hiJ . b~t~~i'ci. ·h~·~ft. d~. ~·~~· -~~~·.:::::::::::::::::::::::: 
zijnde het licentiegeld, berekend naar £ ....................... . 
per maand. 

Kantoor van den Landdrost of Mijncommissaris, 

.................. 188 

Landdrost of Mijncommissaris. 

PROSPECTEER-LICENTIE OP PRIVATE GRONDEN. 

Volgens Wet No. 8 van 1885, Art. 8. 

Vorm v. prospPrteer Aan N. N ...................... , de schriftelijke vergunning 
licentie opprivate daartoe van den eigenaar N. N. vertoond hebbende, wordt 
gronden. hierbij licentie gegeven om op de plaats ................... · · · · · 

voor den tijd van ........................ maanden onderzoek te 
doen naar edelgesteenten en edele metalen, waarvoor hij 
betaald heeft de som van ..................... , zijnde berekend 
naar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per maand. 

Kantoor van den Landdrost of 
Mij ncommissaris, 

188 

Landdrost of Mijncommissaris, 

VERLOFBRIEli, VOOR KLEURLING-ARBEIDERS. 

V olgens Art. 84, Wet No. 8, 1885. 

Vorm v. verlofbrief Deze Verlofbrief is verleend voor den kleurling ......... 
v. kleurling-arbeider . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . in dienst van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voor 

een maand, en wel van af .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. 18 8 tot 
..................... 188 

Mij ncommissaris. 

························ Mij ncommissariskantoor, 

··························· 188 
ls. 
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ERFLICENTIE. 

Volgens Wet No. 8, 18S5, Art. 67. 

Hierbij wordt een Erflicentie op dit veld, groot 50 bij Vorm v. Erflicentie 
50 voet verleend aan . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . of Standlicentie. 

Hierop betaald £.. .. . .. . .. . .. .. voor .. .. .. . .. .. . maanden, 
tegen . .. .. . .. . .. .. .. per maand. 

Mij ncommissaris. 

De Licentie is vernieuwbaar. 

DELVERS-LICENTIE. 

Volgens Art. 61, Wet No. 8, 1885. 

Hierbij wordt licentie verleend aan ........................ Vorm van Delvers 
om op de puplieke delverijen dezer Republiek te mijnen oflicentie. 
te delven naar edelgesteenten of edele metalen, gedurende 
............ maanden van af ............... 188 ... tot .......... .. 
188 ... , en om alle voorregten te genieten, bij de Wet aan 
gelicenteerde delvers verzekerd. 

Hiervoor is betaald de so m van £............... sterling, 
zijnde het bedrag voor .. .. . .. . .. .. rnaanden, tegen .......... .. 
per maand. 

Mij ncommissariskan toor, 

............ 188 ... 

Mij ncommisssaris. 

MIJNPACHTBRIEF VOOR EIGENAREN. 

Volgens Art. 18 van Wet No. 8, 1885. 

Door de Regering der Zuid-Afrikaansche Republiek Vorm v. Mijnpacht 
wordt hierbij volgens Art. 18 van Wet No. 8, 1885, aan voor eigenaren . 
..... ...... .. . .. . .. . ... .. . . , eigenaar van de plaats ................ .. 
No. .. . .. . gelegen in het distrikt ................. , afdeeling 
..................... , het regt verleend om mijnen voor edelge
steenten en edele metalen te exploiteren op een gedeelte van 
genoemde plaats, groot . . . . . . . . . morgen, volgens kaart, ver-
vaardigd door den Landmeter .................. , dd ........... .. 
.. Het jaarlijksch bedrag hierop, vooruit te betalen, zal 

ZlJU .. .. •• .. .. .. pond , . , • . .. . .. .. shillings, tot tijd en wijle de 
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Regering deze vaste jaarlijksche betaling veranderen zal in 
<.le betaling van eene somma, berekend naar 2~ percent op 
de waarde der vondsten op bovengemeld stuk gronds, over
ecnkomstig bovengemeld wetsartikel. 

Jaarlijks zal prompte vooruitbetaling geschieden aan 
den 'fhesaurier-Generaal van de gelden, op dezen mijnpacht
brief, te betalen. Bij verzuim hiervan zullen alle pachtregten 
vervallen. 

Het zal de plicht zijn van houders dezes, behoorlijk boek 
te houden, waaruit blijkt hoeveel edelgesteenten of edel 
metaal gevonden wordt- en de Regering zal het regt hebben 
bovengemelde jaarlijksche betaling te veranderen in de be
taling van een som, gelijkstaande met twee en een half 
percent op de waarde van de vondsten des vorigen jaars. 
Nadat de Regering kennisgeving gedaan heeft, dat zij de 
laatstgenoemde betaling verkiest, zal de houder, of zullen de 
houders dezes, gehouden zijn op gemelde wijze betaling te 
doen. 

Deze mijnpachtsbrief is verleend voor den tijd van ...... 
jaren te rekenen van af heden. 

Aldus verleend volgens Art .......... van Wet No ....... , 
A.D. 1885, ten Gouvernementskantore der Zuid-Afrikaansche 
Republiek, te Pretoria. 

S taa tssecretaris. 

l\H.1NP ACH'fBRIEF OP GOUVERNEMEN'fSGROND. 

Volgens Art. 50 Wet No. 8, Ao. 1885. 

Vorm v. Mijnpacht Hierbij wordt verleend aan ............................... .. 
op Gouv. gronden. het mijnregt op het stuk gronds, waarvan schets en beschrij-

ving hieraan toegevoegd is, gelegen ............................. . 
genaamd ............... , en wel voor den tijd van ...... jaren, 
te rekenen van af heden, den .. . . . . . .. . .. . .. . .. van .......... .. 
Ao ............... . 

Jaarlijks zal prompte vooruitbetaling aan den 'fhesaurier
Generaal geschieden van de gelden, op dezen mijnpachtbrief 
verschuldigd. Tot nadere verandering van de wijze van be
rekening der jaarlijksche pachtgelden zal er op dezen pacht-
brief moeten betaald word en de somma van £ ............. · · 
jaarlijks, en hij verzuim daarvan zullen alle pachtregten 
vervallcn. 

De houders dezcs zullen gehouden zijn behoorlijk boek 
te houden, en daarbij zulke vormen te gebruiken als de 
Regering moge noodig vinden voor te schrijven, waaruit zal 
moeten blijken, hoeveel edelgesteente of edel metaal gevonden 
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wordt en de Regering zal het regt hebben bovengemelde 
jaarlijksche betaling te veranderen in de betaling van eene 
som gelijkstaande met twee en een half percent van de 
waarde der vondsten des vorigen jaars. 

Nadat de Regering kennis heeft gegeven dat zij laatst
gemelde betaling verkiest, zal of zullen de houder of de 
houders dezes gehouden zijn op gemelde wijze betaling te 
doen. Bij verzuim zullen alle pachtregten vervallen. 

Aldus verleend volgens Art ....... van Wet No ....... , 
Ao. 1885, ten Gouvernementskantore der Zuid-Afrikaansche 
Republiek te Pretoria. 

Staatssecretaris. 

MIJNPACHTBRIEF OP GEHUURDEN PRIVAATGROND. 

Volgens Art. 23, Wet No. 8, 1885. 

Hierbij wordt verleend aan .................................... Vormv. Mijnpach 
het mijnrecht op het stuk gronds gelegen binnen de grenzen op. gehuurden 

't k d d 1 d 1 d priVaat grond. en m ma en e een ge ee te van e p aats genaam ........ . 
........... .. . . . . . . . . . . ...... . , No .......... , district .................. , 
Afdeeling ................................. , welk stuk gronds, groot 
.. .. . . .. .. .. .. . morgen, . . . .. .. . .. .. . .. vi3rkante roeden, blijkens 
kaart, vervaardigd door den Landmeter ........................ , 
dd. . ....................... , genoemde ................................ . 
gehuurd heeft van den geregistreerden eigenaar .............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ , blijkens copie der 
notarieele huurcedule, gepasseerd te .............................. , 
op den .............................. , van den jare ............... , 
voor ................................................ , .N otaris Pu bliek. 
(Hi er aangehech t.) 
. Jaarlijks zal er prompte vooruithetaling aan den Thesau

ner-Generaal moeten geschieden van de gelden op deze mijn
pachtbrief verschuldigd. Tot nadere verandering van de wijze 
van berekening der pachtgelden zal er op deze pachtbrief 
betaald moeten word en de so mm a van £ .................... . 
jaarlijks en bij verzuim daarvan :mllen alle pachtrechten 
vervallen. 

Houders dezes zullen gehouden zijn behoorlijk boek te 
~ouden, en daarbij zulke vormen te gebruiken als de Rege
rmg moge noodig vinden voor te schrijven, waaruit zal moe
ten blijken hoeveel edelgesteente of edel me·.;aal gevonden 
:wordt, en de Regering zal het recht hebben bovengemelde 
Jaarlijksche betaling te veranderen in de betaling van een 
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som, gelijkstaande met twee en een half percent van de 
waardt der vondsten des vorigen jaars. 

N adat de Regering kennis gegeven heeft dat zij de laatst
gemelde betaling verkiest, zal de houder of zullen de houders 
gehouden zijn op die wijze betaling te doen. Bij verzuim 
zullen alle pachtrechten vervallen. 

Deze mijnpachtbrief wordt verleend voor den tijd van 

Aldus verleend volgens Art. . . . . . . van Wet No. 8, 1885, 
ten Gouvernementskantore der Zuid-Afrikaansche Republiek 
te Pretoria. 

S taa tssecretaris. 

VOLKSRAADSB:Bl'LUIT, 30 JULIJ 1885. 1) 
f//9'-(;u~ ~ /JJ-~ /4ff~ ~t-.P~. 

¥" Art.,?107 4. De Volksraad, gelet op de missieve der Rege
ring van den 30sten J ulij 1885, R.B.B. 805/85, besluit de 
verandering te maken in de wet in termen van deze mis
sieve, waardoor artikel 82 van de Wet op edele metalen en 
edelgesteenten zal luiden als volgt: 

Bij verkoop van "Wanneer een persoon of eene maatschappij vaste eigen
mijneigendom is het dommen met of zonder concessie van de Regering of van 
Heerenregt alleen · t · ht k 1 · · · d d betaalbaar op con- pnva e mgenaren moc oopen as mlJneigen om om aarop 
tante gelden en niet te graven naar edelgesteenten of edele metalen, en de koop
op aandeelen onder som en in kontanten en in aandeelen van een alreeds op
zekere voorwaarden. gerichte of nog op te rigten mijnmaatschappij bedongen is, 

zal het Heerenregt alleen gerekend worden op de contante 
gelden die voor dat eigendom moeten betaald worden, en 
niet op zoodanige aandeelen, met dien verstande dat, indien 
de getaxeerde waarde van het vaste eigendom hooger is dan 
de bovenbedoelde contanten, het Heerenregt op die getaxeerde 
waarde zal rnoeten worden betaald." 

De Raad besluit verder dat dit besluit in werking zal 
treden te zamen met de Wet op de edele metalen en edel
gesteenten. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 3 AUGUSTUS 1885. 

Art. 1120. "De Raad gelet op art. 12 van het Rapport 
thans aan de orde; 

"Gelet op art. 1104 van de besluiten van den Raad, 
dd. 31 Julij ll., 2) waarbij de Regering gemachtigd werd 

1) Zie art. 82, ante bl, 1393, en V.R.B. 12 Augustus 1886·, art. 1422. 
2) Zie cvn.te bl. 1373. 
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tot het sluiten eener leening, in overeenstemming met de 
aanbevelingen vervat in het Commissie Rapport, dd. 27 Julij 
11. doch tevens op de wenschelijkheid om ter voorkoming 
v~n eenigen mogelijken twijfel daaromtrent een meer definitieve 
volmagt te verleenen, naar aanleiding van het artikel aan 
de orde, besluit :-

"Dat de Regering bij het genoemde art. 1104 gemagtigd Regering gemagtigd 
is en bij dit besluit bij herhaling gemagtigd wordt eene leeni~g onder zekere 

' . b d _197 ' bepalmgen aan te leemng aan te gaan voor een e rag van ~ 5,000 tot gaan voor zekere 
£100,000, tegen een rentekoers in evenredigheid met de doeleinden. 
andere geldelijke verbindtenissen gesloten of nog te sluiten 
door den Staat, in het belang van groote ondernemingen, 
uitsluitend met het doel om de finantien van het land te 
regelen, openbare werken daar te stellen en het telegraafnet 
uit te breiden, onder de minst bezwarende conditien en met 
het regt om daarvoor eigendommen van den Staat te ver-
binden, en de opbrengst der achterstallige belastingen tot 
betaling van rente en aflossing van kapitaal te bezigen; 
sluitende deze magtiging in, authorisatie eveneens reeds bij 
besluit onder bovenvermeld artikel1104 verleend, om, gelden 
te leenen van of door middel van bankiers of finantieele 
inrigtingen. Bovenstaande magtiging wordt verstrekt met 
dien verstande dat indien v66r het eventueel sluiten eener 
leening de Regering is overgegaan tot het uitgeven van 
sehatkistbiljetten, deze uitgifte onmiddelijk zal worden gestaakt 
en de in omloop zijnde biljetten zullen worden teruggetrok-
ken, of een deel daarvan in evenredigheid tot het geleende 
bedrag." 

VOLKSRAADSBESLUIT, 4 AUGUSTUS 1885. 

Art. 1136. "De Raad, gel et heb ben de op art. 12 van het Geld en toegekend 
Rapport der Pensioenfonds-Commissie en op het verzoek der aan P~n~io~nfonds-
s b · · · k d St d' b k t d CommiSSie ~n re u comm1ss1e 111 za e e u 1e eurzen, er en zeer e Studiebeurzen. 
wenschelijkheid om bevorderlijk te zijn aan eene uitbreiding 
van het aantal Studiebeurzen, I) doch gevoelt met het oog 
op de belangen van gewonden, weduwen en weezen geen 
vrijheid voor als nog aan het verzoek der Su bcommissie te 
voldoen on besluit zich te vereenigen met de aanbeveling 
der Pensioenfonds-Commissie, in zooverre dat de interest der 
gelden, in het artikel aan de ordo bedoeld, voor den tijd 
van een jaar ter beschikking van het Fonds zullen gesteld 
worden." 

... __ --- ----·-· ----·-- -... ---·- ---- _.,_ ------
1) Zie V.R.B. 4 Junij 1886, art. 423. 
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VQy<SRAADSBES~UI'f, 5 AUGU6TUS 1885. 
0~ $.~UA.- ,{frv 71 tf" :_r ~ 1 . ./f, /-. I 2 · 

Opmeting van pri- Art. 1192. Thans werd, weder op verzoek van ZHEd. 
vate gronden onder den Staatspresident, de navolgende Regeringsmissieve in be
zekere voor~.aarden handeling genomen (V.R.R. 325/85) : 
toegelaten, ZIJnde . h .. d d b d 1 d · buiten werking stel- Aangez1en et bhjkt at e urgers es an s met ge-
len van art. 31, van noegzaam bij geld zij n om bij te dragen tot de uitvoering 
WE>t No 2' 1884· van Wet No. 2, in dato 1884, op Landmeten, zoo heeft de 

Regering aan de Landmeters, die niet langer opgehouden 
kunnen worden, vrijheid gegeven weder met het vrijwillig 
opmeten van grond een aanvang te maken wanneer de Veld
cornet van de wijk waarin de grond gelegen is een certificaat 
afgeeft dat de Baken-Commissie over de grond is geweest 
en er geen kwesties tusschen de buren over de grond bestaat. 

Goedkeuring door De Regering wenscht goedkeuring van uwe Achtbare 
Volksraad. Vergadering van dit haar besluit. 

Art. 1193. "De Raad, gelet hebbende op de missieve van 
de Regering dd. 22 J ulij 1885, besluit zich te vereenigen 
met de zienswijze daarin uitgedrukt en magtigt de Regering 
opening te geven tot de opmeting van private plaatsen onder 
de voorwaarden in de missieve opgenomen." 1) 

VOLKSRAADSBESLUIT, 6 AUGUSTUS 1885. 

Naam van Staats- Art. 1199. "De Raad, gelet hebbende op den naam 
soJiciteuropdelijst"C. Ueckermann, Staatssoliciteur," op de lijst van ambte-
van ambtenaren 5 voorloopig goedge- naren en op art. 644 van de besluiten, dd. 6 Julij 188 , 2) 
keurd acht het niet wenschelijk dezen naam van de lijst te ver-

wijderen voor en aleer door de Regering uitvoering gegeven 
is aan het laatstgemelde besluit, en laat alzoo de behande
Jing dezer zaak overstaan tot aan de a. s. gewone zitting." 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 6 AUGUSTUS 1885. 

Art. 1211. De Volksraad besluit: 3) 
Het Rapport der Commissie in zake boedel McCorkin

dale, benoemd bij Volksraadsbesluit art. 973 van den 24sten 
J ulij 1885, goedkeurende, 

Volksraadsbesluit te 1. Te volharden bij dat gedeelte van het Volksraads-
volhaiden bij zekere besluit des vorigen J. aars dd. 2 September 1884 art. 353 
gedeelte V.R.B. 2 .. · · ' · · ' ' September 1884 waarblJ het U1tvoerend Raadsbeslu1t van 11 ..:.\Iaart 1884 
art. 353. ' werd goedgekeurd, later ook bij vonnis van het Hoog Ge

regtshof bevestigd en verklaard kracht van wet te hebben. 

1) Zie G. K. No. 177, dato 24 A ugustus 1885, Staa.tscourwnt 26 Aug. 1885 
2) Zie ante bl. 1364. 
3) ?.ie Staatscot.flrant 2 September 188.11 
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2. Terug te roepen het laatste gedeelte van het V olks- Terugroeping van 

raadbeslui~ dd. 2 dSeptembder 1884d, arEt. 353t, waarbij subd c. ~~~ts~:sf:i~~elte van 
der Regermg wer opge ragen e xecu euren van en 
boedel McCorkindale in rechten te dwingen. 

3. In antwoord op het verzoek der Regering om ver- Uitstel van Instruc
dere instructies, te verklaren dat op grond hem onmisbare t~e~ tot gewo~e 
inlichtingen en getuigenissen ontbreken en de tijd te kort; zittmg aanst. Jaar. 

is om die v66r het s~_uiten der zitting van dit jaar te be-
komen, hij het geven van bepaalde instructies uitstelt tot 
d.e gewone zitting van het aanstaande jaar en gelast de 
zaak in haren tegenwoordigen toestand te laten met uitzon-
dering van het geval bedoeld in art. 7 van het Rapport der 
Commissie. 

4. De bestaande Commissie op te dragen, hare taak Commissie zal ver
verder voort te zetten in den geest van het Rapport der der voortgaan. 
Commissie. 1) 

Art. 1217. De Raad gel et heb ben de op de memorie van Schenking van zeker 
den WelEerw. heer N. J. van Warmelo, dd. 20 April 1885, stuk grondaanNed. 
thans aan de orde, inhoudende verzoek om schenking van ~:fJ~1t~:,~ente van 
een zeker stuk grond, in de memorie omschreven, ten be-
hoevA van de N ederd. Hervormde gemeente van Heidelberg, 
besluit, zich te vereenigen met de aanbeveling der memorie 
cornmissie en memorialist dienovereenkomstig berigt te doen." 

PROOLAMATIE 
V AN ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT. 

NADEMAAL aan de Regering der Zuid-Afrikaansche 
Republiek gebleken is, dat het wenschelijk is, de gronden Inleiding. 
vermeld in de Gouvern·~ments Kennisgeving No. 310, Staab;-
courant No. 199, van 13den November 1884, 2) te ver-
klaren tot eene publiekn delverij. 

- Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGl~R, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Republiek: Proclamatie van ze
met ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad in ter- kere .gronden a~~ 

' pubheke delveriJ. 
men van art. 5 der Wtt No. 8, 1885, 3), de bovengenoemde 
gronden proclameer tot een publieke delverij. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK! 

Gegeven onder mijne hand, ten Gouvernementskantore ------- --- ------- ----------------

1) z:e finaal Besluit ged. 18 Mei 1886, art. 221. 
2) Zie ante bl. 12!)9. 
3) Zie wnte bl. 1378. 
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te Pretoria, op heden den 11den dag der maand Augustus 
A.D. 1885. 

S. J. P. KRUGER, 
Staa tspresiden t. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

WET No. 9, 1885. I) 

REGELENDE DE UITGIFTE VAN RENTEDRAGENDE 
SCHATKISTBILLETTEN. 

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb. 
Volksraad, art. 1110, dd. 1 Augustus 1885). 

Inleiding. De Volksraad, in overweging genomen hebbende dat het 
wenschelijk is voorziening te maken in de tijdelijke behoeften 
van de landskas, en ter bestrijding van noodzakelijke en 
andere onvoorziene uitgaven, bepaalt: 

Uitgifte van Schat- ARTIKEL 1. De Regering wordt en is hierbij gemagtigd, 
kistbillette? t.ot . tot de uitgifte van rentedragende Schatkistbilletten, betaal
£45•?00• die m ?u- baar aan toonder tot een bed rag niet te bovengaande £45 000 
culatle of beleenmg . . . ' . ' 
geplaatst zullen (VIJf en veertlg dmzend pond sterling). 
worden. Deze Schatkistbilletten kunnen door de Regering in 

circulatie of in beleening geplaatst worden ter betaling der 
binnenlandsche lands-schulden. 

Uitgifte in overleg 2. De uitgifte zal door de Regering, in overleg met de 
met Fin. Oomrnissie Commissie van Financien, geregeld worden en behalve van 
te regelen. de eerste serie geschieden in verhouding tot het bedrag der 

ingekomen schuldbewijzen van de achterstallige belastingen, 
welke tot waarborg zullen strekken der uit te geven Schat
kistbilletten en voor geen ander doeleinde mogen gebruikt 
worden. 

Achterst. belastin- De achterstallige belastingen, waarvoor als nog geen 
gen zijn ook waar- schuldbewijzen gegeven zijn, zullen eveneens ten waarborg 
borg. strekken voor alle Schatkistbilletten. 
Verhouaing van De verhouding waarvan in het eerste lid van dit artikel 
Schatkistbilletten is gesproken, zal zoodanig z~jn, dat het bedrag der in omloop 
tot waarde der S 
schuldbewijzen. te brengen chatkistbilletten niet meer zal zijn (!) drievier-

den van de waarde der schuldbewijzen in handen. 
Beheer opgedragen 3. Het beheer dezer Schatkistbilletten en van de daar-

------- ~------------------

1) In verband hiermede zie Rapport der Finantieele Oommissie aan
gehaald in art. 27 en 29 der N otulen van den Volksraad van Mei 1886 
en V .R.B. 6 Mei 1886, art. 30. 
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voor gewaarborgde schuldbewijzen, zal zijn opgedragen aan aan Fin. Commissie 
de Commissie van Financien, welke aan den E. A. V olksraad die jaarlijks verslag 

J
·aarliJ'ks verslag van hare verrigtingen zal doen, met zoo- zal .getyen van hare 

. . . . verr1g mgen aan 
danige aanbevehngen, voorstellen, enz., als ZIJ In het belang Volksraad. 
van eene goed geregelde administratie raadzaam moge 
achten. 

4. De Schatkistbilletten worden uitgegeven voor een Tijdvak van uitgave 
tijdvak van .5 jaren, te rekenen van het op elk bewijs aan 5 jaren. 
te wijzen tijdstip van uitgifte der serie. 

5. De uitgifte en circulatie der schatkistbilletten geschiedt Uitgifte a pari in 
a pari en zal met inachtneming der behoeften van de lands- serien. 
kas, geschieden in serien te worden gemerkt A. B. C. D., 
enz., respectievelijk, op de uit te geven Schatkistbilletten. De 
eerste serie niet te bovengaande eene som van £15,000 Eerste serie£15,000. 
sterling en de volgende serien niet te bovengaande eene 
totale som van £5000 sterling, zullen met eene tusschen- Volgende niet meer 
ruimte van minstens drie maanden na elkander kunnen dan £5000. 
worden uitgegeven. 

6. De Schatkistbilletten zullen respectievelijk van £5 en Schatkistbilletten 
£10 en wettig betaalmiddel zijn. De uiterlijke vorm der ter waarde £5 en 
Schatkistbilletten zal nader door de Regering, in overleg met ;£lO wettig tender. 

de Commissie van Finantien, warden bepaald; zij zullen Vorm van billetten 
v66r de uitgifte doorloopend genummflrd en geregistreerd en Registratie. 
worden ten kantore van den Auditeur-Generaal, en van een 
bewijs der registratie voorzien zijn. 

7. De aflossing der Schatkistbilletten, met de daarop Wi}~e van aflossing 
verschuldigde rente, geschiedt jaarlijks uit de algemeene der billetten met 
landskas waarin de betaalde schuldbewijzen van achterstallige rente. 
belastingen warden gestort door of met voorkennis der 
Commissie van Financien. Ieder jaar zal een vijfde der 
Schatkistbilletten in omloop bij uitloting aan de circulatie 
worden onttrokken. De uitloting zal jaarlijks in de Staat~- Jaarlijksche uitlo
cour · nt worden bekend gemaakt en zullen de uitgeloote ting en inwisseling. 
eene maand daarna inwisselbaar zijn. 

8. De Regering zal in overleg met de Commissie van Regering mag in 
Financien, het regt hebben een grooter bedrag of zelfs alle over le~ ~et ~in. 
1. l " d S h k' tb'll tt , , d ld Oommissie voor n om oop ZIJn e c at IS 1 e en voor en verva ag aan vervaltijd aan de 
de circulatie te onttrekken en daarvan drie maanden te voren circulatie ont-
~n de Staatscourant kennis geven. De aflossing geschiedt dan trekken. 
a par1', met bijbetaling van rente, tot den bepaalden dag van 
aflossing, volgens kennisgeving. 

9. De rente der uitgeloote Schatkistbilletten zal jaarlijks Rente jaarl. bepaald 
v66r den dag van uitloting der in te wisselen Schatkistbil- maar minstens zes 
letten word en bepaald door de Regering in overleg met de per cent. 

~ommissie van Finantien, doch minstens zes (6) pOt. per 
Jaar bedragen, waarvan publica tie zal geschieden in de Uitbetaling· bij in
Staatscourant. Deze rente zal gelijktijdig worden uitbetaald wisselin.g der uitge-
bi·J· d · · l' d · 1 t S h k' tb'll tt d h · t loote billetten. e mwisse mg er u1tge oo e c at IS 1 e en, oc n1e 
verder dan tot den betaaldag verschuldigd zijn. 

De betaling van de hoofdsom en rente der uitgeloote Betaling van hoofd-
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som en rente ter Schatkistbilletten geschiedt ten kantore van den Thesaurier
kantore van den ·3-eneraai te Pretoria, of, zoo mogei~jk, in de Landdrostkan-
Thes. Generaal of d h'II d d' t 'kt Id Landdrost. ~oren van e verse 1 en e IS n er, wanneer a aar genoeg 
Regt op betaling fondsen voorhanden zijn. Het regt op de betaling der uit
verjaart 12 maan- geioote Schatkistbilletten, met de rente, verjaart 12 maanden 
den na vervaldag. na den dag waarop zij opvorderbaar waren. 

Dit op billetten Deze bepaiing wordt op de biibtten uitgedrukt. 

~ee~~u~!rgoeding bij 10. \Vegens het verlies van Schatkistbilletten wordt in 
verlies van. bill.etten geen gevai eenige vergoeding verieend. W anneer Schatkist
~~ar ven!Isselmg billetten onbruikbaar zijn geworden, kunnen die mite zij nog 
blJ onbrmkbaar k b .. t · t kl · Id d d worden. en aar ZIJn, egen n1euwe s u {en verw1sse wor en, och 

niet dan op bijzondere magtiging do::>r de Regering voor elk 
bijzonder geval te verleenen, na de Commissie van Financien 
gehoord te hebben. 

Namaken, verval- 11. Hij, die schatkistbilletten nrogemaakt, vervalscht, of 
selling str.afhaar met nagemaakte of vervaisehte schatkis vbilletten met opzet in 
gev~ngems van 3 tot omioop gebragt of ingevoerd zai hebben, zai gestraft warden 
15 Jaren. t . f f d l: d b 'd d . me gevangen1sstra, met o zon er "ar en ar e1 , van ne 

tot vijftien jaren. 
Dit gedrukt op bill. Deze bepaiing wordt op de billetten uitgedrukt. 
Kwartaalswijze op- 12. Iedere drie maanden zal de Auditeur-Generaai bij 
gave van Auditeur het publiceeren zijner staten van inkomsten en uitgaven op-
van circul. billetten. d h t b d II d' t"d · 1 gave oen van e e rag van a e op 1en 1J m om oop 

zij nde sehatkistbilletten. 
Nauwkeurige uit- 13. A lie departementen, autoriteiten en ambtenaren, wien 
v~ering der wet ver- zuiks aangaat, zullen aan de nauwkeurige uitvoering dezer 
pbgtend op alien. t h d .. 

In werking treden 
der wet. 

we ge ou en Z1Jn. 
14. Deze wet treedt dadeiijk na pubiicatie in werking. 

Gou vernementskantoor, 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

Pretoria, 19 Augustus 1885. 
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//X WET No, 10~ 1~R·5~1) ~ f/VW~t:?au a~ //efl_ 0 ///c?&, ~&~ Faf~ 
OP DE INVORIDERING DER DIR CTE EA INGEN. 

Goedgekeurd eu vastgesteid bij besiuit van den E. A. 
Voiksraad, Art. 1209, dd. 6 Augustus 1885. 

ARTIKEL 1. De directe beiastingen moeten zijn betaald Directe belastingen 
v66r den 1sten Juli van ieder jaarf in het district waar de moeten v.?or ~ J~lij 
belastingschuldiae woonachtig is of wat aangaat de beiastingen betaal~ ZIJI_l hiJ CIV. 

o . ' . . Commissaris te Pre-
op grond verschuid1gd, waar die grond geiegen Is, en wei toria of resp. Land-
ten kantore van den Ontvanger der directe beiastingen; dat drosten. 
zijn: in het district Pretoria de Civieie Commissaris en in 
de andere districten de respectievelijke Landdrosten. 

Beiastingen voor gronden, in een ander district geiegen Belastingen voor 
dan waar de belastingschuldige woonachtig is, kunnen direct gronde? i? alle an
aan den Landdrost van het district waarin de belastingschui- dere distriCten kun-. . . ' . nen betaald worden 
d1ge woonacht1g IS, betaaid worden, m1ts overieggende de in district waar be-
laatste kwitantie of certi:ficaat aantoonende het bedrag der lastingschuldige 
belastingen, waar en wanneer het laatste betaaid, alsmede woonachti? is, _mits 
h l d d b I . h Id" . l""k h laatste kw1tantie oevee oor en e astmgsc u Ige Jaar IJ s en op et oogen- overleggende. 
blik der betaling aan 's lands kas verschuldigd is. 2) 

2. De Ontvangers der beiastingen zijn verpligt voor Ontvangers moeten 
iedere betaling onmiddelijk kwitantie te verleenen. kwitantie verleenen. 

3. De Ontvanger zai geen kwitantie afgeven voor de Geen kwitantie 
betaling van een beiastingjaar tenzij de belastingen over de indiell: achters.tallige 

.c d · ld .. H"" I · d' h t h I belastmgen met voora1gaan e Jaren vo aan ZIJn. lJ za , m 1en e verse u - betaald zijn. 
digde over voorafgaande jaren nog niet is aangezuiverd, de 
aangeboden betaling daartoe doen strekken en daarvoor 
kwitantie verleenen. 

Deze bepaling lijdt uitzondering wanneer uitstei is ver- Uitzonderingen. 
leend in de gevallen bedoeid bij artt. 13 en 14. 

4. Indien een kwitantie mocht verioren of veriegd zijn, Ontvanger . zal des
zal de Ontvanger der beiastingen een duplicaat-kwitantie no~ds d_uphcaat . . . kw1tant1e geven 
aan den aan vrager afgeven tegen beta.lmg van 1 sh1llmg tegen 1 shilling in 
zegel, weik zegei op die duplicaat-kwitantie zai moeten zegels. 
worden geplakt en verder onbruikbaar gemaakt. 

t 5. Zoodra de termijn, vermeld in art. 1, is verstreken, Ontvan9er ze1_1dt 
zendt de Ontvanger der beiastingen van het respectievelijke aanm~nmgsbne~ aan 
d. · . . . . . belastmgschuld1ge 
1stnct aan eiken beiastmgschuld1ge, ~ d1e In gebreke IS ge-na 1 Julij. 

bleven zijn belastingen te voldoen, een behoorlijk gespecifl-
ceerden aanmaningsbrief, bevattende den naam van den Inh~ud v~n aan
belastingschuldige, aanwijzing van het bedrag en den aard manmgsbnef. 
der verschuidige belasting, de plaats van betaling en een 
-------

1) Zie Bijlage tot deze Wet No. 6, 1886, Staatscourant 30 Junij 1886. 
2) Zie Y.R.B. 1 Nov. 1881, art. 282, ante bl. 1036. 
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uitnoodiging tot betaling v66r of op een door hem on1orten 
termijn te bepa1en dag en op stra:ffe van rechtsvervolging. 

Aanmaningsbrief 6. Wanneer, wat betreft de be1asting verschu1digd op 
kan worden toege- vast eigendom, de be1astingschu1dige niet woont in het dis
zondebn 

1
tert. plaahtsel trict alwaar hij de be1asting schu1dig is~kan de aanmanings-

waar e as mgsc u - . d d 1 .. 
dige woonachtig is. bnef hem wor en toegezon en ter p aatse waar hlJ woon-

achtig is of aan zijn agent, indien aan den ontvanger der 
be1astingen bekend. 

Oproeping voor Voor buiten1andsche eigenaren of dezu1ken, wier woon
buitenlandsche eige- p1aats onbekend is, za1 een oproeping ~n de Staatscourant 
naren. vo1doende zijn. 1) 
Ingeval van insol- 7. De directe be1astingen zijn ook voor den in art. 1 
ventie. of beslag z~~n bepaa1den tijd dade1ijk en in eens opvorderbaar, zoodra de 
belastmgen dadehJk belastingschu1dige insolvent is verklaard ge1ijk mede in 
opvorderbaar. . ' 

geval van beslagnem1ng van roerende of onroerende goederen. 
Geen schorsing van 8. De verpligting tot betaling wordt niet geschorst 
betaling in. geval van wanneer iemands boede1 onder sequestratie is gebragt, en 
sequestrat1e, nog van · d h t b h d t b d beraad of beneficie evenm1n wanneer oor e voor e ou en reg van eraa 
van inventaris. of door de aanvaarding onder het voorregt van bene:ficie 

van inventaris. 
Last brief van parate 9. W anneer de be1astingschu1dige na de aanmaning of 
executi~ door I:and- oproeping verme1d in de artt. 5 en 6 nog verzuimt de 
drost mt te re1ken. 1. 'a 1 · de beta 1ng te doen, zendt de ontvanger er be astmgen een 

door den Landdrost van het distrikt uit te reiken lasLbrief, 
waaraan het regt van parate executiEf- 2)\ zal zijn verbonden, 
dat is het regt om de roerende en onroerende goederen des 
schuldenaars, zonder verder proces of vonnis te executeeren. 

Wijze waarop last- Deze lastbrief wordt aan den be1astingschuldige persoon
brief gediend wordt lijk of aan diens woonplaats of woonhuis door den bevoeg-

den Geregtsbode beteekend, met bevel tot betaling, en bij 
Beslagneming enz. gebreke van dien, met inbeslagneming en verdere tenuit
volgens Wet. voerlegging op de wijze bij de civiele procedure ten aanzien 
Landdrost heeft 
jurisdictie. 

Regering bepaald 
tijd en plaats van 
verkoop van 
onroerend goed. 

van de ten uitvoerlegging van vonnissen voorgeschreven. 
De Landdrost zal hierin jurisdictie hebben. 

Ten aanzien van onroerend goed zal de Regering de 
macht hebben te bepaJen waar, wanneer en door wien de 
verkoop zal plaats hebben na behoorlijke publicatie in de 
Staatscourant. 3) 

s.chorsing v. Y.i~v~e- 10. De tenuitvoerlegging van den lastbrief kan niet 
rmg van lastbrief worden geschorst dan door een protest waarin de redenen 
door protest. d 'd l"k .. ' 

Welke geen goede 
gronden van 
protest zijn. 

Protest summier 

m e lJ ZlJ n opgegeven. 
Dit protest kan nimmer gericht of gegrond zijn op de 

bewering van onbekendheid met de wet noch dat de aan
TI?:aning niet ontvangen of de oproeping 'niet gelezen zoude 
ZlJll. 

Dit protest wordt voor den Landdrost van het district 

1) Zie Bijvoeging door Art. 1 van Wet No. 6, 1886. 

2) " " " " 2 " " " 6, 1886. 
3) " 3 " ,, 6, 1886. 
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als summiere zaak afgehandeld en afgedaan met begrooting door Landdrost 
der kosten. afgehandeld. 

Het protest afgewezen zijnde, wordt geen appe1 toege- Geen appel toege
staan dan na voorafgaande storting van de geeischte be1as- s.taan dan na .beta
ting en de kosten in handen van den Griffier van het ~~gk~:;e!.elastmg 
Landdrosthof. 

11. Wanneer de belasting met de kosten bij de betee- Geregtsbode ver
kening en de ten uitvoerlegging van den Last brief aan den pligt belasting met 

b d d b d · d 1. d 1d kosten aan te nemen Geregts o e wor en aange o en, IS eze verp 1gt e ge en en kwitantie te 
aan te nemen en daarvan dade1ijk kwitantie te geven, we1ke geven. Verlillag aan 
kwitantie tegen eene van den Ontvanger der be1astingen in- Landdrost. 
gewisseld za1 worden. De Geregtsbode za1 daarvan vers1ag 
doen aan den Landdrost, door wien de 1astbrief is uitgegeven. Aanmaningen, last-

12. De aanmaningen, lastbrieven en verdere geregte1ijke brieven enz. vrij 
akten krachtens deze wet uitgevaardigd of beteekend zijn van zegel. 
vrij van zegel. 

13. Voor achterstallige be1astingen, verschu1digd over Uitstel van achter
jaren, voorafgaande aan het jaar 1885, kunnen de belasting- stallige bela~tingen 

h 1d. d' · h 1 0 t b d't · 1d onder bepalmg van se u 1gen, 1e z1c voor c o er van 1 Jaar aanme en zekereV.R.Besluiten 
een uitste1 verkrijgen onder de bepalingen der Vo1ksraads-
bes1uiten Artt. 942 en 944 van 21 Julij 1885; Art. 991 
van 25 Julij 1885 en Art. 1108 van 1 Augustus 1885. 1) 

14. Personen die zich na den 1sten October, maar v66r Aanmelding om uit
den 1sten December van dit jaar om uitste1 voor de beta1ing stel v6or 1 Decem-

ht t 11. b 1 t' b" d L dd t 1d ber bij Landdrost van ac ers a 1ge e as mgen lJ en an · ros aanrne en, verkrijgt uitstel 
zullen s1echts voor twee derde dee1en van die achterstallige slechts voor 2/3 der 
uitste1 kunnen krijgen, namelijk voor een derde deel een ver~chuldigde be
uitste1 van een jaar, en voor een ander derde dee1 een uit- lastmg. 
ste1 van twee jaren, onder voorwaarde van bijbetaling van P.aijementen van 
8 pOt. (acht procent) rente 's jaars, mits die schu1d er ken- mtstel. 
nend in schu1dbewijzen, evena1s in het geval van art. 13, Rente. 
~n mits dadelijk vo1doende de loopende belastingen van dit Verdere conditien, 
Jaar en een derde deel van de verschu1digde achterstallige 
belastingen. 

15. Wanneer het b1ijkt dat een persoon, die volgens artt. Hoe geh.andeld zal 
13 en 14 uitstel heeft gekregen, voor den op de bewijzen worde?. m geval van 
be Id "d · d S .1 verhmzmg van paa en tiJ van betalmg en taat met ter woon Wl belastingschuldige. 
Ver1aten met wegvoering van huisraad of vee, dan zal het 
geh~~le bedrag der achterstallige belastingen, die in de schuld
bewiJzen erkend worden, in eens van hem kunnen worden 
gevorderd. 

16. Het bedrag der achterstallige belastingen, erkend in In welke ~evallen 
de schuldbewijzen, zal dadelijk en in eens opvorderbaar zijn: :i~~t:~s;~~~~: ~;:as-

1. Wanneer de belastingschuldige overlijdt; vorderbaar zijn. 
2. Zoodra hij insolvent is verklaard; 
3. Ingeval van inbeslagneming van roerende of onroe

rende goederen; 

1) Zie ante bl. 1376. 
89 
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4. Zoodra hij de loopende belastingen of de achterstal
lige, waarvoor uitstel gegeven is, niet op den bepaal
den tijd betaalt. 

Staat heeft legaal 17. De Staat he eft legaal verband en regt van voorrang 
verband op alle wat de directe belastingen aangaat, op alle de roerende e~ 
roerende en onroe- d d d b 1 t' h Id" reude goederen van onroe:en e go~ eren van en .e as mgsc u . 1ge e11 wat ~an-
belastingschuldige. gaat In het biJzonder de beiastmg op vast mgendom specmal 

op de aan den beiastingschuidige toebehoorende veld- en 
boomvruchten en verdere opbrengst der goederen aan de 
belasting onderworpen, op de verschuldigde en verschuldigd 
wordende pacht- of huurpenningen en op de goederen zelve 
aan die beiasting onderworpen. 

Dit regt geldt boven Dit regt van voorrang geldt boven alle andere, zelfs 
alle andere uitgezon- boven pand en hypotheek uitgezonderd de Geregtskosten 
derd geregtskosten. d 't . . ' er u1 wmnmg. 
Welke personen 18. Huurders, pachters of gebruikers, rentmeesters, zaak
verp!.ig~ zijn op ~~n- waarnemers of agenten, boedelberedderaars, curators van in
schriJVmg dadehJk soivente boedels executeuren in boedeis van overledenen 
te betalen. ' . k · 11 d ' ondernemers van pubheke ver oopmgen en a e an eren, 

weike de administratie voor anderen houden, zijn verplicht 
om, zoodra zij door eene aanschrij ving van den ontvanger 
der directe belastingen of op eene andere wijze kennis krij-

Voorregt van schat- gen, dat hunne principaien eenige beiastingen verschuldigd 
kist op g~ld~n aan zijn, die belastingen zoowei Ioopend als ach terstallig dadelijk 
hunne pr~nCipalen te betaien, zijnde de sch11tkist bevoorrecht op eenige gelden 
v:ersch uld1gd enz. . . · h 

door hen aan hunne prmmpalen verschuid1gd, of van unne 
principaien onder hen berustend. 

Onderhevig aan Indien zij tot afgifte dier geiden of tot voldoening van 
boete in geval van het door hen verschuidigde overgaan zonder die beiastingen 
uitbetaling van gel- t h bb b t Id II .. 'a t · d h · den aan hunne prin- ~. e en e aa , zu ~? ZIJ wegens a ve~zmm on er ~v1g 
cipalen voor dat be- ZIJn aan eene boete VIJfmaal het bedrag d1er verschuld1gde 
lasting betaald zijn. beiasting niet te boven gaande en komen tevens de kosten 

van vervolging voor hunne rekening, zonder te dier zake 
eenig verhaai op de beiastingschuidigen zeiven te kunnen 
uitoefenen. 

Tcgenstrijdige wet- 19. Alle wetten en bepalingen met deze wet in strijd, 
ten afgeschaft. zij n hiermede afgeschaft. 
Rege;ing kan toe- 20. De Regering is gemagtigd om, indien noodig, toe-
voegmgen enz. ma- voegingen en aanvullingen aan deze wet te maken, die van 
ken tot nadere be- k .. · · t 
slissing v.Volksraad. racht zullen ZIJn tot de nadere beshss1ng daaromtren van 

den V oiksraad. 1) 

1) Zie bijgevoegd artikel door V.R.B. dd. 7 Augustus 1885, art. 1221. 
De Volksraad besluit om een nieuw artikel toe te voegen aan de 

Wet op de invordering der directe belastingen, van den volgenden inhoud: 
"Art. 22. Wanneer iemand, die geld van het Gouvernement te vor

deren heeft., zich om uitstel voor achterstallige belaslingen aanmeldt, ~al 
de ambtenaar belast met de ontvangst der belastingen, zoo iemand met 
toelaten een schuldbewijs daarvoor te teekenen dan alleen voor dat bedrag 
der achterstalligen, dat de som die hij van de 'Regering te vorderen heeft 
te boven gaat." 
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21. Deze wet treedt in werking op den 1sten Septem
ber 1885. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 19 Augustus 1885. 

TELEGRAFIE. 

KENNISGEVING. 

MET ingang van 15 September zal de diensttijd der Kantooruren der 
Telegraafkantoren in de Zuid-Afrikaansche Republiek, zijn Telegraafkantoren. 
als volgt: 

Op werkdagen, behalve W oensdagen van 9 uur voor
middags tot 1 uur namiddags, en van 2 uur tot 6 uur 
namiddags. 

Op Woensdagen van 9 uur voormiddags tot 1 uur 
namiddags, en van 5! uur tot 6 uur namiddags. 

Alleen het kantoor te Pretoria, zal op Zon- en Publieke 
Feestdagen dienst hebben van 9~ tot 10~ voormiddag. 

C. K. V AN TROTSENBURG, 
Hoofd Telegraaf Departement. 

Pretoria, 20 Augustus 1885. 

No. 172. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

. HIERDOOR wordt kennis gegeven aan een ieder en een Werking van art. 71 
Iegelijk die het moge aangaan, dat de Regering besloten der Wet No. 8.1885, 
heeft de werking van het eerste gedeelte van art. 71, van opgeheven. 
Wet No. 8, 1885 1), op te heffen ten aanzien van goud en 
het dus vrij zal staan voor ieder blank persoon handel te 

1) Zie ante bladz. 1391. 
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drijven in ruw goud zonder licentie tot tijd en wijle de 
de Regering genoemd artikel weder in zijn geheel zal van 
kracht verklaren. 1) 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 20 Augustus 1885. 

V No. 173. 

W. EDUARD BOK, 
Staa tssecretaris. 

UVERNEMEN.TS J{ENN~S EVING./ 
e-vurrn~ vvv /rd-vf.:'/~ '?11-A-t~ ?· 

Bepaling van stand HI OOR wordt kennis gegev n aan een ieder en een 
I~centie door Rege- iegelijk die het moge aangaan, dat de Regering besloten heeft 
rmg volgens art. 67 k t' t 67 W t N 8 J ;:)85 2) :J " van Wet No 8 1885 overeen oms 1g ar . , van e o. , { , ue pnJS 

· ' ·van een licentie in dat artikel vermeld, te bepalen op 1 Os. 
per maand. 

Gouvernementskan to or, 

Op last, 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

Pretoria, 20 Augustus 1885. 

PROOLAMATIE 
VAN ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT. 

Inleiding. NADEMAAL het wenschelijk gebleken is de grenzen 
van de onder dd. 11 Augustus 1885, 3) geproclameerde 
publieke delverijen uit te breiden, zoo is het dat ik, Stephanus 
Johannes Paulus Kruger, Staatspresident der Zuid-Afrikaan
sche Republiek, met advies en consent van den Uitv. Raad, 
in termen van art. 5 der Wet No. 8, 1885, 4), proclameer 
als een nieuwe publieke delverij, een stuk Gouvernements
grond, begrensd als volgt :-

Omschrijving van "Van den zamenloop der Kaaprivier met Krokodil-

1) Zie Gouv. Kennisg. No. 153 dd. 21 Julij 1886 herroepende boven· 
staande Kennisgeving, Staatscourant, 5 Augustus 188,G. 

2) Zie ante bl. 1390. 
3) Zie ante bl. 1403. 
4) Zie o.rnte bl. 1378. 
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rivier, van daar Krokodilrivier af tot aan de drift vangrond als publieke 
den wagenweg naar Delagoabaai (N ellmapius-drift), van delverij geprocla
daar in een regte lijn naar het baken op Kamhlubana- meerd. 
heuvel en van daar langs de Swaziegrens tot aan de 
vroeger geproclameerde lijn." 1) 

met dien verstande dat deze nieuwe publieke delverij wordt Nieuwe delverij toe
toegevoegd aan de vroegere, een deel daarvan zal uitmaken gevoegd aan vroeger 

l d . . d' t' d l£d M'' . . geproclameerde. en za. staan on er JUris 1c 1e van enze en IJncommissans. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK! 

Gegeven onder mijne hand, ten Gouvernementskantore 
te Pretoria, op heden den 15den dag der maand Sep
tember 1885. 

No. 207. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
S taa tssecretaris. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

TER algemeene informatie wordt hiermede bekend ge- Oproeping van be
maakt dat alle personen die wettige aanspraken hebben langhebbenden die 

' . . . gronden van Mo-
verkregen van Moshette of van ZIJ n bestuur op gronden m shette ofzijn bestuur 
het Land Goosen, voor zooverre die nu gevallen zijn binnen in Land Goosen ver
de Zuid-Afrikaansche Republiek, hunne grondbrieven ofkregen ?ebben, .. om 
· d b .. 'dd ll"k b" d R · t grondbneven biJ de e1gen oms ewiJzen onm1 e IJ IJ eze egermg moe en ReO'ering in te leve-

inleveren; verder word en hierbij opgeroepen alle person en, ren~ enz. 
die wel regten en aanspraken van Moshette of van zijn 
bestuur maar nog geen eigendornsbewijzen verkregen hebben 
op gronden die nog niet ge!nspecteerd zijn en ook binnen 
deze Republiek zijn gevallen, ten einde de Regering in staat 
te stellen dezel ve te doen inspecteeren. 2) 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 13 October 1885. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

1) Zie verder Proclamatie, dd. 24 November 1885, en G. K. No. 28, 
dd. 22 Januarij 1887, Staatscowrant 2 Februarij 1887. 

2) In verband hiermede zie G. K. No. 11, dato 11 Januarij 1886, 
Staatscourant 13 Januarij 1886; G. K. No. 58, dato 8Maart1886enG.K. 
N °· 64, dato 12 Maart 1886, Staatscourant 17 Maart 1886 en Kennisgeving 
van den Landm. Gen., dato 6 April 1886, Staatscoura.nt, 21 April 1886. 
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No. 212. 
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

NADEMAAL het noodig bevonden is, de werkzaam
heden van de Baken-Commissie duidelijker te bepalen, zoo 
wordt de Generale Instructie voor de Baken-Commissie, dato 
15 December 1884, 1) hiermede verduidelijkt, nader omschre
ven, ten einde alle verder misverstand te voorkomen. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 20 October 1885 . 

.... 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

GENERALE INSTRUCTIE VOOR DE 
~. BA~N-CO~MIS~~· 

/'u L~ tJ.U/{ /J~-~~._//1( f/t;' 1· 
Regering zal Baken- J/ ARTIKEL 1. Ingevolge Art. 18 van Wet No. 2, 1884, 
c?.mmisie voor ieder luidende als volgt: "De Regering zal in elke wijk commis-
WIJ k aanstellen ter . .. t 11 d · t t' ·· · t · d 
regeling van grenzen s1en aans e en en eze van Ins rue 1en voorz1en, en em e 
voor gen. opmeting. de zaken betreffende bakens en grenzen v66r de generale op-

Zamenstelling van 
Commissie. 

W erkzaamheden 
van Commissie. 

meting te regelen," wordt door de Regering voor iedere wijk 
een commissie aangesteld, die een Baken-Commissie zal heeten. 

2. De Baken-Commissie zal besfaari''Uitcrrie!eden, waar
van de Veldcornet ex officio de V oorzitter zal zijn. 

3. De ""Werkzaamheden der Baken-Commissie bestaan 
slechts in het inspecteeren van open gronden, of om bakens 
van plaatsen, wanneer die verloren zijn gegaan, weder zoo

Geen inbreuk op veel mogelijk volgens inspectie-rapporten op te richten, daarbij 
bestaande bakens. in het oog houdende dat op bestaande bewezen ba,k~J:?.S in 
Oproeping van ge- geen enkel geval inbreuk mag worden ge"maakt. Oproepingen 
tuigen door Arbi- Va"n getu1geti zal alleen door de Arbitragd-Commissie, niet 
trage-Commissie. 

door de Baken-Commissie, kunnen geschieden. Zie Volks-
raadsbesluit Art. 989, gepubliceerd in Staatscourant No. 237, 
5 Augustus 1885. 2) 

In geval van gescbil- In het geval dat er ~,~£-P-Hl~.!l ... zijn o.y,er .. bakeps, zal de 
I en over bakens. Baken-Commissie geen macht · bezitten daarover uitspraak te 

'Vaar bakens onbe
kend zal plaats 
op nieuw geinsp. 
en bakens opgerigt 
worden in geval 
eigen. geen bakens 
aanwijzen. 

doen, maar zal er moeten worden gehandeld volgens Art. 8 
van deze Instructie. 

4. De Baken-Commissie zal, wanneer de bakens van 
een plaats onbekend zullen zijn of verloren zijn gegaan, die 
plaats ~P. nieuw ,in~pscJyer~n- en bakens oprichten, daarbij in 
acht nemende, dat ingeval de e:igenaars van aangrenzende 

1) Zie ante bl. 1312. 
2) Zie ante bl. 1369. 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

1885] 1415 

plaatsen in staat zijn om hu~.~~ ~~~~~~~.-.. ~~n. t~. _w~zen ~n te 
b~ij.~en door middel van de OUU-Ifispecteurs of door m1ddel 
van ... Feeedigde verk1aringen van personen die met die bakens 
bekend zijn, a1tijd in overeenstemming met het inspcctie-
rapport, die bakens in ieder geval zullen moeten geerbiedigd Indien aangewezen 
worden en zal op die bakens geen -t'ihbreuk rriogen worden moe~en_ bakens ge-

·-------···---- eerb1ed1gd worden. 
gemaakt. 

Vo1gens art. 22 van Wet No. 2, 1884, za1 de Baken- Nieuwe inspectie v. 
Commissie, in gevallen waar meerdere plaatsen aan elkander plaatsen volgens 

1 .. d b k · t k b art. 22 van Wet ge egen ZIJn, waarvan e a ens n1e unnt'm ewezen wor- No. 2 1884. 
den, die p1aatsen op nieuw inspecteeren zooveel mogelijk ' 
volgens de oude inspectie-rapporten. 

5. Eene plaats zal niet grooter mogen ge1nspeeteerd Grootte van plaats 
worden dan 37 50 morgen of een u~~r qaans OV8? kruis. Doeh indien geinspecteerd 
indien de plaats niet vierkant kan zijn, zullen de minuten 
zoo worden verdeeld dat de grootte der plaats gelijk zal 
staan met eene van een uur gaans overkruis, dat is, plaatsen Verdeeling van 
die niet reeds vroeger waren ge1nspecteerd en door het minuten. 
inspeetie-rapport meerdere minuten waren bepaald. 

6. De Baken-Commissie za1 zieh in geen geval mogen Geen bemoeijing 
bemoeijen met de bakens van eenige p1aats tenzij door den met bakens ':"~n 
eigenaar geroepen om bakens die ver loren zijn op te rigten, p~aatsen tenziJ door 
f 

.. . . b d . d l e1genaar geroepen 
o tenziJ er su p1e1e estaat at z1eh tussehen e p aatsen nog of andere gevallen. 
Gouvernementsgrond bevindt, altoos met inaehtneming van 
art. 3 dezer Instruetie. 

7. In geen enkel geval zal de Baken-Commissie op ba- Geen inbreuk op 
kens van door goedgekeurde Landmeters opgemeten plaatsen bakens van opge-
inbreuk maken. gemetene plaatsen. 

8. Alle gesehillen omtrent bakens tussehen eigenaren In geschillen zal 
zullen allereerst'door m"icrdeT~""'vai1 . .,...den ~V eldkornet kunnen eers~ Veldcorn. ~an 

h'l t d K d' · h' d d 1 t Arb1trage Comm1ss. gesc 1 { wor en. an It met gese 1e en an za moe en handelen. 
gehandeld worden volgens art. 26 van Wet No. 2, 1884, 
1uidende a1s volgt :-

"In geval van gesehillen over bakens enlijnen tussehen Betrokken partijen 
eigenaren van aan elkander liggende plaatsen, die niet door zullen Arbiters be-

d "d h h'kk' k .C!': d d ll d noemen benevens we erziJ se e se 1 mg unnen vereuen wor en, zu en e eindbeslisser. 
betrokken partijen aan elke zijde eenen arbiter benoemen, 
benevens eenen eindbeslisser ten einde zo'0<11i'ii1g gesehil te A.cte van Submissie 
doen besleehten, nadat eene aete van sub-missie, opgemaaktgete~.kend door 
door de Baken-Commissie of de betrokken partijen ze1ve, in partlJen. 
tegenwoordigheid van twee getuigen is geteekend." 

De vorm dier aete van submissie zal door den Staats- Vorm van Acte door 
proeureur opgesteld door de Regering goedgekeurd en op Staatsprocureur 0 P 
h 1 t d k ' .. H' b" . 1 t V lk d te stellen. aar as ge ru t moeten ZIJn. 1er IJ IS a er o sraa s-
besluit art. lb4, dd. 21 Mei 1885, 1) bijgevoegd, luidende 
als volgt :-

"De Raad besluit dat aan artikel 26 van de Wet op de 

1) Zie antB bl. 1325. 
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In zekere gevallen Generale Opmeting het volgende zal worden toegevoegd: 
kan Baken-Commis. Wanneer een der partijen in gebreke blijft of weigert een 
arbiters ofeindbe- arbiter of eindbeslisser te benoemen, of wanneer beide parslissers benoemen. 

tijen niet kunnen overeenkomen omtrent een eindbeslisser 
dan zal de Baken-Commissie als commissie gemagtigd zij~ 
die benoeming te doen in plaats van hem die alzoo in ge
breke blijft of weigert." 

Uitval gronden vo0r 9. Alle open gronden, door den Veldcornet bevonden 
Gouvernement te te bestaan tusschen reeds ge'inspecteerde plaatsen, zullen door 
inspecteeren. de Commissie voor het Gouvernement worden ge'inspecteerd. 

Vorm van plaatsen. 10. De plaatsen zullen niet langwerpiger mogen gemaakt 
worden dan 45 minuten gaans, van de aanvraag genomen, 
in de groote lengte, tenzij zulks uitgevallen grond is. 

Commissie zal 11. De Commissie zal gehouden zijn ten tijde van in-
bakens aan ~ige- specti.e de bakenS"Uer plaatsen den eigenaars of hunnen ver-
naren aanwiJzen, des • W h t noods naar gissing. tegenwoord1gers aan te WIJZen. anneer e wegens onover-

komelijke moeije!~:Khederionaoenlijk mogt bevonden worden, 
de afstand naar den eenen of naar den anderen kant af te 
gaan, zoo zullen de bakens naar .. gissing kunnen word en 

Oprigting v. bakens. aangewezen. In elk geval zulM'I1,.. ae . bakens moeten worden 
opgerigt volgens wet. · 

Middenpuntbehoeft ., _____ 12. Het zal niet altijd noodig zijn het kenmerk in het 
~iet ~ltijd kenme:~ uittreksel voor eene plaats opgegeven, het middenpunt te 
m mttreksel te ziJn. doen uitmaken ; tot zes honderd treden kan het middenpunt 

van de plaats na goedkeuring der Commissie verzet worden. 
Aanvraag moet in De aanvraag moet ten allen tiJ' de in de plaats vallen. plaats vallen 
Commissie zal vor- 13. De Commissieleden zullen de vormen van de Rap-
men invullen. porien van de Baken-Commissie invullen, waarvan haar 

kopien zullen worden toegezonden. 
Conunissie aanspra- 14. De Commissie zal verantwoordelijk zijn voor de 
kelijk voor afgifte afgifte der bakens, door hen bepaald, aan den Landmeter, 
~:~J~!~~:. aan nadat zij minstens 14 dagen van hem eene kennisgeving 

zullen hebben ontvangen. 
Landmeter niet ge- 15. Een Landmeter zal niet gehouden zijn, naar gelang 
houden minder dan van omstandigheden, minder bakens dan van 10 plaatsen of 
~~liJ~~n;e~:!~:.o temeer dan van 20 plaatsen tegelijk over te nemen. 
Bakens op zichtbare 16. De bakens der plaatsen, te worden ge'inspecteerd, 
p~aatsm en schei- zullen zooveel mogelijk op _ zigtbare plaats_en worden geplaatst 
~mfs op hoogste en de scheidings der plaa18eii ·-zooveel mogelijk op de hoogste 

ee en. deelen van het terrein. 

Allegrondenwaarop 17. Volgens Volksraadsbesluit art. 124, 1853, behooren 
g~oote Kafferkralen alle gronden waarop groote Ka:fferkralen zijn aan het Gou
ZIJn aan het Gouv. vernement en zullen dus voor het Gouvernement worden 

ge'inspecteerd. 1) 
Belooning v. Baken- 18. Elk lid van de Baken-Commissie zal voor het aan
Commissie. wijzen van de Bakens eener plaats van den eigenaar dier 

-- ----·-· ·-·----------·-·-. -----------------

1) Zie ante bl. 28 en voetnoo t ante bl. 1313 •• 
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plaats ontvangen de som van £1 voor persoonlijke toelage Persoonl. toelage en 
en 15s. voor reiskosten; en de geheele Commissie zal voor r~iskosten door 
inspecteeren van open gronden, benevens 15s. reiskosten per eigenaar te betalen. 

persoon, £1 3s. voor eene plaats en 1 Os. voor eene schets 
daarvan, van den eigenaar ontvangen. 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 15 October 1885. 

S. J. P. KRUGER. 
Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
S taa tssecretaris. 

POSTWEZEN. 

/~/UITGIFTE VAN7Bl)IEF~Al\.RTE~ / _ 
lf/ r~!A- .bvtl /n' ._,/_., ljp(;; ./~ 4-tJ -

Y TER _ftlgemeene informatie is dienende, dat van af den Briefkaarten van af 
lsten November aanstaande, Briefkaarten verkrijgbaar zullen 1 No!.ember 1885 
zijn aan de verschillende postkantoren, tegen de navolgende verkriJgbaar. 
prijzen·-

2 Briefkaarten voor £0 0 2! Prijs van brief-
4 0 0 5 kaarten. 

" " 6 
" " 

0 0 7! 
8 

" " 0 0 10 
10 

" " 
0 1 ! 

12 
" " 

0 1 3 
240 

" " 
1 5 0 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

1. De Briefkaarten dienen om de correspondentie te Doel der Brief
bespoedigen en korte berigten te verzenden, hetzij gedrukt kaarten. 
of geschreven met potlood of inkt. 

2. Briefkaarten mogen verzonden worden naar eenig Briefk. n. eenig ged. 
gedeelte van de Zuid-Afrikaansche Republiek den Oranje v.Z.Afrikaverzendb. 
Vri'st t d · . d h d ' d n. buitenland onderJ aa en e Kaapkolon1e , oc verzon en naar an ere hevig aan brievenp. 
landen zullen zij aan brievenpost onderhevig zijn. 

3. Op de voorzijde (waar het woord "Briefkaart" en het Bepalingen betref
zegel staat) mag enkel het adres geschreven staan. Er mag gebruik van brief
niet anders op gedrukt of geschreven worden en in geen kaarten. 
geval mag zulks over het zegel geschieden. Op de achterzijde 
alleen zal de mededeeling geschreven of gedrukt mogen 
Worden. Niets mag aan de kaart gehecht worden, ook mag 
dezelve niet worden gevouwen, gesneden of veranderd. Indien 
deze regels niet in acht worden genomen, zal de kaart als 
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Boete bij over- een brief worden aangemerkt en 2d. betaald moeten worden 
treding. bij aflevering. 
Geen andere dan van 4. Geen andere kaarten, dan de Briefkaarten welke van 
Regering ui~gegeven wege de Regering uitgegeven worden, zullen als zoodanig 
kaarten zuhen ver- d d 
zonden worden. rnogen wor en verzon en. 
Bedrag betaalbaar 5. Voor het re-auresseeren van een Briefkaart van de 
vo.orgereadresseerde eene plaats naar de andere binnen deze Republiek, of naar 
bnefkaarten. den Oranje Vrijstaat, of de Kaapkolonie, zal ld. gechargeerd 

Inleiding. 

word en. 

Generaal-Postkan to or, 

ISAAC V AN ALPHEN, 
Postmeester-Generaal. 

Pretoria, 24 October 1885. 

PROOLAMATIE 
VAN ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT. 

NADEMAAL het van wege de groote uitgestrektheid 
der gronden als Publieke Delverij, geproclameerd bij Procla
matie van den 11den Augustus en 15 September ll., voor
komende respectievelijk in de Staatscouranten van den 12den 
Augustus 1) en den 16den September 1885, 2) wenschelijk en 
dienstig wordt geacht die gronden in tweeen te splitsen. 

Geprocl gronden Zoo is het dat ik, STEPHANUS, JOHANNES, PAULUS 
zullen voortaan.twee KRUGER Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Republiek, 
afzonderl. pubheke h' .. ' 1 b k d k 1 d d b -delverijen uitmaken. IerbiJ proc arneer, e en maa en vastste at e oven 

bedoelde gronden voortaan twee afzonderlijke Publieke Del
verijen zullen uitrnaken, staande elk onder de jurisdictie van 
een eigen Mijn-CommiBsaris, en dat de grenzen dezer afzon
derlijke delverijen zullen zijn als volgt: 

Omschrijving van Delverij I. Van af de Tafelkop zijnde het Z. W. hoek
gronden be~.oorende baken van de gerneten Gouvernernentsgronden, in een rechte 
tot DelvenJ No. 1.1'' h t S 't 1 b k d d b" d K k d'l IJn naar e p1 s mp a en ezer gron , na IJ e ro o 1 -

rivier, van daar met de lijn der Gouvernementsgronden tot 
aan de Krokodilrivier; van daar de Krokodilri vier af tot aan 
de sarnenloop der Kaaprivieren met de Krokodilrivier; van 
daar met Kaaprivier op tot waar dezelve de lijn der gemeten 
Gouvernernentsgronden snijdt en van daar met die lijn tot 
aan Tafelkop. 

Omschrijving van Delverij II. Van de samenloop der Kaaprivier met 
gronden be.~oorende Krokodilrivier van daar Krokodilrivier af tot aan de drift 
tot DelvenJ No. II. ' 

1) Zie ante bl. 1403. 
2) Zie ante bl. 1412. 
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van den wagenweg naar Delagoabaai (Nellmapiusdrift) van 
daar m een rechte lijn naar het baken op Kamhlubana
heu vel; van daar langs de Swaziegrens tot aan de lij n der 
gemeten Gouvernementsgronden, van daar met die lijn tot 
waar dezelve gesneden wordt door de Kaaprivier · en van 
claar met Kaaprivier af tot waar dezelve in Krok~dilrivier 
loopt. 1) 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK ! 

Gegeven onder mijne hand, ten Gouvernementskantore 
te Pretoria, op heden den 24sten dag der rnaand November 
A.D. 1885. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
S taatssecretaris. 

PROOLAMATIE 
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT. 

NADEMAAL aan de Regering der Zuid-Afrikaansche Inleiding. 
Republiek de wenschelijkheid gebleken is orn een mijnpacht 
brief te verleenen op een zeker stuk grond behoorende tot 
het gedeelte van de plaats Kromdraai, in het district Pre
toria, wijk vVitwatersrand, eigendom van den beer J. H. 
Grobler, welke mijnpachtbrief dienovereenkornstig is verleend 
en met kaart daaraan gehecht geregistreerd is ten kantore 
van den Registrateur van Acten, alwaar nadere bijzonder
heden dienaangaande zijn te bekomon, en 

N ademaal het verder dienstig is geacht het resteerende Proclamatie van ge .. 
van het gedeelte der plaats Kromdraai behoorende aan ge- deelte van. d~ pl.aats 

d . ' bl' k d I .. Krorndra(J/1, d1stnct noem en e1genaar, te verklaren tot een pu 1e e e verlJ. Pretoria tot een 
Zoo is het dat ik Stephanus Johannes Paulus Kruger, pub~iekc Delverij. 

Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Republiek met advies 
en consent van den Uitvoerenden Raad, blijkens art. 381, 
van de Notulen, dd. 2 December 1885, in termen van Wet 
No. 8, 1885, 2) heb goedgevonden het bovenvermelde ge
deelte van de plaats K1·omdraa·i, de grenzen waarvan nader 
zullen blijken uit landmeterskaart geforrneerd door den Land-

-------·-- --- ·-----------

1) In verband biermede zie verder G. K. No. 28, dd. 22 Januarij 
1887, Staatscourant 2 Februarij 188'7, No. 315. 

2) Zie wnte bl. 1377. 
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meter A. H. Walker - uitgezonderd het stuk grond waarop 
Mijnpachtbrief is verleend als boven - te proclameeren tot 
eene publieke delverij, zooals ik doe bij deze. l) 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK! 

Gegeven onder mijne hand op heden den 8sten dag 
van December, in het jaar Onzes Heeren 1885. 

No. 256. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

TER informatie van alien en een iegel~jk die het moge 
aangaan wordt onderstaand Uitv. Raadsbesluit, art. 389, dd. 
9 December 1885, hiermede gepubliceerd. 

A an de orde: "Minute R 5500/85, inhoudende o. a. een 
voorstel van den Landdrost van Waterberg, op verzoek van 
verschillende ingezetenen, om aan een ieder die een erf 
op het dorp Nijlstroom daarvoor in de plaats aan te bieden 
een erf in het dorp Hartingsburg bij opbetaling van de 
achterstallige belasting op de erven gelegen in Nijlstroom, 
nadat de publieke verkooping van de eerste 50-tal aldaar 
op te meten erv8n zal hebben plaats gehad." 

Oproeping van be- Besloten :- "Zijn voorstel aan te nemen en een Gouver-
l~nghebben~_en die nements Kennisgeving in dien geest te doen plaatsen." 
e1genaren ZIJn van I t - d"t b 1 •t d b 1 h bb d erven in Nijlstroom n et men van 1 es m .. wor en. e ang e en en op-
om die voor erven geroepen om voor het geval ZlJ van d1t aanbod, onder ver
Ha:rtingsburg om te melde conditien, gebruik wenschen te maken, zich schriftelijk 
rullen. ten dezen kantore aan te melden v66r of op den 23sten dag 

van Januarij 1886. 
Inzending van trans- In elk verzoekschrift moet verwezen wo1 den naar deze 
port of grondbrief. Gouvernements Kennisgeving en er moeten bij ingezonden 

worden bewijzen van eigendomsregt. 2) 

Op last, 
W. EDUARD BOK, 

S taa tssecretaris. 
Gou vernementskantoor, 

Pretoria, 15 December 1885. 

1) In verband hiermede zie verdere Openzetting van gronden aan 
Witwaters Rand bij Proclamatien, dd. 8 SeptPmber 1886, Staatscourant 
15 September 1886, No. 295 en 24 December 1886, Staatscourant 29 Decem
ber 1886, No. 310. 

2) In verband hiermede zie G. K. No. 106, dd. 11 Mei .1886, Staats. 
courant 12 Mei 1886. 
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PROOLAMATIE 
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT. 

NADEMAAL bij art. 173 van de Grondwet bepaald is Inleiding. 
dat voor de behoorlijke en werkdadige uitoefening van het 
administratieve bestuur, aangehaald en omschreven in artt. 
171 en 172 van gemelde Grondwet, de Zuid-Afrikaansche 
Republiek in districten zal worden verdeeld; en 

Nademaal het noodzakelijk geacht wordt de districts
lijn tusschen de districten Waterberg en RustenbU'rg op nieuw 
bekend te maken : 1) 

Zoo is het, dat ik, Stephanus Johannes Paulus Kruger, 
Staatspresident, namens de Regering der Zuid-Afrikaansche 
Republiek hiermede proclameer, verklaar en op nieuw be
kend maak, dat de distriktslijn tusschen de distrikten Water
berg en Rustenbu'ig is als volgt :-

"V an af Vliegenkopj e gelegen tusschen Zandri vier en Omschrijvingen van 
Krokodilrivier van daar over Pienaarsrivier met de Zwart- districtslijn, tussch. 

d · ' R · 1 k d district Waterberg en ran mt tot op o01berg (V aa watersne ) en van aar met Rustenberg. 
een regte lijn tot op de oostelijke kranspunt van Matlabas-
berg; van daar met een regte lijn tot aan den oorsprong van 
Matlabasrivier, komende uit genoemde Kransberg; van daar 
met den loop van Matlabasri vier tot waar zij in Krokodil-
rivier loopt. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK! 

Gegeven onder mijne hand, op dezen 15den dag van 
December 1885. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

POSTWEZEN. 

POSTTARIEF MET NATAL. 

INGEVOLGE bepalingen vervat in de Postconventie
gesloten tusschen de Gouvernementen van Natal en de Zuid-

1) Niet gepubliceerd; zie ProclamaWin dato 15 N ove~ber 1866, ante· 
bl. 298 en 10 Januarij 1871, ante bl. 415, betreffende Zmdel. en Noord 
Oostel. lijn van district Waterberg. 
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Afrikaansche Republiek, en gepubliceerd in de Staat~courant 
van heden, zal het postgeld van af 1 Januarij aanstaande 
van en naar de Kolonie Natal zijn als volgt :-

Verminderde post- Brieven per ! oz. of gedeelte daarvan 
tarief overeenkom: Boek- en monster-pakketten per 2 oz. of gedeelte 
stig Post Convent1e d 
met Natal. aarvan . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Pakjes per 4 oz. of gedeelte daarvan ... 
Nieuwsbladen, 4 oz. niet te bovengaande 
Postkaarten, elk 

2d. 

ld. 
3d. 
!d. 
ld. 

Nieu wsbladen niet van genoegzaam postgeld voorzien 
zijnde worden niet verzonden. 

De bepalingen der Conventie zullen van af 1 Januarij 
1886, strikt moeten worden gehandhaafd. 

ISAAC V AN ALPHEN, 
P ostm eester-Generaal. 

Generaal-Postkantoor, 
Pretoria, 30 December 1885. 
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BLADWIJZER. 
BLADZ. 

AANDEELHOUDERS OF DEELHEBBERS, 
van Maatschappijen met Beperkte Verantwoor-
delijkheid, Wet No. 5, 1874 582-589 

AANGEVER, 
van Overtredingen in geval van Kafferge-

schenken, gerechtigd tot i der bep. boete 
geregtigd tot ~ der boete : 
in geval van open en van brieven ... 
in geval van handel in vuurwapen en arnmu-

7 

63 

nitle ... 74, 517-18, 1297 
onder Ord. Drank-Licenties 76 
onder de Jagtwet 1858 109 
onder de Kafferwet 1858 111 
ingeval van N aturellen Kinderen . . . 230 
onder de Wet op Longziekte 368 
onder de Jagtwet 1870 391 
onder Wet No. 2, 1871, art. 6 430 
onder de Paswet 1873 482 
onder Wet op Maten en Gewigten 563 
onder de Goudwet 187 5 632 
onder de 'felegraafwet 7 63 
onder de Wet op Venduties, 1880 857 
onder de Wet op Venduties, 1885 1323 
ontvangt belooning van £10 volgens Regulaties 

979 Houtbosschen, 1881 
beloond naar ornstandigheden volgens de Be-

lastingwet 1881 ... 
ingeval van Vrachtbrieven 
onder de Belastingwet, 1882 
onder de Wet op de Goudvelden, 1885 

AANKLAGER, PUBLIEKE, . 

1024 en 1025 
1101 
1121 
1391 

· plicbten en bevoegdheden in verband met 
Crim. Procedure, 1866 273-288 

Landdrostklerken zullen ageeren als 302 
ontvangt kennis van gepleegde misdaden van 

V rederegters 412 
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BLADZ. 

AANKLAGER, PUBLIEKE,-ven:olg. 
is klerk van den Goud-Commissaris · 424, 467, 592 

626, 1157, 1382 
Crim. Procedure, Wet No. 1, 1874, 555-558 
pligten en bevoegdheden volgens Conventie met 

den 0. Vrijstaat 1880, art. 4 739 
pligten onder Wet No. 9, 1880, (Elect. Telegr.) 762 
onder Wet No. 13, 1880. Meesters en Dienst-

boden, Hoofdstuk V 815 
onder Wet No. 15, 1880, Houtbosschen 
behoort tot Openb. Ministerie, Publ Vervolging 

838 
1028 
1217 

1332-1335 
gelast gevangenissen te bezoeken ... 
in verband met Veldc. Instructien, v. 1885. 
op de goud vel den 

AANMANINGSBRIEF, 
1382 

aan Belastingschuldige, Wet No. 10, 1885. 1407-1410 
AANRANDING, 

be paling betreffende aanranding van pe1·soon.. . 4 
van eer en karakter .. . ib., 36 
in aanranding is man of vrouw bev. getuige 293 
alsook aangerande persoon ib., 
onder de wet op V rederegters 412 
J urisdictie van N aturellen Commissaris in ge-

val van 1356 
onder Uitleveringswet met den 0. Vrijstaat... 1360 

AANSCHRIJVING, 
door Procureur, Wet No. 1, 1871 
door Agent, Wet No. 1, 1871, ... 
door Procureur, Wet No. 8, 1883 
door Agent, Wet No. 8, 1883, ... 

AANSLAGBILLET, 

438 
439 

1201 
1208 

onder de Wet op Belastingstelsel. .. 1022, 1119 en 1122 
AANSPRAAK VAN STAATSPRESIDEN'r. 1084 en 1085 
AANTEEKENING, 

van plaatsen, Inspecteur Instr. 1853 26 
Inspecteur Instr. Lijdenburg 1858 80, 81 
volgens Overeenkomst met Lijdenburg 135 
door Agenten 142 
Inspecteur Instr. 1861 145-146 
van Gouvern. gronden, district Zoutpansberg... 421 
van gronden gesloten ib., 
van gronden, Royeering van art. 13 van In-

specteur Instr. 1869 1264 
van brieven, Postwet 1869 330-39 
van brieven, Postwet 1873 528-37 

ABSOL(~TIE VAN DE INSTANTIE, 
CIV. Procedure, 1874, art. 27 547 

ACTE V AN OVEREENKOMST, 
Beperkte Verantwoordelijkheid Maatschappij . . . 583 
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BLADZ. 

ACTE V AN OVERMAKING, 
onder Wet. No. 8, 1885 (Goudwet), art. 82... 1393 

ACTE V AN SUBMISSIE, 
Wet, No. 2, 1884, Generale Opmeting, art. 26, 

27 en 28. 
G. K. No. 366, d. 12 Dec. 1884 ... 
Generale Instructie Baken Commissie, 

1285 
1310 

G. K. No. 212, d. 20 Oct. 1885, art. 8... 1415 
ACTE V AN INSOLVENTIE, 

Wet No. 21, 1880, artt. 4, 9, 21, 23 en 24. 866-877 
ACTIE, 

in Insolvente Zaken, artt. 8, 23, 24, 27, 48. 
50, 53, 104, 134, 138, 148... 867-937 

crimineele actie onder de wet op Belasting
stelsel, 18 8 l 

onder de Wet van 1882 
ADMINISTR., GOUVERNEUR OF LIEUT.GOUVERN. 

pligten en bevoegdheden, 

1025 
1121 

Proclamatie 18 Mei 1877 704, 706 
Proclamatie, d. 3 October 1879, art 1-15 721, 722 
Open Brief, d. 8 Nov. 1879 (betreffende den 

Uitv. Raad) 729-731 
betreffende Wetgevende Vergaderingen 732-735 
Conventie met 0. Vrijstaat 1880... 737, 738 
Proclamatie, 9 Maart 1880, art. 1 7 43 
privaat zegel van ambtenaar die het Transvaal-

sche Gouvernement bestuurt ... 744 
schadeloos gesteld voor handelingen gedaan 

gedurende Secocoeni en Zulu oorlogen . . . 7 45 
\Vet No. 6, 1880 749, 750 
Proclamatie, d. 15 April 1880 7 51 
Regels, Regula ties en Orders, art. 9 van Wet, 

No. 6, 1880, art. 1 
Telegraaf Wet 1880 ... 
Wet No. 10, 1880 

752 
759-764 

765 
Reglementen ten opzigte van subsidies en ele-

mentaire scholen... 767 
Wet No. 11, 1880 (Heerenregten) 773 
Wet No. 12, 1880 (Invoerregten) 785 
Wet No. 13, 1880 (Meesters en Dienstboden) 798,821 
Wet No. 14. 1880 (Gevangenissen) 825-833 
Wet No. 15, 1880 (Houtbosschen) 837 
Regulatien in verband met Wet op Gevange-

nissen 845, 850-851 
Wet No. 17, 1880 (Venduties) ... 860,861 
\\Tet No. L 1881 (Drankwet) .... ~57 
Regulaties Houtbosschen, 1881 977 
Wet No, 2, 1881 (Uitlevering met Vrijstaat)... 982 
Wet No. 4, 1881 (Pensioenen voor weduwen 

van Vrijwilligers enz.) 984 
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ADMINISTRATIE. 
Rekening van, in Boedelzaken, (Weeswet 1869) 341-353 
Weeswet No. 12, 1870 396-401 
Brieven van, zie Brieven van Administratie. 
Officier van Artillerie Corps, Wet No. 8. 1882, 

art. 14 

ADMINISTRATEUR EN ADJUDANT ARTILLERIE, 
1137 

Regulaties 1884 1270, 1272 
ADMINISTRATIVE MAGT, 

bepalingen over, volgens Grondwet 1858, art. 
171-174 

Dorps Regulaties, 1858 
Veldcornet Instructies, 1858, art. 5 
Commandant Instructies, 1858, art. 16 

ADMISSIE enz., 
als Procureur volgens Eijlage No. 3 tot Grand

wet, 1859, art. 50-53. 
van Procureurs en Agenten onder Civiele Proce-

61 
85 
90 

102 

122 

dure, 187 4, art. 1, 2, 3 en 15 542-545 
verandering van art. 1 van Wet No. 1, 1874 669 
Wijziging van art. 50, Bijlage Grondwet 1859 669 
van Advocaten, Procureurs etc. in Hoog Ger., 

Proclamatie 18 Mei 1877 
Proclamatie 9 Augustus 1881 
Belasting op admissie 

705 
1011' 1012 

Regt om op de goud vel den te practiseeren 
] 206 
1386 

ADVERTEEREN 
Schutregulaties 1869, art. 14 324 
Schutwet, 1882, art. 8 en 26 1092, 1094 
van verlorene acten (Registratiewet, 1882, art. 8) 1115 
Opmaken van advertentien door Baljuw 1205 
Kenniegeving en publicatie door Geregtsbode 1208 

ADVERTENTIE BELASTING, 
vastgesteld door V.R.B. 7 Junij 1876, art. 115 660 

ADVOKAAT, 
Crim. Procedure 1866, art. 85, 90,98 en 109 287-291 
Zegel op toelating 433 
's practijk op de goud veld en (\Vet 187 5) 630 
practiserende zonder admissie onderhevig aa.n 

669 
1011-12 
718, 942 

Boete 
Toclating .vac, in Hoog Geregtshof, 
Toelage alR getuige in Crim. Zaken 
Licentie onder \Vet No. 2, 1871 .. . 
onder \Vet No. 2, 1~81. .. . 
Yt1lgens V.R.B. 27 Junij 1882 .. . 
\Vet No. 6, 1882, op het Belastingstelsel 
Tarief voor Adv. in Hoog Geregtshof, 

Wet No~ 8, 1883.,. 

429 
1022 
1111 
1118 

1202 
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ADVOKAAT ,-vervolg. 
Op admissie van 
Getuigekosten van 

5 

Regt om op de goudvelden te practiseeren 
AFLOSSING 

van Gouv. Noten (\Vet No. 11, 1870) 
van Schatkistbillettcn (Wet No. 9, 1885) 

AFPERSING, 
Uitlevering in gevel van dezen misdaad 

AFSCHRIFTEN EN KOPIJEN, 
Zegel op, van acten voor N otarissen 

BLADZ. 

1206 
1202 
1386 

393 
1405 

455, 471 

(\Vet No. 2, ]871) 433-440 
van offi.cieele documenten, betaalbaar in zegels 1313 
Tariefvoor, van acten onder Registratiewet, 1882 1117 
van getuigenissenenz. onderWetNo. 3,1883, 1180, 1182 
volgens tarief voor Procnreurs 1200, 1201 
Zegel op kopijen volgens tarief voor het Grif-

fier's kantoor 
van telegrarnmen (Wet No. 3, 1884) 

AF\VEZIGE PERSONEN, 

1205 
1294 

bepalingen betreffende testa.mentaire boedels 
van, onder Ord. No. 8, 1864, art, 37 

onder Ord. No. 9, 1864 
onder Weeswet 1869, rrt. 79-87 
vVet No. 12, 1870, art. 81 en seq. 

AGENT, bepalingen betreffende, 

197 
199-216 
350, 351 

405 

Bijlage No. 3 Goudwet, 1859 118-122 
Aanteekening van plaatsen door... 143 
Crim. Procedure, 1866 285-29l 
Licentie voor, onder Wet No. 2, 1871 429 
Toelage aan, 439, 1207 
Crirn. Procedure, Wet No. 1, 1874 542-545 
Regt om op de Goudvelden te practiseeren 

(Wet No. 6, 1875) 
Wet No. 8, 1885 
Moet behoorlijk · geadrnitteerd zijn 
Tarief oncler Belastingswet 
Getuigekosten van 
Legalisatie van handteekening 

1022, 

Betaling van belasting door, ten behoeve van 
principaal 

AGENTSCHAPPEN, 
mogen niet door Inspecteurs van plaatsen 

waargenornen worden 
mogen niet door Goudcommissaris waarge-

630 
1386 
669 

1118 
1202 
1241 

1410 

328 

nomen worden . . . 624, J 157, 1383 
Noch door .Arnbtenaren, zie .A.mhtena1·en. 

AMBACHTSLII£DEN, 
Getuigekosten in Crim. Zaken 718, 1202 
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AMBTENAREN, 
schuldig aan verraad, falsiteit, enz. 3 
Wie bevoegd zijn als ambtenaren te dienen... 31 
V oordracht van, aan V olksraad ... 36, 44 
Geen Volksraadsleden 38, 465, 1078 
Aanstelling van 42, 680, 1026 
Schorsing van 45 
Instructie en inzweren van ib., 307 
Zij n vrij van krij gsdienst 51, 94, 1166 
Ondergeschikte beambten onder I.~anddrost .. . 63 
mogen geen agentschappen voor anderen waar-

nemen 67, 636, 952, 1268 
Bevoegde, kunnen gratis kopij nemen 185 
Pligten onder de Jagtwet (1866) 230 
Administratie van 232 
Verpligt beschuldigde personen te doen appre-

henderen 277 
moeten alle getuigen onderzoeken bij voor-

loopig onderzoek 
W elke borg moeten stellen 
Kantoorbehoeften 

280 
307' 622, 1373, 137 5 

ib. 
Pligten van, in verband met Auditeurs In-

structie (1869) 319-321 
Dienstbrieven door hen per post verzonden; 

Strafbepaling · 533-536 
Pligten onder de Paswet (1870)... 380 
Percentage op invorderen van Kafferbelasting 387 
mogen in Volksraad zitten 417 
mogen niet in Volksraa.d zitten . .. 465, 1078 
Zegel op aanstelling van 433 
Omkooping van, is· een misdaad onder de 

Uitleveringswet, 1871 455 
Pligten van, in verband met Thes.-Generaals 

Instructie, (1871) 457-458 
Reiskosten van, in Dienst 460 
Leden van Delvers-Comite zijn geen, 466, 592, 626 
Omkooping van, is een misdaad onder Uitleve-

rings Tractaat met 0. Vrijstaat (1872) ... 
Opnemen van kantoren van, belast met gel

delijke administratie 
belet gedurende kantooruren privaat werk te 

471 

521 

doen... 565 
die alleen gemagtigd zijn met Naturellen te 

onderhandelen 605 
belast met geldelijke administratie zullen kwi-

tantien geven volgens gedrukte vormen 608 
geen remissie van reeds verkochte zegels 617 
Eervol ontslag van 622 
Driemaandelijksche uitbetaling van salarissen 632 
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AMBTENAREN ,-vervolg. 
niet geregtigd iemand te dwingen contracten 

met Kaffers te maken 
Ambtstijd, zie D~iensttijd. 
Ambtseed, zie Eed. 
gelast toe te zien dat Dorthes,ia niet ingevoerd 

wordt, enz. 
Ondergeschikte, moeten correspondentie aan 

Gouv. Secretaris door Hoofd van Depar
tement zenden ... 

belet geldorders of wissels op de schatkist te 
geven en verdere bepalingen 

betaling van revenue zegels voor permitten, enz. 
zullen behulpzaam zijn in uitvoering van Pro

clamatie tegun verkoop van drank op 
Zondag 

gelast kennis te ne men van W etten, Procla-

BLADZ. 

638 

686 

700 

701 
ib. 

708 

matien, enz. in Staatscourant gepubliceerd 710 
718 

825-833 
Kosten van, in crimineele zaken ... 
van gevangenissen 
van houtbosschen • •J 

Ondergeschikte, van gevangenissen, 
gemagtigd gratis passen aan Inboorlingen uit 

837 
841 

te reiken 939 
belet Directeuren van Maatschappijen te zijn 952 
moeten advertenties en drukwerk door Staats-

secretaris bestellen 1014 
Toelage van Reis- en Verblijfkosten aan, 1044, 1096-7 
Generale Instructie op 't houden en indienen 

van Landsrekeningen 104 7-64 
Opleiding van, 1070, 1073 
Ontbieden van, door Volksraad of Volksraad-

commissie 1084 
Tegenwoordigheid van, in den Volksraad 1089 
Vergoeding aan, in geval van verplaatsing 1097, 1098 
verantwoordelijk voor acten door hen opge-

trokken 
betalen bijdrage tot Pensioenfonds 
moeten zich direct aan Hoofden der afzonder

1116 
1210 

lijke departementen voor inform a tie wenden 1232 
Legalisatie van handteekening van, 1241 
geregtigd personen te onderzoeken en beslag 

te leggen in geval van smokkelhandel in 
ammunitie, enz. 

Pligten van, in geval van wegvoeren van brand-
bout zonder permit 

Reiskosten van, verminderd met 25 pCt. 
zullen belastingen stipt invorderen, enz. 
zullen aan de uitvoering van de Wet op Schat

kistbilletten 1885 gehouden zijn 

1296 

1330 
1365 
1369 

1406 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

8 
BLADZ. 

AMENDEMENTEN, 
op voorstellen in den Volksraad . . . 1216 

AMMUNITIE, 
Vervoer van, en vuurwapenen, 

Zandrivier Conventie 1852, art. 5 13 
Vrije aankoop van, . . . ib. 
Handel in, met Naturellen belet... ib. 
Smokkelhandel onder N aturellen bel et onder 

doodstraf 23, 1228 
Burgers verpligt smokkelaars te apprehendeeren 24 
Bepalingen betrekkelijk handel in, ib. 
Iedereen verpligt smokkelaars aan te geven . . . ib. 
Verkoop van, buiten de Republiek ib. 
Vuurwapenen als buit genomen verkocht 25 
Kruidmagazijnen en kanonnen onder oppertoe-

zicht van Uitv. Raad 45 
Verkoop van, is een der Inkomsten van der:. 

Staat 63 
Handel in, vuurwapenen en paarden met de 

Naturellen belet ... 74, 98, 109, 111, 390 
Handel in, in handen der Regering 

gesteld 231, 517, 1296 
Doorvoer van, door 0. Vrijstaat volgens Trac-

taat 1872, art. 4 en 5 470 
Wet No. 6, 1873, regelende handel in vuur

wapenen en, 517 
518 

613, 614 
ib. 

Permitten ... 
Invoeren en bergen van, 
Wet op Kruitmagazijnen 
Op commando is onder zorg van een Com-

missaris 655, 1175 
Dragen van vuurwapenen door kleurlingen . . . 665 
Kleurlingen die van buiten met vuurwapenen 

in den Staat komen ib. 
Invoerregten op vuurwapenen voor Kleurlingen ib. 
Uitreiken van arnmunitiepermitten 685 
tot oefening, door Gouvernement voorzien aan 

Artillerie corps ... 
aan Politiecorps 

1034 
1041 

Ieder tot de Krijgsdienst opgeroepen zorgt voor 
zeker hoeveelheid, 1168 

Wet op Kruit- en Ontplofbare Stoffen-Fabrie-
ken (1883) 1211 

Afslag van tO per cent bij het koopen van,... 1233 
Bepalingen omtrent handel m, enz., onder 

\Vet No. 4, 1884 1296 
V orm van permit 1297 

AMSTERDAM, 
vroeger Roburnia als dorp geproclameerd. 1124 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

9 

ANNEXATIE-PROCLAMATIE, 
12 April 1877 
Bekrachtiging er van 

APOTHEKERS, 
Zegel op admissie van 
Toelating van 

APPEL, 

BLADZ. 

691 
711 

610 
990 

bepalingen betreffende, Grondwet 1858, ... 56-60 
Bijlage No. 3, 1859 . . . 120-122 
tegen taxatie der Burgers 126 
Revisie volgens Crim. Procedure 1866 272, 290-1 
onder de W eeswet 1869 340 en 342 
onder de Landcommissie Wet 1870 370 
onder de Wet tegen Landlooperij 1870 382-83 
onder de Jagtwet 1870 391 
onder de W eeswet 1870 395 en 403 
van Vrederegters 413 
tegen uitspraak van Postmeester-Generaal 528 
in geval van schrapping van de rol als Agent 542 
onder Civiele Procedure 1874 548-50, 554 
Revisie of appel volgens Crim. Procedure 187 4 560 
onder de Landcommissie Wet 1875 619 
van Comm. van Lichtenburg 621 
van Goud-Commissaris en Delvers Comite 629 
Toelage van Delvers Comite in appel zaken... 637 
Tegen handeling van V eldcornet onder de 

Kieswet 1b76 
Tegen handeling van V eldcornet onder de 

Kieswet 18~2 
in Commando zaken (Wet No. 2, 1876) 
A ppel en Revisie van Lagere Hoven naar 

647 

1133 
... 653-4 

Hoog Gerechtshof 704, 1012 
van Hoog Geregtshof naar H. M. in 

H. Geheimen Raad 
Appel van een Regter n. het volle Hof 
in zaken van Dienstboden 
iq zaken van Gevang~n 

... 706-7 
743,1179,1371 

793, 820 
83{ 

in Insolvente Zakeq (Wet No. 21, 1880, 
art. 24, 28, 31, 40, 56, 59, 98, 99, 
11 0, Ill) 877-923 

in zaken Drank-Lioenties 957 en 973 
van Pensioenfonds-Commissie op Uitv. Raad . . . 1067 
In geval van taxatie onder de Schutwet 1882... 1093 
onder de Wet op de Goudvelden, 1883. 1162-1163 
in Krijgszaken op Commando 

(\Vet No. 2, 1883) 1169, 1171 
Hoog Ger. een Hof van eerste instantie 

en appel 
van Rondgaand Hof naar Hoog Gerechtsh. 
Gt3en nieuwe stukken in appel . ~. 

1179 
+180-1 

1180 
~ 
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APPEL,-v"'rvoly. 
bij Uitv. Raad in zaken Districtsraden 
Zegelregten in geval van appel in 't Hoog 

Gerechtshof 
Ingeval van Generale Opmeting, Wet 1 884 
Wet No. 3, 1884, Telegraphie 
van beslissing van Naturellen Commissads 

onder Wet No. 4 1885, 
geschiedt trapsgewijze van Lager tot 

Hooger Hof 
onder de Goudwet (No. 8, 1885) ... 
onder de Wet No. 10, 1885, op de 

Directe Belastingen 
APPREHENDEREN, (Zie verder Arrest). 

van person en door V eldcornetten 

BLADZ. 

1190 

1206 
1285 
1293 

1353 

1372 
1383, 1385 

1409 

(Veldc. Instr. 1858) 93 
van Kleurlingen voJgens Jagtwet (1858) 109 
Crim. Procedure (1866) 276-290 
van Kleurlingen volgens Jagtw. (No. 10, 1870)' 389 
van Misdadigers door Vrederegters 412-13 
of in hechtenis stellen van Vreemdelingen vol-

gens Uitleveringswet (1871)... 456 
van Misdadigers volg. Tract. 0. Vrijstaat (1872) 471 
of in hechtenis nemen volg. Uitl.-wet (1873) 476-77 
van personen, Civ. Procedure (187 4) 555 
van personen Telegraaf beschadigeEde 762 
onder Wet No. 13, 1880, 

(Meesters en Dienstboden) 808, 820 
APPRENTICEN, 

Apprentice Wet, 9 Mei 1851 : 
W eeskinderen van N aturellen 
Inboeking ... 

8 
... 9 en 10 

Strafbepaling voor mishandeJing ... 
Overma.king van Kinderen 
Strafbepa.ling voor Vervoer buitenl. 
Apprenticeschap of Inboekingen voor Landdrost 
onder de Meester en Dienstbodewet (1880) 
in geval van Havelooze Kinderen 
Vorm van Leerlingskontrakt 
Overgang van Leerlingskontract ... 
Leerlingskontrakten in triplicaat te zijn 
Vera.ndering van Meester in geval van Leerlings-

kontrakt 
Effect van dood of inso:ventie van Merster ... 
V erzending of verplaatsin 0.: van Leer ling 
Niet verpligt buiten den Staat te ga.an 
Huwel~jk van vrouwelijke Leetling 

ARBITRAGE, 
fn I!:!-sol vente zaken ... 

9 
10 
11 
73 

799 
800 
801 
802 

ib. 

ib. 
803 
805 
806 
ib. 

914 
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ARBITRAG E,-vervolg. 
in geval betaalbaar goud op private grond 

wordt gevonden ... 
in geval van Regten verkregen op de Goud-

BLADZ. 

1157 

velden 1279, 1389 
in geval van Bakens en Lijnen van 

plaatsen ... 1285, 1310, 1415 
Regering gemagtigd wij zigingen te maken in 

Arbritage-Commissie met betrekking tot 
Bakens enz. 

Arbitragie-Commissie roept op en ondervraagt 
getuigen 

ARREST, zie ook Apprehenderen. 

1369 

1414 

Crim. Procedure (1866) 276 en .<;eq. 
van Kleurlingen volgens Jagtwet (1870) 389 
van Misdadigers door Vrederegters 412-13 
Zegel op Lastbrief tot, Exploitatie, 433, 436 
van personen volgens Civ. Procedure (187 4) 555 
van personen Telegraaf beschadigende 762 
van Dienstboden 808, 820 
in Insolventie zaken .. . 87 5-903 
in staat van Dronkenschap 967 
van Misdadigers van 0. Vrijstaat 982 
in geval van Ci viele Gijzeling 989 
van personen die Commando ontduiken 1171 
van Kwaaddoeners door Artilleristen, 1272 
van Smokkelaars in Ammunnitie 1297 
op heeterdaad door Veldcornet .. . 1334 
van Misdagigers onder de Uitleveringswet met 

0. Vrijstaat (1885) 1356, 1358 
Arresten verleend door Landdr. ond. Wet (1885) 1371 

ARTILLERIE, STAATS-
rang van officieren, volgens Wet No. 2, 1876... 657 
oprigten van Artilleriecorps 682, 1028 
Wet No. 4, 1881, voor het Artillerie-Corps 

der Z. A. Republiek 
Wet No. 8, 1882, tot reorganisatie van het 

Corps Transv. Rijd. Politie en van de 

1029 

Staats-Artillerie 1135 
Hoofdofficier van, heeft rang van Commandant 1177 
Wet No. 8, 1882 op nieuw v. kracht verklaart 1217 
Verbeterde Regulaties Rijdende Artillcrie 1270 
Salarissen en getal manschappen te worden 

verminderd 
ARTIKELEN. 

Drie en Dertig 
Uitleg van de woorden Hollandsche Wet 

in art. 31 der 33 artikelen .. . 
Art. 15, buiten werking gesteld .. . 
Herroeping van § 24 der 33 artikelen. 

1365 

1-6 

115 
169 

63 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

12 
BLADZ. 

ARTIKELEN,-vervolg. 
Herroeping van §§ 19 en 27 der 33 artikelen 455 

AUDITEUR GENERAAL, 
zal driemaandelijksche sta:en publiceeren 307 
Plichten onder Instruction 1869 . . . 319-321 
ontvangt verslag van Postm. Gener. 329, 527, 536 
zal Rekeningen voor Buitengewone Uitgaven 

certificeeren 387 
404 ontvangt Maandstaten van Wee.::;heer 

ontvangt verslag van Goud-Commissaris, 
PHgton in verband met Thes. Generaal 
Versla?: Yan Landdrost aan 

424, 466, .592 

Versbg van Landdrost aan, ond. Paswet (1873) 
V ersl:"Lg van Landmeter-Generaal aan 
Versbg van Magaz~jnmeester aan 
V erslag van Zegelmeester aan 
is e<t o.fficio lid van Zegel-Commissie 
rs lid der Tender Commissie 
is ecn der Hoofdambtenaren 
Pligt,~n en bevoegdheden volgens Genera1e 

45R 
474 
4Rl 
609 
614 
615 
616 
633 

1027 

Instructie, 1882 ... I 047-1064 
Y ers1ag van Inspecteur-Generaal aan 1 099 en 1100 
ontY:mgt verBlag enz. van Officieren onder 

Rij<lende Politie en Staats-Artillerie 
ontvangt maandel. verslag van gelic. Handelaar 

in ruw goud 
auditeert boeken van pensioenfonds 
betaalt geene rekeningen uit aan personen die 

1137 

11GO 
1210 

geld schuldig zijn aan de Regering 1343 
moet borg stellen 1373 
Schatkistbilletten geregistreerd ten kantore van 1405 
m.oet in zijn verslag opgaaf doen van in 

omloop zij nde Schatkistbilletten 1406 
AZIJN, 

Invoerregt op, 1024 en 1120 
Marktregulatien betr. verkoop van, op de markt 1187 

BAGATELLE TAFEL, 
Licentie voor, bep. bij WQt No. 2, l871,art.5, 

afd. 1 429 
BAKEN, 

Aanwijzen van Hoekbakens 
kunnen . na gissing aangewezen worden 

26, 145, 326 
ib. 

Hoekbakens zullen door Inspecteurs aangewezen 
81 en opgerigt worden 

kunnen onder omstandigheden naar gissing 
bepaald worden 81, 1312 

Wet betrekkelijk de oprigting van, (1864) 243 en seq. 
en Lijnen van plaatsen moeten door Inspecteurs 

aangewezen worden 418, 464 
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BAKEN,-vervolg. 
Kwestien omtrent Bakens van plaatsen die over 

Districts lijn gaan te worden beslist in 't 
District waaronder plaats behoort 

Zoodanige kwestien beslist door Re~ter van 't 
District waar plaats van gedaagde behoort 

van W estel. grens te worden bepaald 
(Pretoria Con ventie 1881. art. 19) 

Aanwijzing van, op Geprocl. Goudvelden enz. 
(\Vet No. 1, 1883, art. 6) ... 

Afbakenen van Claims 
Procl. aangaande bakens in Mapochs gronden 
Afbakenen van lijn op de Westel. grenzen vol-

gens Conventie van Londen (1884) 
Er ken de Bakens zijn on verzetbaar 
Aan~tellen van Bakencommissie ... 
Eigenaren verpligt Bakens op te rigten 
In geval van geschil tusschen eigenaren omtrent 

Bakens 
Strafbepaling voor de vernieling of vervoeren 

van Bakens 
Aanwijzing van Bakens door Buren en anderen 

in afwezigheid van Eigenaar ib., 
Veldcornetten moeten toezien dat Bakens 

behoorlijk opgerigt worden . . . 1310, 
V eldc. kunnen kwesties minnel~jk schikken ... 
Generale lnstructie (15 Dec. 1884) voor de 

Bakrn-Commissie... 312-13, 
Belooning u,an Baken-Commissie toegekend ... 
Zij mag Bakens niet verschui ven in geval van 

gemetene plaatsen 
Eigenaren van gemetene plaatsen verpligt Bakens 

aan te wij zen 
Hoog Geregtshof of Rondg. Hof kan kwesties 

van Bakens en Lijnen van plaatsen naar 
Land Commissie verwijzen ... 

V erandering, verplaatsing of wegnemen van 
Bakens van Claims hoe gestraft 

BAKEN-COMMISSIE, 
te worden aangesteld 

607 

619 

1006 

1157 
1160 
1234 

1255 
1283 
1284 

ib. 

ib. 

1285 

1010 

1312 
1310 

1414 
1017 

1319 

ib. 

1372 

1392 

(Wet No. 2, 1884, Gen. Opmeting, 
art. 18 en ?2) ... 1284, 1285 

Gen. Instructie (15 Dec. 1884) ... 
Gen. Inspectie van alle open gronden, door ... 
Belooning aan 
mag geen Bakens verschuiven 
mag Eindbeslisser benoemen 

1319 
1313 
1317 
1312 
1325 

Gen. Instructie voor de, verduidelijkt 
BAKKERS 

14t4-1416 

licentie voor 428 
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BALJUW, 
Instructie voor, (1867) 251 
Aanstelling van, ib. 
houdt afschriften van zaken ib. 
voert Vonnissen uit . . . ib. 
Exploiteeren van Mandamenten, enz. 252 
Toelage aan, ib. 
Rol van Verkoopingen ib. 
Tarief ib. 
Pligten van, en Bode... ib. 
Aanstelling van Ondergeschikten... ib. 
Rekeningen getaxeerd 1:b. 
moet Securiteit stellen ~:b. 
heeft regt Misdadigers te arresteeren 277 
kan Uitspraak van Land Corn. executeeren 370, 619 
Tarief voor het Departement van, 435, 1204 
belast met toez. over Licentien en Invoerregten 4,54 
Verkooping door, van plaatsen in Executie, 

voor niet minder dan den opzetprijs 519 
Reiskosten berekend volgens afstand werkelijk 

afgelegd . . . 525 
Lastbrief ter Executie gericht aan, 550 
voert Arresten en Interdicten uit 555 
verboden Agentschappen waar te nemen 636 
ontvangt percent-gewijze belooning voor invor-

deren van Invoerregten 659 
een Ambtenaar van het Hoog Geregtshof 705, 1011 
in verband met Insolventie-Wet No. 21, 1880 

BANK, 

art. 4, 1 2, 16, 22, 142 866-904 
's verkooping v. Drank vereischt geen Licentie 962 
Tarief voor Onder-, . . . 1204 
heeft geen Licentie noodig tot verkooping van 

goederen 1323 

De Wet No. 4, 1874, ter beperking van Verant
woordelijkheid van Maatschappijen heeft 

58~ 
604, 1022, 1118 

610 
640 

geen betrekking op Banken ... 
Licentie bepaald, 
Zegel op Bankcheques 
Verdeeling van Banklicentie 
Regula tie betr. stempelen van Bankcheques ... 
Bestuurders van, geregtigd tot getuigekosten 

in Ci viele zaken ... 
Regering gem. tijdel. overeenkomst te treffen 

met de Standard Bank, reovertrekking en 
leening 1215, 

Concept-Reglement voor TransvaalRche Bank, 
aangenomen en vrijstelling van Licentie 
en Krijgsdienst toegekend ... 

ib. 

1202 

1249 

1263 
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BANKNOTEN, 
vrij van Invoerrechten 

BANNISSEMENT, zie Verbanning. 
BASTAARDEN, 

niet toegelaten in vergaderingen als Leden 

BLADZ. 

1119 

of Regters 
niet toegelaten a1s V olksraadsleden 

2 
38, 1077 

BAZAARS VERKOOPINGEN, 
ten voordeele van Kerk, School. enz., vrij 

Vendu-Licentie en Venduregten, 
BECHUANA LAND, 

lijn omschrijving volgens 
Pretoria Conventie 1881, art. 1 

afbakening van lijn, idem art. 19 
London Conventie 1884, art. 1 .. . 
afbakening van lijn, ~idem art. 2 .. . 
grenslijn tusschen Republiek en, volgens 

Londen Conventie geproclameerd, 
Proclamatie 2 Maart 1885 ... 

BEDDEGOED, 
Regulatien voor, ingeval van gevangenen 
van Insolvent 

BEDRIEGERS OF BEDROG, 
Uitlevering voor misdaad van, 

ond. Wet No. 5, 1871 
onder Tractaat met 0. Vrijstaat, 1872 
onder Wet No. 1, 1873, 
ondor de Wet op Maten en Gewigten (1874) 
onder Conventie met 0. Vrijstaat, Febr. 1880 ... 
in verband met Dienstboden, Dienstcontracten 

terzij de gezet op grond van ... 
in Insolventen Zaken ... 
onder de Uitleveringswet No. 2, 1881, 

met den 0. Vrijstaat 

1323 

999 
1005 
12.51 
1255 

1315 

851 
915 

456 
471 
476 
563 
737 

792 
903 

actie voor Bedrog in Belastingkwesties 1025, 
982 

1121 
is een der misdaden van Uitlevering, onder 

Uitleveringswet, No. 5 1885, met 
den 0. Vrijstaat 

BEGRAFENISPLAATS, 
oude plaats ten zuiden van do~psgronden 

van Pretoria gesloten 
van Britsche Troepen bewaard, 

Pretoria Conventie 1881, art. 17 
BEG ROOTING, 

Jaarl. Begrootingswet te worden gepnsseerd 
President legt jaarlijks Begrootingswct voor ... 
Regeering verpligt zich volgens Begrooting 

1360 

942 

1005 

36 
44 

te gedragen 
pligten van A uditeur1 betreffende, 

304 
319 en 320 
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BEG ROOTING,-vervolg. 
van Postwezen door Postm. Generaal jaarl. 

op te maken 
niet vastgestelde Uitgaven moeten door 

Auditeur gecertificeert worden 

BLADZ. 

329, 527 

v66r dat President zulks zal goedkeuren... 387 
Thesaurier tegenwoordig bij het opmaken en 

vaststellen der Begrooting en geene reke
keningen anders dan volgens Begrooting 
uitbetalen 457 en 458 

bij opening van Volksraad voor te leggen .. . 597 
volgens bepalingen van Begrooting voor 

Districts bestu ur ... 
voor Stadsraden 
voor Politie en Artillerie 
Hoofden van l>epartementen moeten v66r 

15 Januarij Jaarlijksche Eegrooting 
naar Thesaurier zenden 

Generale Instructie regelende het houden 
van 's Lands Rekeningen enz. 

commissie door V olksraad benoemd 
van Inkomsten en Uitgaven door 

Inspecteur-Generaal van Invoerregten 
van Districtsraden 

1027' 1191 
ib. 

1028 

1047 

1047-61 
1085 

1099 
1199 

te worden opgemaakt een maand v66r gewone 
zitting van den Volksraad ... ] 229 

BELASTING, 
op Leenings- en Eigendomsplaatsen 65 
moet in de maand J unij betaald word en ib. 
Hoofdbelasting ib. 112, 126 
Dubbele belasting op onbewoonde plaatsen 

van buitenl. wonende eigenaren 
op Erven waar geen watergelden 
wordt ten Landdrostkantore betaald 

ib. 
ib. 
66 

op Erven betaalbaar ten Landdrostkantore 
v66r 1.5 .Junij van elk jaar. 
Dorps-Hegulatien 1858, art. 33 89 

op Eigendomsplaatsen 10/s. per jaar. 111, 126, 313 
op Leeningf-'plaatsen, van 10/s. tot 30/s. ib., ib., 
Plaatsen grooter dan 3000 Morgen betalen 

hooger recognitie 24.5, 611 
moet betaald zijn v66r dat transport van 

gronden kan worden verkregen, 245, 1114, 1377 
of recognitie, betaalbaar van af datum dat 

transport verkrijgbaar was ... 
op Leeningsplaatsen bepaald op 30js. 
Verhooging van, op Erven .. . 
Verhooging van Hoofdbelasting .. . 
op gedeelten van plaatsen 
be:paald voor Erven op dorp Christiana !'' 

270 
313 
ib. 
ib. 

316 
38q 
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BELASTING, vervolg. 
Termij n voor betaling van belasting op 

Plaatsen en Erven veranderd 4.52 
Betaling van, in district waar gronden 

niet gelegen zijn 454, 1036, 1049 
Betaling van~ dubbele, indien niet 

binnen 6 maanden betaald . . . 454 
Persoonlijke (of Hoofdbelasting) betaalbaar door 

personen die slechts bezitters van een 
eigendomsplaats of erf zijn . . . ib. 

Herroeping van V.R.B. 2 Dec. 1871, art. 426, 
omtrent betaling van dubbele, 464 

Gelijkstelling van Vrijst. burgers 
betreffende belasting 4 70 

Vaststellen van Spoorwegbelasting 603 
W egbelasting zoowel op gekleurden als blank en 609 
Erfeigenaren ook onderhevig aan Hoofdbelasting 612 
Erf-, op Erven ten dorpe Lichtenburg 621 
Oorlogsbelasting betaalbaar door buitenlandsche 

eigenaren 651, 11 7 0 
W egbelasting betaalbaar door person en 

21 jaar oud, behalve dienstboden G58 
op minder en meer dan halve Leening- en 

Eigendomsplaatsen 1~b. 
op gedeelte van Eigendomsplaatsen boven 

en onder de helft 659 
Er~, verhoogd 660 
op Advertenties rib. 
Spoorweg-, verhoogd op 30 sh. 661 
voor de N aturellen . . . 663, 7 49 
· Oorlogs-, op plaatsen en erven voor blank en 

en kleurlingen 675 
Onmondige personen vrijgesteld van oorlogs- 678 
Summiere invordering van achterstallige ib. 
Betaling van Oorlogs- uitgesteld .. . 697 
Heffing van Spoorweg-; op gedeelte van plaatsen 7 20 
Regula ties enz. betrekkelijk, op N aturellen 7 52 en seq. 
Proclamatie bepalende tijd wanneer, op Natu-

rellen betaalbaar is 754 
op Venduties 858 
Vermindering van Vendu-, waar eigenaar 

kooper is 860 
Geen Vendu- op goed voor rekening der 

Regering verkocht 861 
of Impost volg. Houtb. Regulatien (1881) 977-8, 980 
op Hout in zegels betaalbaar 994 
\Vet No. 9, Hl81, betrekkelijk betaling van, 

aan 'l'hesaurier in stede van den Landdrost 990 
Wet No. 2, 1RR I, in zake het Belastingstelsel 1021 
van Districts- en Stadsraden 1027 

3 
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BELASTING, vervolg. 
Terugroeping van Proclamatie 12 April 1877, 

opheffende Oorlogs-, 
Geen vooruitbetaling van, voor het volgend 

BLADZ. 

1036 

jaar toegelaten .. . 1063 
Wet No. 4, 1882, in zake het Belastingstelsel 1099 
Invordering van achterstallige, op summiere 

wijze, volgens V.R.B. 1 Maart 1877, art. 18 1107 
Wet No. 6, 1882, in zake het Belastir~gstelsel 1118 
op plaatsen grooter dan 3750 morgen 1129 
Art. 4 van Wet No 6, 1882, niet van toepas-

sing op 0. V rij staa t 
Invordering van, op de Goudvelden 
Heffing van bij zondere, door Districtsraden ... 
ter ondersteuning van Pensioenfonds, 
Tarief van, betaalhaar door Houtzagers 
Spoorweg-, verminderd door V.R.B., 30 October 

1884, art. 1110 ... 
Transito Invoerregten op goederen v. Lourenco 

1141 
1159 
1191 
1209 
1243 

1291 

Marques doorgevoerd 1302--3 
V ermindering van Spoorweg- zal ingaan met 

1 Januarij 1885 1314 
betaalbaar op ~lijnpachtbrief 1081 
achterstallige, is waarborg voor Schatkistbilletten 1404 
Wet No. 10, 1885, op de invordering der Directe, 1407 
Uitstel van achterKtalH.ge, onder bepaling van 

zekere V. R. Besluiten 
wanneer achterstallige, in eens opvorderbaar zijn 
welke personen verpligt zijn dadel\jk op aan

schrijving belasting te betalen 
BELASTINGGAARDERS, 

1409 
·ib. 

1410 

Pligten en bevoegdheden volgens 
Wet No. 2, 1881 1022-24 

onder Gen. Instructie 1882, art. 18 en 
onder Wet No. 4, 1882 
onder Wet No. 6, 1882 · 
Regering gemagtigd belastinggaarders 

stellen 

19 1053 
1 099, 1102 
1119, 1121 

aan te 
1215 

Belastinggaarder mag inzage eischen van certifi
caat van doorvoer 1349 

1374 moeten zekerheid stellen 
BELASTINGSCHULDIGE, 

Pligten volgens Wet No. 10, 188.5, 
art. 1, 5-9, 13-18 

BELEEDIGING, 
van den Regter 
van eer en karakter ... 
tegen vrouwelijke sexe 

1407-1410 

2 
4 
5 

van eer en karakter in verband met drukpers 36 
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BELGIE, 
Tractaat met, goedgekeurd 642 

BELOONING, 
voor het vinden van edele mineralen enz. 414 

425, 468, 593, 623, 632 
voor Invorderen van Invoerrechten 659 
aan Curatoren in Insolventie zaken, 

Wet No. 21, 1880, art. 44, .. . 

" " " , art. 79 .. . 
BESCHERMING, 

van persoon en goed onder de Grondwet 
van Naturellen onder de Paswet (1872) 

" " " " " (1873) 
van persoon en goederen onder 

Pretoria Conventie 
BESCHULDIGING, ACTE V AN, 

Crim. Procedure 1866, artt. 24-26, 68, 73, 

890 
907 

35 
474 
481 

1256 

74, 81, 96, 120 ... 275-293 
BESLAG OF BESLAGLEGGING, 

door Landdrost op goederen 60, 555 
J agtopzieners mogen goederen van overtreders 

in beslag nemen, 
Tarief voor, door Baljuw en Geregtsbode 

390 

gelegd 436, 437, 1205, 1208 
In beslag nemen van goederen onder de 

Uitleveringswet (1871) 
V orm van kennisgeving van, 

456 
552 
553 
563 

V erkooping van in beslag genom en goederen 
In beslag nemen van Maten en Gewigten 
onder de Insolventie Wet (1880) ... 870-937 
van sterke dranken ... 
van drank ten verkoop rondgevoerd 
Verkooping van in beslag genomen goederen 

onder § 65 der Drankwet (1881) 
In beslag nemen van ammunitie enz. onder 

963 
964 

973 

Wet No. 4, 1884 1296-7 
van goederen onder de Wet op het 

Belastingstelsel (No. 10, 1885) 
BESMETTELIJK:b~ ZIEKTEN, 

Ord. No. 1, 1884, tegen, voor een jaar in 

1408 

werking gesteld . . . 1262, 1366 
Deze Ordonantie is vervangen door 

Wet No. 11, 1886 1263 
BESTUURDERS OF DIRECTEUREN, 

van Maatschappijen met bep. Verantwoordelijk-
heid (Wet No. 5, 1874) ... 582-3, 586, 588 

Wanneer vrij van persoonlijke Krijgsdienst ... 1167 
van Bezigheden, geregtigd tot Getuigekosten 

in Civ. Zaken, ~ ~ ~ 120~ 
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BETAALDAG, 
van alle directe belastingen ... 1407, 1409 

BETAALMEESTER, ARTILLERIE CORPS, 
Pligten en bevoegdheden, 1033-34 

1270-72 
1374 

V er b. Regulatien Transv. Troepen ( 1884) 
moet borg stellen 

BE'THEL, 
verklaard als dorp, 943 

BEVESTIGING, 
van Huwelijken 359-363, 442-44 7 

BEWIJS V AN SCHULD, 

BIER. 

in Insolventie Zaken, Wet No. 21, 1880, 
art. 27-32, 35-37, 879-86 

· Licentie voor verkoop van, 
Beteekenis van het woord, 

428, 954, 969 
954 

Het enkel brouwen van bier vereischt geen 
Licentie 

Invoerbelasting op, 
BILLIARD TAFEL, 

Licentie op publieke, ... 
BLANKE, 

969 
1024, 1120 

429 

kunnen niet tot slagen aan den lij ve veroor-
deeld worden 57, 272 

De Huwelijkswet heeft alleen betrekking op, 365, 448 
BLESBOKSPRUIT, VELDCORNETSCHAP, 

V eldcornetschap, district Pretoria 
V eldcornetschap, district Heidelberg, 
Veldcornetschap, district Standerton, 

BLOEDSCHANDE, 

114 
414 

725, 1237 

is een misdaad onder de Uitleveringswet (1871) 456 
onder het Tractaat met 0. Vrijstaat (1872) . . . 471 
onder de Uitleveringswet (No. 5, 1885) 1361 

BLOEDVERW ANTSCHAP, 
tot in den derden graad ingesloten belet zitting 

in Burger Raad ... 
Graden van, met betrekking tot het zitten in 

een Regterlijke Vergadering ... 

2 

29 
W elke graden van, tusschen V olksraadsleden 

nie.t mogen bestaan ... 38, 525, 1077 
of verwantschap tusschen Leden der Land-

commissie . . . . . . 124, 369, 618 
Verboden graden van, of aanverwantschap onder 

de Huwelijkswet... . . . 360, 443 
of Maagschap, die iemand onbevoegd maakt 

als Curator in insolvente boedels te ageren 888 
of Maagschap met betrekking tot het Licentie-

regt onder de Drankwet (1881) 958 
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BLOEMHOF, 
tot dorp verklaard 
Grenslijn van Wijk, 

21 

verklaard tot afzonderlijke District, 
Westelijke grenslijn bepaald, 
Districtslijn goedgekeurd door Volksraad 
Openzetten van plaatsen in 't District 
Landdrost van, gemagtigd met N aturellen te 

onderhandelen 
Grenslijn tusschen Lichtenburg en, 
Regering opgedragen onderzoek te doen betrek

kelijk naam van District 
Districtsnaam van, zal blij ven bestaan 
Nieuwe wijk Hartsri:vier in 't district, 

BOEDELS, 
Bepalingen betreffende, 
Strafbepaling voor nalatige Ambtenaren 
Bepalingen betreffende testamenten in boedels, 
W eesheeren worden aangesteld die in boedels 
· voorzien 

vervangen door W eesheer 

BLADZ. 

231 
314 
339 
356 
383 
385 

605 
1154 

1217 
1238 
1316 

16-18 
20 
ib. 

63 
175 
189 
199 

Ord. regelende de Administratie van, (1864) ... 
Ord. No. 9, 1864, van denzelfden aard 
Weeswet 1869, regel. de Administratie van, 340-54 
W eesheer be last met Administratie van, 340 
Wet No. 12, 1870, regel. de Administratie 

van, . . . 395-409 
Fooi van Weesheer voor verschijnen in 't Hof 435 
Fooi aan den Baljuw voor 't opnemen van, ... 436 
Fooi voor rekeningen van, door N otaris opge-

maakt 440 
Venduregten in bestorvene en andere, 858, 860, 1324 
sommen ontvangen door Griffi.er of W eesheer 

van het Hoog Geregtshof, betreffende 

BOEDELBEREDDERAARS, 
verpligt dadelijk na aanschrijving belasting 

door boedel verschuldigd te betalen 

BOEKHOUDER, 

1052 

1410 

Licentie voor 1022, 1118 
van Thes. Generaal moet zekerheid stellen . . . 1373 

BONDGENOOTSCHAPPEN, 
Ontkenning van, door H. M. Regering ten 

N oorden van V aalri vier 
of Tractaten met buitenl. Mogendheden 

vereischen goedkeuring van Volksraa.d ... 
mogen niet door Kleurlingen met andero 

13 

37 

volken aa.ngegaan worden, ... 
vereischen goedkeuring van H. M! 

97 
1000, 1255 
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BORG, BORGTOGT, BORGSTELLING, 
Landdrosten moeten borg stellen 53, 137 4 
Vendu-afslagers , , , 62 
W eesheeren , , , 63 
Weesmeester verpligt borg te stellen, 180, 340, 395, 1373 
voor de kosten te warden gegeven waar 

privaat partij wenscht te vervolgen 
Beschuldigde onder borgtocht losgelaten 
Bij gevaarlijke wonden kan Landdrost 

borgtogt weigeren 
Landdrost gehouden bill~jke borgtogt te eischen 
Aanzoek bij Staatsprocureur tegen te groote 

borgstelling 
Beschuldigde niet verpligt· verdere borg te stellen 
Bij niet-verschijning wordt borgtacte executabel 

verklaard 
Beschuldigde ontslagen onder borgtogt bij 

ui tstel van zaak ... 

274 
281 

283 
ib. 

284 
ib. 

288 

289 
W elke Ambtenaren borgtogt moeten stellen, 307 

Postambtenaren ook onder borgen 
Borgen voor tenders vereischt onder 

622, 1373-4 
316 

Schut Regulaties (1869) 
Borgtogt door Postmeester-Generaal 
Borgtogt door Postmeesters 
Erfportien van minderjarigen onder 

versecureerd 

322 
330, 52.8, 1374 
333, 531, 1374 

borgtogt 
343,398 

W eesheer zal twee borgen moeten eischen 
onder acte van kinderbewijs 

Akten van Securiteit onder de W eeswet (1870) 
moeten in naam van W eesheer zij n 

Vrederegters kunnen personen onder borgtogt 
stellen voor stil en rustig gedrag 

Goud-Comrnissaris moet borg stellen, 
466, 592, 624, 

Borgtogt onder de Uitleveringswet (1871) 
Zegelregt op Borgacten v. Notarissen gepasseerd 
Kruidmagaz~j nmeester stelt borgen 
Hooggeregtshof stelt Commissarissem aan 

ib. 

402 

412 
424 

1374 
456 
431 
613 

om borgtogt te nemen 706, 1013 
Securiteit en borgen door Vendu-Afslager te 

warden gegeven 859, 1324 
Certificaat aan insolvent verleend, 

ontslaat z~in borg niet 
Borg- of Securiteitsacte te warden gegeven 

door persoon licentie voor verkoop van 
sterke dranken bij de kleine maten 
buiten het dorp nitnemen<le 

Clausule bij borgtogt gevoegd ingeval van 
Accommodatie voor mensch en paard 

931 

955 

965 
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BORG, BORGTOGT, BORGSTELLING,-vervolg. 
Vernieuwing van borgstelling in geval van 

overmaking van licentie door dood of 

BLADZ. 

insolventie 969 
Borgen te worden gesteld bij Tenders v.leverantie 1033 
Borgtogt door Schutmeester te worden gesteld 1094 
Advocaten, Procureurs en Agenten moeten 

borg stellen 1112 
Borgtogt in geval van doorvoer van goederen 

van Lourenco Marques 1302, 1348-50 
Wet No. 7, 1885, regelende de Borgacten door 

Ambtenaren te worden gesteld 
Tot welk bedrag 
Belastinggaarders moeten ook borg stellen 
Geen zegelregten betaalbaar op borgacten 
Ambtenaren niet voor elkaar borg te zijn 
Borgacten door am btenaren gegeven niet te 

worden teruggetrokken zonder kennis en 
ontslag van Staatssecretaris ... 

V orm van Borgacten ... 

BOSCHBEW AARDERS OF OPZICHTERS, 

ib., 
1373 
ib. 

1374 
ib. 
ib. 

ib. 
1375 

Aanstelling van, 298, 837 
Regulatien voor, 977-979 
Dep. Instructien, 1881 993, 994 
zullen geen salaris trekken maar zekere percenten 1266 

BOSCH\VERKERS OF HOUTZAGERS, 
Dep. Instructien 4 Maart 1881, art. 9 
Herziening van Schedule II, G. K. No. 134, 

994 

d.d. 6 Mei 1884... 1243 
moeten licentie hebben 297, 377 
Bosschen aan de Pongola en Buffel opengezet 298 
led er inwoner met verlof van Landdrost of Veld-

cornet geregtigd tot hout voor eigen gebruik 315 
Houtbosschen behooren aan eigenaar, tenzij 

voor het Gouvernement uitgehouden 
Wet tegen de vernietiging van hontbosschen ... 
Van wie licentie om hout te kappen verkrijg

baar is 977 
Licentiehouder moet zijne afdeeling uitwerken 

voordat hij een andere afdeeling bewerkt 978 
Toekenning van plekken gronds voor woon-

ach tige zagers 97 9 
Plakken van inboorlingen en mielietuinen bin-

nen bosch is verboden 980 
Tarief van belasting voor 't kappen en zagen 

van hout 1243 

BOTANISCHE TUIN 
' afstand van 18 erven en subsidie toegekend 

voor, te Pretoria ... 595 
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BOTER, 
Invoerregten op, 1023, 1120 
zal op de markt per pond verkocht worden ... 1187 

BOTTEL STORE, 
Licentie voor, 428, 956 

BRANDMERK, 
van Schutten 1094 

BRANDSTICHTING, 
Geen stoffen in straten in brand te steken . . . 89 
Wet regelende het brand en van gras 366 
is een der misdaden onder de Uitleveringswet 

(1871) 455 
is een der misdaden onder het Uitleverings-

Tractaat (1872) met den 0. V. Staat 471 
is een der misdaden onder de Uitleveringswet 

(1873) 455 
onder de Conventie voor uitlevering van mis-

dadigers met den Vrijstaat (1880) 737 
Straf voor het in brand steken van boomen, 

bosschen, enz. 836 
onder Uitleveringswet (1881) met den Oranje 

Vrijstaat 982 
onder Uitleveringswet (1885) met den Oranje 

Vrijstaat 1360 
BRIEF, 

Tarief voor schrijven van, enz. 
BRIEFKAARTEN, 

Uitgave, prijs, en verdere bepalingen 
Posttarief voor, 

BRIEVEN, 

438, 1201-2 

1417 
1422 

strafbepaling betreffende openen van, 5, 63 
Briefwisseling met vreemde Mogendheden 45 
Onderteekening van ambtsbrieven 46 
Veldcornet verzendt alle ambtsbrieven 94 
Bepalingen omtrent, onder Postwet 1869 330 en sAq. 
Wet No. 7, 1873, regelende het Postwezen 

(vervangen door Wet No. 1, 1886) .527 en seq. 
Postgeld voor Stads- of Districts-Brieven 612 
Frankeeren van, per padpostzakkrn verzonden... 719 
Aangeteekende, niet per padpostzakken te ver-

zenden ... . . . . .. 
Ontvangen en schrijven van, door crimineele 

gevangenen 
naar en van commando postvrij ... 
van ambtenaren moeten direct aan Hoofden 

van Departementen gericht zijn 
Posttarief op binnenlandsche, ... 
V erminderd posttarief overeenkomstig 

Conventie met Natal ... 

ib. 

851 
1176 

122-2 
1311 

1421 
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BRIEVEN VAN ADMINISTRATIE, 
te worden verleend aan Executeuren, 189-90, 192, 

341, 345, 396, 398, 400 
Verantwoordelijkheid van personen zich met 

boedel inlatende v66r, te hebben ontvangen 194 
aan curatoren 350, 406 
zijn voldoende procuratie in regten 401 
Zegelregt geheven voor, 434 

BRIEVEN V AN INLIJVING, 
Uitvoerende Raad gemagtigd te verleenen 590 

BRIEVEN VAN NArrURALISATIE, 1131 en 1132 
BRITSCHE CONSULAIRE AMBrrENAAR, 

te worden benoemd volgens 
London Conventie 1884, art. 3 en 10 1255, 1257 

BRITSCHE RESIDENT, 
Pligten en bevoegdheden volgens 

Pretoria Conventie 1881, art. 2 (a), 3, 5, 
17, 18, 20, 21, 22 en 28 1000-1008 

BROUWERS, 
Licentie voor brouwen en verkoopen van 

Moutdranken 429 
Gee ne licentie noodig voor het enkel brou wen 

van Moutdranken, alleen voor het verkoop 969 
BUIT, 

Verdeeling van 52, 102, 656, 1175 
Bepaling aangaande het eigenen van 

buitgenomen goederen 655, 117 5 
Gedeelte van, behoorende aan Gou vernement 117 5 
W at niet onder buit begrepen is . . . 117 6 

BUITENGEWONE EN ONVOORZIENE UITGA VEN, 
Bepalingen betreffende ... 387, 426, 457-58 
Gen. Instr. 1882, art. 2, 4, 5, 27 en 34 104 7-60 

BUITENLANDSCHSCHE EIGENAREN, 
van Plaatsen en Erven betalen dubbele belasting 65 
Oorlogsbelasting betaalbaar door, 651, 675, 1170 
Wet No. 4, 11:583, over het uitnemen van eigen-

domsbewijzen of grondbrieven v. plaatsen. 1184 
Oproeping van, onder de Wet op de directe belasting, 

(No. 10, 1885) . . . 1408 
BUITENLANDSCHE CONTRACTEN, 

met Dienstboden ... 792-3 
De Wet No. 6, 1882, in zake het Belasting-

tingstelsel, heeft geene betrekking op 1122 
BURGER OF BURGERS, BURGERREGT, 

pligten en bevoegdheden 
Vreemrlelingen geen burgers 
Koopen van, 
Vrouwen hebben ook, 
Kleurlingen hebben geen 

4 

1-6 
31 
ib. 
ib. 
ib. 
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BURGER OF BURGERS, BURGERREGT,-vervolg. 
Ieder burger van 21 jaar bezit stemregt 38 
Ieder burger kan beschuldiging tegen President 

of leden van den Uitv. Raad bij Voorzitter 
van den V olksraad indienen 38 

moeten aan Veldcornet kennis geven van hun 
aankomst of verhuizing, onder straf 91 

Belooning voor zwaar gekwetste, uit buit 103 
Fonds ter ondersteuning van weduwen en 

wezen van, ib. 
V an welk geloof ook, is stemgeregtigd zoodra 

hij zijn burgerregt gekocht en betaald heeft ,ib. 
Ieder burger heeft regt Landcommissie bij een 

te roepen 131, 369, 618 
Geene burgerregten tot het nemen van plaatsen 

aan nieuwe inkomelingen toegekend 270 
Lijst van dienstdoende, door Veldcornetten op 

te maken 376 
Ieder burger moet kleurl. zonder pas aanhouden. 379 
geregtigd tot 5 huishoudens op plaatsen 381 
Kwalificatie van stemgeregtigde,... 451, 646 
De Uitleveringwet 1871, niet toepasselijk op... 456 
gehouden Xanthium Spinosum uit te roeijen 461 
Stemmende stemgeregtigde, kiezen Staatspresid. 462 
Gdijkstelling van, tusschen den 0. Vrijstaat en 

Z. A .. Republiek, Tractaat 1 Aug. 1872, 
art. 2 en 3 · 470 

op Certificaat van Burger is Landdrost verpligt 
pas aan Kleurling uit te reiken 481 

toegelaten hun eigen Transport en Verband-
akten uit te maken 565 

vrij Scholen te bezoeken 571 
Aflegging van Burgereed 646 
Vrijwilligers worden Burgers bij ontvangen van ·· 

Transport 672, 67 4 
Burgers onderhevig aan opkommanderen en 

bijdrage tot benoodigdheden... 676 
Burgers kiezen Staatspresident 680 
Vrijheden en Privilegien onder 

Pretoria Conv. 1881, art. 26-28 1007, 1008 
Burgers die als Artilleristen wenschen 

ingeschreven te word en 1029 
Wet No. 7, 1882, regelende het Kiesregt der 

Burgers · .. . . .. 1131-1134 
Burgers die in de Rijdende Politie en Artillerie-

corps wenschen ingeschreven te worden... 1136 
Verkiezing van Burgers voor Commando 1165 
Elk Burger geregtigd tot 1 of 2 huisgezinnen 

van Mapochs Kaffers 1221 
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BURGER OF BURGERS, BURGERREGT, vervolg. 
V erdeeling van Mapochs gronden onder 
Occupatie van Mapochs gronden ... 
Bewoning van Mapochs gronden door 
Regering opgedragen Census van alle stemge-

BLADZ. 

1229 
ib. 
~b. 

regtigde Burgers op te nemen 1248 
Koelies en Arabieren hebben geen Burgerregt 1339 

BURGER-ARREST, zie G~jzeling. 

BURGERMEESTER, 
is hoofd van Plaatselijk- of Stadsbestuur, 682, 1027 

BIJDRAGEN, 
in tijden van Commando, Wet No. 2, 1883, 

art. 8 en 22 1167, 1172 
BIJEENKOMSTEN, 

in Insolventie zaken, Wet No. 21, 1880, 
art. 11, 25, 26, 30, 37-39, 40, 56, 57, 59, 
60, 71, 77, 78, so, 97, 100, 106, 107, 121, 
122, 124, 150 871-937 

Raadsleden zullen bijeenkomsten houden 1090 
CAROLINA, 

Regering gem., als dorp te proclameren 
CENSUS, 

Pligten van V eldcornetten betreffende lij st van 
Dienstpligtigen, nieuwe Inwoners, 

1344 

verhuizing derzelve, Kleurlingen, enz. . .. 52, 62 
90,91,99, 101,383,653,1172,1332-33 

Regering opgedragen Census van alle stemge
regtigde burgers op te maken 

CERTIFICAAT, HUWELIJKS-
Teekenen van, in duplicaat door Partijen, 

1248 

Leeraar of Landdrost en Getuigen 362, 445 
V orm van, 363, 446 
Strafbepaling voor vernielen, beschadigen of · 

vervalschen van Register 365, 44 7 
Strafbepaling voor verleenen van valsch register ib. 
Behoorlijk gecertificeerd Afschrift van, voldoend 

bewijs 446 
Registratie geld voor het uitreiken v. Attestatien 511 

CESSIO-BONORUM, 
afgeschaft ... 864 

CHEQUES, 
Zegel op Bank-, 610 
worden niet ten Gouv. Kantoren in betaling 

aangenomen 702 
worden niet ontvangen in betaling van publieke 

inkomsten 1052 
Thesaurier betaald op eerste van de maand 

aan personen op 2;etelplaats uit enz. 1056-57 
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CHEQUES,-vervnlg. 
voor personen in de districten woonachtig 

worden de cheques naar Landdrost of 
Commissaris gezonden 

van Thesaurier zijn niet geldig tenzij gecontra
signeerd door Boekhouder 

1057 

1063 
CHICORIE, 

Invoerregten op 1023, 1120 
CHRISTIAN A, 

aanleg als dorp 
W atervoer £3000 goedgekeurd 
Grenslijn tusschen Lichtenburg en 
Vier erven ten dorpe, toegestaan aan N ed. 

Herv. en Ger. Gemeenten 
CIPIER V AN GEV ANGENIS, 

Aanstelling van 
mag geene goederen enz. leveren aan gevangenen 
mag geen loon of gift ontvangen van gevangenen 
kan niet bedanken tenzij hij 2 maanden vooraf 

kennis geeft 
moet aanteekening houden van straf aan 

384 
426 

1154 

1338 

825 
ib. 

830 

833 

gevangenen toegekend 834 
Regulatien voor Cipier 839 en .-;eq. 
Assistent Cipier 842-43 
Regt om in localen waar drank verkocht wordt 

te gaan en Rustverstoorders te verwijderen 966 
De Wet No. 3, 1882, over Reis- en Verblijf-

kosten van Ambtenaren heeft geene betrek
king op, 

zal bij betaling van kosten Misdadigers onder 
de Uitleveringswet No. 5, 1885, in bewa 
ring houden 

1098 

1358 
CIPIER, ASSISTENT- V AN GEV ANGENISSEN, 

Regulatien voor, 842, 843 
Zie verder Oipier. 

CIVIELE GIJZELING, 
SchuldeBaar in, ontslagen wanneer sekwestratie 

zijns boedels wordt verleend... 875, 876 
Insolvent zijn Certificaat bekomende kan uit 

civiele hechtenis worden ontslaan 
van ongecertificeerde insolvent 
Decreet van, reeds uitgevaardigd niet opgeheven 

door order voor sekwestratie van ongecer
tificeerden insolvent 

Geen lastbrief tot, voor schuld te worden uit
gereikt of verleend waar verweerder geene 
middelen bezit om aan vonnis te voldoen ... 

CIVIELE ZAKEN, 
J urisdictie van Landdrost en Landdrost, en 

Heemraden in 

932 
ib. 

936 

989 

57 
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Regulatien voor procedeeren in 
Reiskosten aan getuigen in, vooruit te 

worden betaald ... · 

BLADZ. 

121-22 

123, 524 
kan worden uitgesteld bij niet verschijnen 

van getuirre 524 
Strafbepaling voor getuigen niet verschijnende·in, ib. 
Manier van procedeeren in 541-.55 
Hof van Appel voor, onder de Wet op 

Goudvelden Hs75 629 
Staken van regterlijke procedure in, tijdens 

Commando 651, 1168 
door Regter alleen te worden beslist volgens, 

Proclamatie 18 Mei 1877 
volgens Proclamatie 9 Augustus 1881 
Regels in, 
Getuigekosten in, 
Tarief voor Baljuw, in, 
voor Geregtsbode in, 
J urisdictie van Landdrost in, 

,, , Mijncommissaris ... 
CLAIMS, 

Ontdekker's Claim zonder Licentie 
Eigenaar geregtigd tot 10, 
Delver's, ... 
Amalgamatie van, enz. 
Alluvial Claims, protectie voor, 
Jumpen van, 
Groote van Alluvial, 

, , Quartsrif, 
Afbakening van Geamalgameerde, 
Hooger Claim moet lagere niet hinderen 
Mord willige beschadigjng van, 
V er la ten van, 
Meening van het woord Ola1:m 

CLUBS OF SOCIETEITEN, 
door Regering goedgekeurd betalen geen 

Drank-Licentie ... 
herroepen door Wet No. 1, 188 , art. 8, 

COMMANDANT, 
Strafbepaling vonr, bij weigering om 

gewapende magt op te roepen 

706 
1012 
1013 
1202 

1204-5 
120~ 

1370-1 
1383 

1379 
1380, 1381 

ib. 
1388-90 

1389 
ib. 

1390 
1:b. 
ib. 
ib. 

1393 
1394 
1395 

612 
955 

'fwee Commandanten voor ieder distr. gekozen 
Commando's tot demping van Hinne1 dandsche 

2 
48 

opstanden aan hem toe vert: ouwd .. .49, 101 
Eed voor, ... ib. 103 
Boete op, bij niet voldoening aan orders .50 

101, 104, 1169 
Verslag van, aan Commandant-Generaal ... ib. ib. 
Boete voor het bedanken zonder goede rede ... 52, 102 
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COMMANDANT,-vervolg. 
Staat ten dienste van 's lands ambtenaren ... 61, 102 
J aarlijks tractement ... 68, 232 
Kiezing van, 1 00-1, 650 
Vijf jaar in dienst 101, 1021 
Strafbepaling voor niet inzenden v. verslag 102 
Toezicht over V eldcornetten 
Slechts betrekking van eer 
Ontvangt geen tractement in vredestijd 
Betrekking van, in tijd van vrede opgeheven 
Salaris van, wanneer in dienst ... 
moet opgave van gewonden enz. opgeven aan 

Pensioenfonds-Commissie 
moet lijsten van opgecommandeerde goederen 

103 
225 
307 
520 
650 

1066 

aan Comm.-Generaal en Krijgsraad zenden 1165 
staat onder Commandant-Generaal 1166 
verantwoordt boete, door V eldcornetten 

overhandigd, aan Comm.-Generaal 
Beroep op, van Veldcornet 

1170 
1171, 1172 

ib. ib. Beroep van, naar Commandant-Generaal· 
moet toezien dat geene schade aan W:;tgens, 

ossen, enz., worde gedaan . . . 1176 
Hoofdofficier Staatartillerie heeft rang van, . . . 1177 
ontvangt jaarlijks verslag van Veldcornetten . . . 1333 

COMMANDANT V AN ARTILLERIE, 
Is hoofdofficier van artillerie 
Soldij 
V erantwoordelijkheid aan Corn m .-Generaal 
moet borg stellen 

COMMANDANT-GENERAAL, 
verlof aan, gegeven vuurwapenen onder de 

Kaffers uit te krijgen 
W anneer hij in tractaat of bondgenootschap 

1270 
1:b. 

1271 
1374 

25 

mag treden 37 
legt am btseP,d voor den V olksraad af 41, 4 7, 4 9 
Lid van Uitv. Raad in Krijgszaken ... 44, 47 
is Lid van den Uitv. Raad 46, 52, 1025 
wordt gekozen voor een onbepaalden t\jd ib 
is hoogste krijfsofficier 48-9, 101, 1166, 1173 
Kiezing van, 1'b. ib. 650 
Pligt van 49 
Strafbepaling voor ongehoorzaamheid enz. 50 

Verslag van, aan President 
Bijeenroeping van Krijgsraad door 
Boete voor bedanken zonder rede 

101, 104, 1169 
ib 

ib., 102, 654 
... 52, 102 

heeft oppertoezicht van Krijgsammunitie rib. 
1166, 1173 en opperbevel 101 

, ' Een, voor de geheele Republiek ... 
mag zekere gesehenken aan Kaffer-Kapt. geven 

138 
173 
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CO .Vl MANDANrr-GENERAAL,-vervoZq. 
Be trek king van, is een eerepost ... 
V aste Salaris toegekend aan 
Vaste Salaris aan, gedurende Vredestijd 

afgeschaft 

ELADZ. 

225 
232, 1174-

307 
moet toezien dat de Wet tegen Landlooperij 

(1870) streng wordt uitgevoerd 38:) 
Uitvoering der Jagtwet 1870 toevertrouwd aan, 390 
geen Lid Uitv. Raad 519 
Betrekking van, in tijd van vrede afgeschaft... 520 
Salaris van 650, 117 4 
legt eed af in handen van Staatspresident 654, 1173 
moet zich niet in gevecht begeven 657, 1177 
Diensttijd van, bepaald op 10 jaren 1021 
geeft verlof van afwezigheid aan Artilleristen... 1029 

, , tot huwelijken van Artilleristen... 1030 
bepaald Uniform 1031 
K wartaals Inspectie van Artilleristen door, .. . 1032 
beslist over Tenders voor Leverantie aan Artil-

leristen ... 
ontvangt jaarl. Generale Staat v. Betaalmeester 
bekrachtigt uren v. Onderwijs voor Artilleristen 
Pligten enz. onder Wet No. 5, 1881, op de 

1033 
ib. 
ib. 

Rijdende Politie... 103R-42 
Onder Wet No. 8, 1882 1136-38 
Lijsten van opgecommandeerde Goederen wor-

den ingezonden naar de Regering door,... 1165 
doet oproepingen in Vrede en voor Oorlog .. . 1166 
Beroep op, te zamen met Krijgsraad van 

Commandant 1171, 1172 
Oproeping van Krijgsraad aan zijne discretie 

overgelaten 
staat onder President en Uitv. Raad en is ook 

1173 

verder aan Volksraad verantwoordelijk 1173, 117 4 
belegt Krij gsgericht . . . 117 4 
stelt V oorzitter er van aan ib. 
heeft J~ts Gla d1:i "t Gruiil·tn di ib. 
benoemt Commissie van Onderzoek waar Buit 

door private person en geeigend wordt . . . 117 5 
maakt met Krijgsraad een Lijst van Buit op 1176 
g~eft Lijst van Gewonden en Gesneuvelden aan 

Weesheer 1210 
regelt in overleg met Regering de Uitgifte enz. 

der Mapochgronden 1229 
bevoegd tijdel. Officieren bij de Transv. Troepen 

aan te stellen en Sa1aris te bepalen 1270 
kan wapens voor de troepen bepalen 1272 
certificeert te zamen met Staatssecretaris Reke

ningen voor geleverde en ontvangen Kruit 1273 
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COMMANDO, 
Strafbepaling voor dicgenen uie weigerachtig 

zijn om op, te gaan 4, 50 
Ieder verpligt bijstand te verleenen m geval 

van inval van Luiten 37 
Volksraadsleden vrij van, 40 
Verschillende soorten van, 49 
Wie verschoond zijn van op, te gaan 94, 1166, 1167 
Bijdrage in geval van, 95 
Ongehoorzaamheid op, hoe gestraft 1 04 
In Oor logstij d moet ieder · Ingezetene dienen. . . 136 
Brieven van en naar, postvrij 335, 53,4, 1176 
Burgers kunnen op, hun stem uitbrengen o48, 657, 1134 
Benoeming van Commissie voor Opcomman-

deren van Manschappen en Benoodigd-
heden, enz. 676, 1164, 1165 

Beteekenis van, onder Krijgswet 1883, art. 3... 1164 
Staatspresident geeft last tot een, 
Verkiezing van burgers voor, door Commissie 
Opcommandeeren van benoodigdheden 

'ib. 
1165 

ib. 
ib. 

1166 
?'b. 
ib. 

1166-7 

V eldcornet kan verschooning toestaan 
Commandant-Generaal do t de oproeping 
Wie verpligt zijn krijgsdienst te doen 
Wie als kleurlingen worden beschouwd 
V rij stellingen van Krij gsdienst 
Geen Regterlijke procedures in civiele zaken 

tegen personen op, 1168 
Strafbepaling in verband met de Krijgswet .. . 11o9 
Bevoegdheid van Landdrost om straf 

te schorsen enz. 
Gevangenneming en opzenden naar, 
Vrijgestelden moeten bijdragen doen 
Niemand mag zijn wijk verlaten wanneer 

commando's opgeroepen 

ib. 
?:b. 

1170-1 

1171 
Vrijwilligers op, hebben dezelfde verpligtingen 

alt:J zij die gecommandeerd zijn 
Verdeeling van buit door, genomen 
Straf voor het onttrekken aan, 
Brieven, boeken en Couranten van en naar, 

postvrij 
Regeering zorgt voor geneeskundige hulp 

1175 

rih. 
1177 

Oprigting van pensioenfonds voor gewonden en 
weduwen en wezen van gesneuvelden op, 1209 

COMMISSIE, 
tot Uitreiking V. Dranklicenties v\T et No. 1, 1881, 

art. 11, 19, 22-24, 40 955-59 
voor beheer van Pensioenfonds, benoemd bij 

V.R.B. 8 November, 1b81, art. 372 
Instructien, gepu blicem d bij 

1046 

G. K. No. 161, dd. 27 ],ebruarij 1882 . .. 1065 
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COMMISSIE,-vervolg. 
Pligten volgens 

Wet No. 9, 1883, art. 6 en 7 
zal zelfstandig handelen, 

V .R.B., 4 Sept. 1884, art. 373 
COMMISSARIS-CIVIELE, 

BLADZ. 

1210 

1263 

Betrekking van, 1365 
ontvangt Civiele Belasting in 't distr. Pretoria 1407 

COMMISSARIS DE BENE ESSE, 
Aanstelling van, door Geregtshoven 1201 

COMMISSARIS VAN PROVISIE, 1137 
voor Mond- en Krijgsbehoeften . . . 1170, 117.5 

COMMISSARIS V AN N ATURELLEN . . . 663 
zal Passen uitreiken . . . 7.50, 939, 123.5 
Inboeking van Mapoch's Kaffers... 1221, 1222 
in zekere Binnen-Districten afgeschaft . . . 1267 
Aanstelling en J urisdictie van, . . . 13.53-.56 
en Onder-Commissarissen zullen Borg stellen 1373 

COMMISSIE V. BUITENGEWONE TRANSPORTEN, 
Ord. No. 4, 1866, art. 1-.5, 9 en 10 26.5-68 

COMMISSIE V AN WEESKAMER, 
Weeswet 1869, art. 47-53, 56 en .59 
Weeswet No. 12, 1870, art. 48-.52, .54, 

.57, 60, 66 afd. h en art. 70 
COMMISSIE VAN EXAMINATOREN, 

346, 347 

401-404 

voor Onderwijzers 643, 644, 1072 
Onder de Wet op 't Onderwijs (No. 1, 1882) 

Hoofd I, Middelbaar Onderwijs art. 12... 1072 
Hoofd II, Hooger Onderwijs 

art. 7, 8, 9, 13 
COMMISSIE VOOR OPLEIDINGSBEURSEN 
COMMISSIE V AN DELGINGSFONDS ... 

Bijvoeging van een Lid 

1074, 

Leden geregtigd tot Reis- en Verblijfkosten ... 
gemagtigd meer dan 6 per cent Renten aan te 

107.5 
12.59 
478 
596 
598 

nemen 
COMMISSIE V AN OPCOMMANDEREN, 

van Burgers en Benoodigdheden.tijdens 
Commando 

644 

676 
volgens Bepalingen van Wet No. 2, 1883, 

art. 3 a, b, c-g en 8 116.5-68 
COMMISSIE TOT VERV AARDIGING V AN 

ZEGELS 
Stempelen van cheques door 
behoeft geen borg te stellen 

COMMISSIE V AN TENDERS 
Gen. Instructie 1 882, art. 26, afd. s. 

COMMISSIEN V AN DEN VOLKSRAAD, 
Reglement van Orde 1882, 

art. 59, 62, 66, 68 (a) en 70 

615, 616-17 
640 

1374 
633 

10.58 

1084-86 
5 
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COMPENSATIE-REGTEN, 
toegekend ingevolge van lijnsverandering 

tusschen Lijdenburg en Wakkerstroom 516 in notis 
56 voorkeurregten als, toegekend 515 
op nieuw naar Uitv. Raad verwezen 598 
Regering opgedragen gronden voor 

compensatie te doen opmeten enz. 1300 
CONCESSIES, 

in verband met goud en edelgesteenten 623, 630-32, 
633, 1157, 1159, 1162 

aan D. Benjamin goedgekeurd 1043 
Regering gemagtigd Gouv. Gronden open 

te zetten onder, 
aan Nellmapius verleend voor oprigting 

van IJ zerfabrieken 
door Regering verleende, goedgekeurd 
moeten drie maanden te voren gepubliceerd 

worden 
Applicaties voor, moeten vergezeld gaan van 

kaart van den grond, 
Spoorweg, goedgekeurd 

1110 

1124 
1156 

i218 

1232 
1261 

kunnen door Regering op private gronden 
verleend worden 1279-80 

eigenaren van plaatsen voorkeur om, uit te 
nemen 

Uitgifte van goud-concessies gestaakt 
Voorwaarden van, op private plaatsen 
Uitgifte van, op Gouv. gronden gestaakt 
vermindering van percenten voor 

1280 
ib. 

1304 
1346 

goud-concessies op private plaatsen, 'ib. 
onder de Wet No. 8, 1885, art. 43,46 en 50 1385-87 

CONCESSION ARISSEN, 
vrij van persoonlijke Krijgsdienst 1167 
onder Wet No. 8, 1885, op de goudvelden, 

art. 31, afd. d., 43, 45 en 46 1383, 1385-6 
CONSUL, 

der Z. A. Republiek te Lourenco Marques 1348-49 
Pligten van, der Z. A. Republiek te Lourenco 

Marques, in verband met doorvoer van 
goederen 1348-4 9 

CONTRACTEN, ENZ., 

Zegel op 432 
met Dienstboden, 436 
met Dienstboden in andere Staten gemaakt . 

hi er niet geldig . . . 608 
Zegel op, (met lJienstboden uitgezonderd) 610 
met Dienstboden elders gemaakt moeten in 

geschrift zijn 792 
worden door den Landdrost ge!nspecteerd 

en bevestigd .. . .. . . ib. 
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CONTRACTEN,-vervolg. 
Dienstcontract niet !anger dan drie jaar 
Europeesche contracten voor niet meer dan 

drie jaar geldig 

BLADZ. 

793 

ib. 
V erdere bepalingen aangaande 

dienstcontracten ... 793 en seq. 
CORRESPONDENTIE, 

met Buitenlandsche Mogendheden 
tusschen Ambtenaren 

COURANTEN, 

45 
1233 

Posttarief voor, en Bijvoegsels van, 334, 532, 1311, 1317 
Lijst van onafgehaalde, 530 
Postlijst van, in ieder pakket ib. 
niet ten volle gezegeld worden teruggehouden .531 
Tarief met Natal 1422 

CRIMINEELE ZAKEN, 
Jurisdictie v. Landdrost Hofin, 57, 271, 272, 555, 1371 

, , Landdrost en Heemraden ib. 
Pligten van Veldcornetten in 91-93 
Regulatien en Procederen voor het Hoog 

Geregtshof in, 117-21 
Slechts reiskosten aan Getuigen toegekend in, 123 
Jurisdictie v. Hoog Geregtshofin eerste instantie 

en Revisie 271, 272, 1012, 1013, 1179-83 
Ordonnantie regelende de wijze van Regsts-

pleging in, (1866) 271 en seq. 
Kosten in, ten laste der Regering tenzij anders 

bij vonnis van 't Hof bepaald 411 
Jurisdictie van Goudcommissaris in, 423, 424, 466 
Geene Zegels vereischt in, 433 
Reiskosten aan Getuigen in, 441, 717 
Bepalingen aangaande, onder Wet No. 1, 187 4 

(Nieuw Crim. Procedure) 555 en seq. 
Boven de J urisdictie van Hof voor de 

Goudvelden 629 
Regels van Procedure in, voor het Hooge Hof 706 
Herroeping van Wet No. 6, 1881, tot verbete-

ring van Crimineele Justitie 1044 
Jurisdictie van Rondgaand Hof in 1180-81 
W elke kosten in, aan Baljuw worden toegekend 1205 
Agent kan in, accoord maken met Client aan-

gaande Kosten ... 
Tarief voor Geregtsbode in, 

CROCODIL RIVIER, 
V eldcornetschap, District Pretoria 
Veldcornetschap, District Lijdenburg, 
V erdeeling van deze in twee Wijken 

1207 
1209 

114 
227 

1248 
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CURATOR BONIS, DA'l'IEF EN AD LlTEM·, 
Ord. No. 8, 1864, art. 13 en 19 
Ord. No. 9, 1864 
in Boedels, W eeswet 1869 

186, 189 
200, 222 

350 
in Boedels, Weeswet No. 12, 1870, 

art. 27, 81, 84-89 
in Insol ventie Zaken, 

399-406 

Wet No. 21, 1880, art. 7-9, 23-27,30, 
31, 35, 38, 40-45, 47-59, 62, 63, 65, 
73, 76-79, 81, 82, 84-86, 89, 90-92, 
95-104, 106, 108, 109, 111-115, 
120-123, 126, 127' 130, 136, 137' 139, 
142, 151 867-938 

V erpligting onder de Wet op de Directe 
Belastingen (No. 10, 1885), art. 18) 

DAGVAARDINGEN, 
Binnen welken tijd, aan gedaagde te worden 

verzonden 
Voor getuigen, in Civiele Zaken moet vergezeld 

1410 

106 

gaan van Reiskosten 123, 546 
Overtreders der Bakenwet (1866) worden bij 

Edicte gedagvaard wanneer buitenlands ... 
Afwezige eigenaren van plaatsen moeten door 

Baken-Commissie behoorlijk gedagvaard 
word en 

Door .taljuw geexploiteerd en relaas daarop ... 
Staatsprocureur zorgt dat Getuigen in Crimineele 

244 

245 
252 

Zaken behoorlijk worden gedagvaard 276 
van Getuigen enz., door Land-Commissie 369, 618 
op Executeuren in Boedels binnen 6 maanden 397 
Zegel op, . . . 433, 1205 
Fooi voor registratie en exploit van, door Baljuw 435 

Idem door Bode 437 
Uitmaken van, door Procureur 438 
Inhoud van, in Civiele Zaken 543 
V erbetering van, ib. 
Vorm van, ib. 
Hoe Geregtsbode moet handelen bij 't exploit. v., 544 
Relaas op, ~ib. 

op Getuigen 545 
tegen Beschuldigde in Crimineele Zaken 556 
V orm van, in Crimineele Zaken... ~ih. 
op Getuigeu in Crimineele Zaken 557 
Geene, uit te nemen in Crim. Zaken bij Consent 558 
Exploit van, in Crimineele Zaken 560 
Vorm van, door Resident Vrederegter onder de 

Drankwet (1881) uitgereikt ... 
Niemand te word en gedagvaard als V erweerder 

voor 't Ronc.gaand Hof in een district waar 
hij niet woonachtig is 

970 

1180 
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DAGVAARDINGEN,-vervolg. 
Uitnemen van, voor Getuigen in 't Rondg. Hof 
van persoon om Grondbrief of Eigendomsbewijs 

uit te nemen 
Wet No. 8, 1883, Tarief Gerechtshoven 

Procureur's Tarief voor optrekken van ... 
Advokaat's , , , , 
Baljuw's , , dienen , 
Geregtsbode's , , , , 

DASPOORT, 
Weg door, als publieke weg verklaard 

DELAGOA BAAI, zie Loutenco Marques. 
DELGINGFONDS, . 

Wet No. 2, 1873, voor de vorming van een, 
tot aflossing van Leening 

Bijvoeging van een lid aan Delgings-fonds
Commissie 

Commissie leden geregtigd tot Reis- en 
Verblijfkosten 

Gemagtigd meer dan 6 pOt. renten te nemen 
Pretoria Conventie 1881, art. 11. .. 
Bijvoeging aan Wet No. 2, 1873, door 

V.R.B. 5 Nov. 1881, art. 347 
voor Staatsschuld volgens 

Londen Conventie 1884, art. 6 
DELVERS, 

BLADZ. 

1182 

1184 

1200 
1202 
1204 
1208 

726 

478 

596 

598 
644 

1004 

1037 

1256 

Pligten en voorregten, volg. Wet No. 1, 1871 
Licentie bepaald 
Pligten en voorregten, volg. Wet No. 2, 1872 
volgens Wet No. 7, 1874 

" , " 6, 1875 
, " , 1, 1883 

424-25 
449, 1389 

467-68 
592 

624-32 
1157-61 

onderworpen aan Krijgsdienst volgens 
V.R.B. 27 Julij 1883, art. 943 

Pligten en bevoegdheden, volgens 
1227 

Bijlage tot Wet No. 1, 1883 1276-78 
Licenties moeten bij den Goud-Commissaris 

aangevraagd worden 
Register van Delverslicentien 
op geconcessioneerde grond staan onder naast-

bijzijnden Commissaris of Landdrost 
kunnen hun Claims amalga.meren 
moeten Licentie hebben 
geregtigd tot eene Licentie voor Alluviale en 

eene voor Rifclaim 
geregtigd tot Standplaats voor woning behalve 

hunne Claims zonder betaling 
verpligt hulp te verleenen ter bewaring van orde 
niet verpligt Licentie tot verkoop van <ioud 

t1it ~e nemen .• , 

1299 
1383 

1386 
1388 
1389 

1390 

ib. 
ib. 

1391 
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DELVERS,-vervolg. 
moeten op aanvraag Licentie vertoonen 
geregtigd tot spare ground tusschen Claims ... 
mogen hunne Claims verlaten 

DEL VERS-COMITE, 

BLADZ. 

1391 
1392 
1394 

Bepalingen betreffende ... 424, 466, 592, 625-31 
637, 1157-64, 1379-94 

DESERTl~URS, 
van H. M. Troepen uitlevering van, 

Pretoria Conventie 1881, art. 29 
DIAKEN, 

1008 

Bepalingen betreffende, ... 152-57, 166, 169 
4 93, 484 en seq. 

volgens de Wet der Ned. Herv. Kerk (1873) 484-514 

DIAMANTEN EN EDELGESTEENT.l1JN, 
Bepalingen van Gouv. percenten op, 

uitgesteld 
Bepaling van Gouv. percenten op, 
Belooning te worden uitgeloofd voor het 

386 
391 

ontdekken van . . . 414, 425, 468, 593 
Mijnregt op, behoort aan den Staat 423, 465, 591, 1157 
op private gronden .. . 425, 467, 593 
Ontdekker van, moet kennis geven 623 
Speciale Licentie voor het handelen in 1159-60 
Gekleurde Dienstboden mogen niet in, 

betaald worden ... 
Kopen of ruilen van Kleurlingen belet 
Overtredingen betrekkelijk handel in, onder 

Wet No. 5, 1885, (Uitl. Misdadigers, Oranje
Vrijstaat) 

Wet No. 8, 1885, is toepasselijk op 
Grondeigenaar kan, zonder licentie 

prospecteeren naar, 
Betaalbaarheid van ... 
Licentie voor het delven of mijnen van 
Speciale licentie voor het handelen in, 
Handelaar in, moet boekhouden en maandelijks 

1161 
1161 

1360 
1377 

1378 
1379 
1389 
1391 

verslag aan Auditeur zenden ib. 
.. Koopen of nemen van, van Kleurlingen belet 1392 

DIEET, 
Schaal van Schraal-Dieet in Gevangenissen . . . 850 
Schraal-Dieet voor Gevangenis-Overtreding 853-54 

DIEFSTAL, DIEVERIJ, 
Definitie en Strafbepaling voor ... 
is een der misdaden van Uitlevering, 

onder Wet No. 5, 1871 
onder Tractaat met 0. VrUstaat 1872 
onder de Uitleveringswet (No. 1, 1873,) 
onder Conventie 0. Vrijstaat (1880) 

4 

456 
471 
476 
737 
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DIEFSTAL, DIEVERIJ,-vervolg. 
Wet No. 15, 1880, ter bescherming van 

Hou t bosschen 836 
is een der misdaden van Uitlevering, 

onder Wet No. 2, 1881, (0. Vrijstaat) ... 982 
onder de Uitleveringswet No. 4, 1885 .. . 1361 

DIENSTBODEN, 
Tucht onder, en Mishandeling van, 6, 9, 21, 97 
Geen drank aan dienstdoende kleur ling en 

te word en verkocht ... 77, 96 
Huurcontracten met kleurlingen... 98 
Gekleurde Huurlingen vrij van Krijgsdienst, 101, 1167 
Getrouwe slechts gebruikt te warden om 

wild te jagten . . . 389 
Zegel op contracten met . 436, 610 
V an buiten komende niet onder de Pas wet 

(1873) begrepen... 474, 482 
Contracten in het buitenland gemaakt niet 

ongeldig 
Betalen geen wegbelasting 
Jurisdictie der Geregtshoven in zake 

contracten met ... 
Dienstcontracten elders gemaakt moeten 

in geschrift zij n ... 

... 608-9 
658 

792 

792 
Verdere bepalingen omtrent 1:b. en seq. 
Bepalingen in geval van dood, insolventie 

enz. van Meester 803 en seq. 
J urisdictie van Landdrost tusschen 

Meester en, 807 en seq. 
Karakters aan, gegeven 821 en s,,q, 
Strafbepaling voor onwettige bemoeijing met... 822 
Stra:tbepaling voor overhalen van, om 

dienst te verlaten 823 
kunnen wettige bijeenkomsten houden 1'b. 
Overtredingen der wet op de Houtbosschen 

(1880) door 837 
Niet in ruw goud of ongeslepen edelgesteenten 

te warden betaald 1161, 1392 
Strafbepaling voor verbreken van contract door 1163 
Bedienden onder de Wet (No. 10, 1883) 

op kruit en ontplofbare stoffen 1213-14 
V eldcornet bevoegd om te handelen tusschen 

meestQrS en 1336 
De Wet (No. 3, 1885) op Koelies enz., 

niet van toepassing op 1340 
onder Wet No. 8, 1885 op de Goudvelden, 

art. 76, 77, 79, 83 en 84, .. . 1392-94 
Zie ook Dienstheer. 
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DIENSTBRIEVEN, 
bepalingen betreffende 

BLADZ. 

onder Postwet 1869, art. 53, 56-58 en 61, 335-36 
onder Postwet No. 7, 1873, art. 53-61, 533-34 
Veldcornet gehouden brieven aan ambtenaren 

met spoed te verzenden 
Veldcornet verpligt ambtsbrieven zoo spoedig 

mogelijk te beantwoorden ... 
DIENSTEN, 

ten behoeve van het algemeen te worden 
beloond 

DIENSTHEER OF MEESTER, 

1835 

1336 

36 

Pligten van, onder de Jagtwet 18.58 
onder de Jagtwet No. 10, 1870 ... 
Klagt van, tegen Dienstbode, behoeft 

... 107-9 
388-89 

niet schriftelijk te zijn 556 
Regten en pligten van, onder de wet op 

Meester en Dienstboden (No. 10, 1880) 790 en seq. 
V erantwoordelijkheid van, onder de wet 

op Houtbosschen (1880) 
van Mapoch Kaffers betaalt achterstallige 

belasting voor hen 
Pas door, aan Kleur ling 
Vooruitbetaling door, voor Mapoch's Kaffers 

teruggetrokken ... 
Zie verder onder Dienstboden. 

DIENSTJAAR, 
Bepaling van, 
van af 1 Januarij tot 31 December 
begint van af 1 April 

837 

1221 
1235 

1344 

453 
1063 
1229 

Dit wederom gewijzigd ib. in notis 
DIENSTCONTRACTEN, 

Zie Oontracten. 
DIENSTPLIGTIGHEID, 

der Kleurlingen ... ...81, 383, 6.50, 1166 
DIRECTEUREN, 

van Telegraaf-Kantoren, Wet No. 3, 1884, 
op de Telegraphie, art. 28 en 29 

Zie verder onder Besitturde?·s. 
DISTILLATEURS OF DISTILLEERDERS, 

1295 

die geestrijke drank verkoopen betalen Licentie 969 
het enkel distilleeren vereischt geene Licentie... ib. 

DISTRICT, 
Verdeeling van Republiek in, 48, 61, 100, 681, 1027 
Geregtshoven in ieder, . . . 56 
Bestuur van ieder, 61, 681, 1027 
Bepalen van lijnen van, 100 
elk, zal eene Land-Commissie hebben 124, 369 
Leidraad voor District's Procureur 148 
Genoemd Ambtenaar afgeschaft ... 225 
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DISTRICT,-vervolg. 
BLADZ. 

Opdragt aan Landmeter Generaal om regulatien 
aangaande scheidingslijnen van, te maken 373 

Districtsraad opgerigt... 681, 1027 
Kosten van Districtsbestuur ib. ib. 

DISTRICTSRAAD, ' 
toegestaan aan Lijdenburg 134 
Bepalingen betreffende Districtsraden, 681, 682, 1027 
Wet voor de daarstelling van, No. 19, 1880, 

(herroepen door Wet No. 6, 1883) 681-82, 863 
Concept Wet No. 6, 1883, op, voorloopig in 

werking gesteld ... 
Wet No. 6, 1883, op de Districtsraden, 
opgerigt voor 't District Rustenburg 

, , , Zoutpansberg 
, ,, , Lijdenburg 

DISTRICTS-SCHOLEN, 
onder Wet No. 4, 187 4, art. 6 afd. 2, 7 afd. 2, 

1153 
1189 
1236 
1244 
1304 

21, 23, 24, 28, 38, 40, 54 en 70 568-76 
DOCTOR, zie Geneeskundige. 
DOOD, DOODVONNIS, 

-straf toegepast op zekere misdaden 
-straf mag toegepast warden op Kruitsmokkelaars 
-vonnissen vereischen eenparige bekrachtiging 

van Uitv. Raad ... 
is een der Lijfstraffen aan Misdadigers opgelegd 
-straf kan toegepast warden na overtuiging van 

oproerige en verraderlij ke uitdrukkingen ... 
-straf uitgesproken door Hoog Geregtshof 
Kennisgeving aan veroordeelde 24 uren v66r 

Executie 
-vonnis vereischt bekrachtiging van Uitv. Raad 
Toelage voor bijwor..en v. Geneesheer bij Executie 
-vonnis vereischt bekrachtiging van Gouverneur 

of Administrateur 
-vonnis in verband met Pensioenswet, 

Wet No. 4, 1881, art. 3 
In geval van Doodvonnis wordt rapport en 

getuigenis door Regter naar President ge
zonden 

-vonnis moet volgens Wet bekrachtigd warden 
-vonnis op Commando vereischt bekrachtiging 

van Corn. Gen., die fus gladii et gratiandi 
heeft ... 

Toelage aan Baljuw voor bijwonen en opzigt 
eener uitvoering van Dood vonnis 

DOORVOER-BELASTING, zie Transito-Be lasting. 
DORP, DORPSBESTUUR, 

Landdrosten belast met toezicht over stad of dorp 
Dorps W eilanden 

4 
23 

46 
57 

110 
272 

287 
ib. 

441 

706 

985 

1013 
ib. 

1174 

1205 

63 
85 

6 
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DORP, DORPSBES'JlUUR,-vervoZg. 
Getal V ee op Dorpsgronden 85 
Watervoren ib. 
verdere bepalingen onder Dorps Regulatien (1858) 85-9 
Municipaliteit van Potchefstroom geregtigd 

plaats aan te wijzen voor School en Kapel 
voor Kleurlingen 42 2 

geene Kleurlingen op Erven te wonen dan 
alleen Dienstboden ib. 

opsluiting van besmet Vee op, . . . 367 
geen verkoop van Dorps weilanden 310 
Dorps gronden kunnen verpacht warden 318 
Zie verder onder Municipaliteit. 

DORPSGRONDEN, 
N aturellen bel et te wonen nabij,. . . 5 
Verkoop van Sterke Drank binnen 76 
Dorps weilanden 85 
Getal V ee op, ib. 
geen verkoop van, 310 
kunnen verpacht warden 318, 417, 418 
mogen niet door Kleurlingen bewoond warden 

zonder verlof 379 
Trekken van Vee over, 411 
onopgemetene Dorpen door Regering te warden 

gem et en ... . 516 
Concessies voor Molens op, kunnen door Rege-

ring warden verleend 669 
van Pretoria vastgesteld bij 

Proalamatie, dd. 26 Augustus 1880 939 
graven van Steenkolen binnen de, van 

W akkerstroom 944 
van Zeerust omschreven door 

Proclamatie 19 October 1880 945 
van Rustenburg omschreven door 

Proclamatie 26 October 1880 94 7 
van Potchefstroom omschreven door 

Proclamatie 28 October 1880 950 
Marktplein te Pretoria te transporteeren 

op Nederd. Herv. Gemeente 1109 
Marktplein te Pretoria verlegd naar 

Uitspanningsplein 1131 
W atervoor van Haaskraal binnen de Dorps-

gronden van Potchefstroom . . . 114 9 
gedeelte van, te Pretoria, toegestaan aan 

zekere personen .. . 1152 
DORPS-REGULATIEN, 

Algemeene gelden niet te warden gebruikt 
tot instandhouding van water en water-
voren in de dorpen 28 
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DORPS-REGULATIEN,-vervolq. 
Landdrosten belast met toezicht over dorpen 

en ondergeschikte beambten 63 
voor de dorpen in de Z. A. Republiek 85 en seq. 
Marktmeesters gehouden Dorps-Regulatien 

te observeren 113 
Bepaling aangaande vee besmet met longziekte, 367 
voor het nieu we dorp Christiana, 384 
Trekken van vee over dorpsgronden 

onderworpen aan, 411 
DORTHESIA OF AUSTRALISCHE BOOMLUIS, 

Proclamatie tegen invoer van 686 
G. K. betrekkelijk dezelfde zaak... 709 
Verdere bepalingen door G. K. No. 110, 

dd. 26 Julij 1879 720 
DOUANENSTATIE, 

Grond verleend aan Portug. Gouvernement 
voor eene tij delij ke, 13 27 

Regering opgedragen op de groote wegen en 
toegangen tot Staat op te rigten 1345 

DRAKENSBERG, 
Veldcornetschap "Op en Onder," Wijk No. 3, 

District W akkerstroom, bepaald bij 
Proclamatie 10 November 1866 297 

DRANK, 
Bepaling voor verkoop van, in dorpen 
Verkoop van, op plaatsen gewonnen vrij 
Kantien Licentie 
Verkoop van, vereischt licentie ... 

19 
ib. 
64 
ib. 

Verkoop van, op de Markten 66, 1186-87 
Verkoop van, buiten de dorpen ... 
onvoorzichtig stooken van brandewijn belet ... 
geen sterke dranken aan kleurlingen te worden 

ib. 
89 

verkocht zonder order van meester ... 96, 967 
Licentie voor verkoop van bij de groote 

en kleine maat . . . 428, 956 
Verkoop van, op Zondag belet . . . 708, 965 
Verkoop van, na 9 p. m. en voor 6 a. m. belet ib. 
Regulatie voor invoer van, in 

gevangenissen ... 829-30, 832, 850 
Verkoop van, door Venduafslager 859-60, 1324 
wie bevoegd lieentie voor verkoop van, 

te verleenen 
Vorm van licentie die bij de maat moet zijn 
verdere bepalingen aangaande licenties voor 

954 
ib. 

verkoop van ib. en seq. 
Bepalingen betre:ffende Licentie-Hof of 

Commissie 956 en seq. 
Deponeren en bewaren van, door handelaar 

bij de groote maat 962 
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DRANK,-vervolg. 
Verkoop van, in vennootschap . . . ib. 
Handelaars in, moeten bord enz. ophangen . . . ib. 
Beslagneming van, waar licentie niet vertoond 963 
Beslagneming van, ter verkooping rondgevoerd 

zonder licentie ... 964 
Uren gedurende welke localen voor verkoop 

van, niet geopend zullen zijn .. . ib. 965 
Exceptie in geval van bona fide Hotels en 

reizigers 
Buffet gesloten op Zondag 
Bevoegdheid van Landdrost, Constabels, enz. om 

gebouwen waar drank verkocht wordt 
binnen te gaan 

Straf voor dronkenschap 
St.raf voor verkoopen aan personen onder 15 jaar 
Straf voor verkoopen van, zonder licentie 
Straf voor vervalschen van 
St.raf voor verkoop van, aan personen onder 

965 
rib. 

966 
967 

ib. 
971 
972 

invloed van drank 
Invoerregten op gedistilleerde 
op Markten verkocht per gallon ... 

973 
1024, 1120 

1187 
in verband met Wet No. 10, 1883, (op Kruit 

en Ontplofbare Stoffen), art. 3, 4, 5, 6, 1213-14 
DRIE EN DERTIG ARTIKELEN, 

Zie Art?:kelen. 

DRONKENSCHAP, 
maakt person en onbevoegd getuigenis af te leggen 291 
Straf voor, 967 
Straf voor verkoop van drank aan persoon in 

staat van 973 
In verband met de Wet op Kruit- en Ontplof

bare Stoffen-Fabrieken (No. 10. 1883) 1213-14 
DRUKPERS, 

Vrijheid van, 36 
Belasting op Advertenties in Nieuwsbladen 660, 661 
Wet No. 3, 1881, betrekkelijk Nieuwsbladen 

en Pu blicaties, (herroepen door V.R.B. 
25 Junij 1886) ... 

Vertegenwoordiger van, toegestaan Volksraad
zittingen bij te wonen 

DRIJFGEIJD, 
voor schutten van Vee, 

983 

1090 

onder Schut Regulaties 1869 
, Wet No. 2, 1882 

322 
1092-93 

DUELLEN, 
of Tweegevechten verboden 147 

DUITSCHLAND, 
Goedkeuring van Tractaat ~et, . , , 1341 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

45 
BLADZ. 

DYNAMIET, 
Gebruik van, voor het vangem en vernielen 

van Visschen bel et . . . 7 46 
Wet No. 10, 1883 op Kruit- en OntplG>fbare 

Stoffen-Fabrieken . . . . . . 1211 
EDELGE8TEENTEN, zie Diamanten. 
EERBAARHEID, 

Schennis van de, strafbaar 
EEREKRUIS- TRANSV AALSCHE, 

Instelling van, 
EERSCHENNIS, 

4, 5, 36, 1016 

662 

Strafbepaling voor, . . . 4, 5, 455 
Hof van Landdrost en Heemraden toegestaan 

Boete te bepalen wegens, 
door de Drukpers 
Getuige niet verpligt vragen te antwoorden die 

strekken tot schending van zijn eer en 
karakter ... . .. 

E f G ENDOMSPLAATSEN, 
Bepalingen betreffende, volgens 

8 
36 

294 

Grondwet 1858, art. 195-198 en 205 65, 66 
Belasting op, 111, 126, 312, 658 
Belasting op piaatsen grooter dan 3000 morgen 245 
Personen die niet meer geregtigd zijn tot, . .. 312 
Belasting op gedeelten 316, 359 
V orm van Grondbrief voor, veranderd, 317 
Persoonlijke Belasting betaalbaar door eigenaren 

voor slechts een, 454 
Belasting dubbel indien niet binnen 6 maanden 

na vervaltij d betaald ib. 
464 

658, 659 
Herroeping van dit Besluit 
Belasting op halve en me er dan halve 

ELANDSBERG, 
V eldcornetschap (Wijk No. 2) District 

W akkerstroom ... 
ELANDSRIVIER, 

Veldcornetschap District Rustenburg . 
, , Pretoria ... 

Grenslijn tusschen Veldcornetschap, en Veldcor-

296 

17 
114 

netschap Zwart Ruggens, Distr. Rustenburg 303 
ENTREPOTS, 

voor In voerders van goederc'n, 
Wet No. 4, 1882, art. 16 ... 

Rijks-, te Lourenco Marques 
ERF OF ERVEN, 

bepalingen voor, onder Dorps Regulatien 1858, 

1102 
1349 

art. 3-ll, 14, 18, 21, 22, 31,33 en 34 ... 85-89 
bij Transport van, moet koopsom beedigd zijn 226 
Kaart van, in triplicaat 372 
Schaal van kaarten van 41 ~ 
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ERF OF ERVEN,-vervolg. 
V erzamelingen van niet-dienstdoende Kleur-

lingen op, belet 422 
Eigenaren van een, moeten ook 

Hoofdbelasting betalen 454 
Eigenaren van, verpligt Xanthium Spinosum 

uit te roeijen 461 
V er koopingen van, op Dorpen goedgekeurd . . . 609 
Opmeting van, of gedeelten van, alvorens 

transport zal worden passeerd 712 
G. K. No. 160, dd. 27 Februarij 1882, met 

referte tot Xanthium Spinosum groeiende op, 1065 

ERFBELASTING, 
zal door Uitv. Raad geregeld worden 65 
Belasting op . . . 89, 313, 453, 660 
of recognitie betaalbaar van af datum dat 

transport verkrijgbaar was 270 
bepaald voor dorp Christiana 385 
(extra) betaalbaar op, te Lichtenburg 540 
V erhooging van, 660 
Oorlogsbelasting op, 67 5 

ERFGENAMEN, 
Uitbetaling van erfportien der mondige 

en onmondige erfgenamen . . . 397 
Securiteit voor erfportien van minderjarige ib. 
Erfportien der minderjarige, kunnen bij 

W eesheer gedeponeerd word en ib. 
hebben zeker voorkeurregt bij keuze v. Executeur 400 
die koopers zijn van vastgoed in boedel 

betalen geen Heerenregt 1193 
ERFPORTIEN, 

van kinderen onder de Zand-Rivier Conventie 14 
Bepalingen omtrent securiteit der, van kinderen 

door het passeeren van kinderbewijs 20 
Uitbetaling van, aan mondige en onmondige 

erfgenamen 397 
Borgen voor, der minderjarigen . . . 398 
der minderjarigen kunnen bij W eesheeren 

gedeponeerd worden ib. 
van kinderen moeten zijn verzekerd of 

uitbetaald v66r ouder licentie tot 
hertrouwen ontvangt 443 

ERMELO, 
aanleg van, als nieuwe dorp op plaats 

N ooitgedacht, district Middelburg 
afzonderlijk district verklaard 
grenslijnen van, gepubliceerd 
verdeeling van district, in drie wijken, 

... 740-1 
1104 

1141-42 
1239 
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EUROPESCHE GOEDEREN, 
Invoerregten op, volgens 

Wet No. 2, 1881, art. 3 afd. 2 
Wet No. 6, 1882, art. 3 afd. 2 

EV ANGELIUM, 
Uitbreiding van, onder de Heidenen toegelaten 
Maatregelen tegen bedrog enz., bij de uitbreiding 

BLADZ. 

1023 
1120 

36 

van het, onder de Heidenen 143, 144 
EX AMENS, 

voor Onderwijzers en Onderwijzeressen, 
Wet No. 4, 1874, art. 73-140 576-81 

Reglement van het Exam.v. Onderw. 12Mei 1876 643 
van Artillerie Corps,Wet No.8,1882,art. 19 en20 1137 

EXAMIN ATOREN, 
Commissie van, in Regtsgeleerdheid, 

Civ. Proc. Wet No. 1, 1874, art. 2 
8ommissie van, onder Wet No. 3, 1874, art. 3 

EXECUTEUR, 
Pligten van, 
Oproeping door, van Crediteuren en Debiteuren 
moet Boedel binnen 6 maanden vereffenen ... 
geeft kennis in Staatscourant van. Rekening van 

Administratie 
mag uitstel verzoeken 
kan binnen 6 maanden gedagvaard worden ... 
mag geene Uitbetaling doen v66r goedkeuring 

van Rekening 
moet Boedeldocumenten aan W eesheer over-

handigen 
geen verhaal op, na zij n ontslag 
Belooning van Exccuteur-Testamentair 
Verdeeling onder Executeuren 
V erantwoording van Mede-. 
moet Securiteit stellen 
Bepalingen betreffende Execu teur-Testamentair 

zijn toepasselijk op Executeur-Datief 
V orm van brieven van administratie 
Ambtenaren mogen niet Executeurs-Datief in 

vreemde Boedels zij n 
kan Boedel als Insolvent overgeven 
Dranklicentie kan op, overgemaakt worden ... 
is verplicht op aanschrij ving dadelijk Belasting 

te betalen 

541 
565 

396 
ib. 
ib. 

ib. 
397 
ib. 

ib. 

1:b. 
ib. 

398 
ib. 
ib. 

400 

ib. 
407 

636 
865 
969 

1410 
EXECUTEURSKAMER, 

Belasting op, 1022, 1118 
EXECUTIE, 

Zegel op vonnis ter, 
Bij won en van, door Geneesheer ... 
geene plaatsen in, te worden verkocht voor 

minder dan opzetprijs 

433 
ib. 

519 
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EXECUTIE-vervolg. 
niettegenstaande appel 
van vonnis 

48 

tegen Maatschappijen met beperkte 
V erantwoordelijkheid 

van vonnis in Land Corn. zaken 
Publieke verkooping van goederen in, zonder 

licentie 

BLADZ. 

549 
552 

587 
619 

857 
in Insolvente Boedels, Wet No. 21, 1880, 

art. 22, 25, 48, 87, 142 
van V onnis kan gestaakt worden 

875-934 
1179 

Uitnemen van Lastbrief ter, ingevolge Vonnis 
van Rondgaand Hof 

Lastbrief van Parate- ... 
FALSITEIT OF VERVALSCHING, 

Strafbepaling voor Falsiteit van, of in, 
geschriften door ambtenaar 

passeeren van valsche getuigschriften door 
doctor of heelmeester 

is een der misdaden van uitlevering, 
onder Wet No. 5, 1871 

Uitlevering voor, onder Tractaat met Oranje-

1181 
1408 

3 

ib. 

456 

Vrijstaat, 1 Augustus 1872 471 
Uitlevering voor, onder Wet No. 1, 1873 476 
van documenten, papieren enz. door Insolvent 903-4 
van Drank-Licenties .. . 961 
van permit aan Kleurlingen om drank te koopen 968 
van drank 972 
is een der misdaden voor Uitlevering, 

onder Wet No. 2, 1881 
onder Wet No. 5, 1885 (0. Vrijstaat) 
van Schatkistbilletten 

FEESTDAGEN, 
geen markt op Zon- en Feestdagen 
welke publieke, zijn ... 

982 
1360 
1406 

88, 112, 1186 
226 

geen zitting van Geregtshoven in Crim. 
Proceduren op .. . 288 

Postkantoor gesloten op Zon- en Feestdagen 330, 528 
Majubadag (27 Februarij) zal een publieke, zijn 1105 
geen zitting van Hoogere Hoven op, 1183 

FIN"\NTIEELE COMMISSIE, 
Rapport aangenomen 
Bepalingen betreffende 

1373 
1377 

Bevoegdheid onder de wet op Schatkistbilletten, 
(No. 9, 1885) 1404-6 

FRAUDULEUZE, 
V ervreemding van in beslag genom en 

goederen strafbaar 
FRAUDULEUZE INSOLVENTIE, 

vVet No. 21, 1880, art. 63, 70-72, 74, 133, 

553 

899,930 
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GATSRAND, 
Veld.cornctschap van 

GEBODEN, HU\Vl~LLJKS-

49 

71 

Afkond.iging van, Wet No. 3, 1871, (Huwelijks-
Ordonnantie, ·Art. 1, 2, 8 en 20) 442-4 7 

GEDWONGEN SEKWESTRArriE, Wet No. 21, 1880, 
art. 5, 9, 10, 18, 20 ... 867-74 

G:B~ESELING, 
van blanke personen belet ... 57, 272 
van mannelijke kleurlingen door Veldcornet... 97 
toegelaten volgens Wet No. 14, 1880, op 

gevangenissen, art. 12, 14, 24 en 31, 
geen geeselslagen onder eenig vonnis van 

Inspecteur van Gevangenis zullen worden 
toegebragt v66r bekrachtiging door een 
der R.egters 

onder de Regulatien op de Gevangenissen, 
onder Wet No. 14, 1880 

828-34 

834 

854-55 
van kleurlingen onder de Grond wet, 

(No. 1, 1883, art. 29 en 39 
GEMBERBIER EN JOPENBIER, 

1161 en 1163 

kunnen zonder Licentie verkocht worden, 
Wet No. 1, 1881, art. 2, 954 

GENEESHEER, HEELKUNDIGE OF CHIRURGLJN, 
Strafbepaling voor valsche getuigschriften door 3 
Toelating van, 4, 990 
gepermitteerd vrij te practiseren en alle 

med.icamenten vr~j te verkoopen, 
geregtigd tot belconing en mag zijne diensten 

19 

niet weigeren bij lijkschouwingen 92, 1334 
Assistentie van, in geval van misd.aad en 

acte van schouwing 
Toela.ge aan, (Wet No. 2, 1871) ... 
Zegel op admissie van, 
Toelage aan, als getuige in Crim. zaken 

279 
440 
610 
718 

Wet No. 8, 1881, toelating van, enz. (vervangen 
door Wetten No. 2 en No. 12, 1886) .. . 990 

Tarief voor, als getuige in Civ. zaken, 1202 et in notis 
van 'Stellaland gead.mitteerd 1321 

GEREEDSCHAPPEN, 
van Insolvent 

GEREGTSBODE, 
Aanstelling van, 
Eed van, ... 
exploiteert Dagvaarding 
Toelage aan, 
ieder Geregtshof heeft, 

878, 915 

54 
55, 542 
57, 252 

58 

Pligten van, in 't exploit. v. mandamenten, enz. 
Arresten door, onder Crim. Procedure l R66 ... 
ontvangt zekere gedeelten der Trouwgeld.en, 364, 

106 
252 
277 
447 

7 
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GEREGTSBODE,-vervolg. 
Reiskosten van, berekend volgens distantie 
· · weTkelijk afgelegd 
Adjunct-Geregtsbode ... 
Exploiteren van SubpoAna op Getuigen 
Pligt van, onder Lastbrief ter Executie 
Copie van Inventaris afgegeven door, 
wanneer goederen niet te worden vervoerd door, 

, , moeten warden vervoerd door, 

BLADZ. 

525 
.544 
.545 
552 

ib. 
ib. 

553 
'ib. Verkooping v. in beslag genomen goederen door, 

Exploiteren van Dagvaarding in Criminele 
Zaken door 556, .560 

1208 
1209 

Tarief voor, in Civiele Zaken 
, , , Criminele Zaken ... 

behoeft gecn Vendu-licentie uit te nemen doch 
betaa1 t gewone percenten 

moet Borg stellen 
Wet No. 10, 1885, Invord. Dir. Belasting, 

1323 
1373 

art. 9 en 11 . . . 1408, 1409 
Lastbrief ter executie voor Belasting verschul

digd geexploiteerd door, 
verp1igt Belasting met kosten aan te nemen 

en Kwitantie te geven 
GEREGTSIIOVEN, 

Teregtzittingen in 't openbaar 
Toehoorders moeten zich goed gedragen en met 

ongedekte hoofden bijwonen, 
Straf voor rustverstoring in, 
Straf voor beleediging van den Regter 
geen Bastaard als lid van, toegelaten 
Zijn vrij en onafhankelijk in de uitoefening 

en Landdrost en 

1408 

1409 

1 

ib. 
2 

ib· 
ib. 

der Regtsmagt 
Hof van Landdrost 

Heemraden 
Hoog Geregtshof 
nemen geen Eisch 

Dagvaarding 

... 56, 1 0.5, 1370-71 
,ib., 682, 703, 7 42, 1011, 1028 

in aanmerking zonder 
.57 

zullen de kennisneming der zaken bespoedigen en 
zoo spoedig mogelijk Uitspraak doen 61, 273, 1179 

Veldcornetten gehouden de bevelen der, te 
gehoorzamen 

welke W etboeken en W etten gevolgd moeten 
word en door, 

zullen Volksraadsbesluiten als Wet eerbiedigen 
en niet mogen veranderen ... 

zullen het laatste Volksraadbesluit als Wet 
eerbiedigen 

Regulatien van de wijze van Procedeeren voor het 

90 

116 

117 

ib. 

H. Geregtshof in Crim. en Civiele Zaken 117 en seq. 
Over de Justitie Kosten in, . . . .. . 123 
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GEREGTSHOVEN,-vervolg. 
V olksraadsleden niet bel et Zaken voor anderen 

te verdedigen in, 
mogen geene Confiscatie en Verbeurd verklaring 

van goederen uitspreken ... 
Ord. No. 5, 1864, Regtspleging in Criminele 

BLADZ. 

169 

171 

Zaken in de, 271 
Zegel op Documenten in, 433 
zullen gronden of redenen van vonnis opgeven 524 
Manier van procederen in de Hoven van 

Landdrost en Landdrost en Heemraden 541-51 
Zamenstelling van Hoog Geregtshof 682 

, , Rondgaand Geregtshof ib., 1028 
Hoog Geregtshot, opgerigt door 

Proclamatie 18 Mei 1877 
Goedkeuri~g dezer Proclamatie 

703 en seq. 
713-14 

Hoog Geregtshof opgericht volgens 
Order 1:n Oouncif, 27 Nov. 1878 

J urisdictie der, in zake Dienst- en Leerling
Contracten 

J urisdictie van Hoog Geregtshof en Rondgaand 

742 

792 

Hof in Insolvente Zaken 865 en seq. 
Inwoners vrijen toegang tot de, . . . 1008 
Pleidooij en, W erkzaamheden enz. van Hoog 

Geregtshof in· de Hollandsche Taal 
Pleidooijen, V onnissen, enz. moeten in open 

Hof plaats vinden 
Hoog Geregtshof kan onder goedkeuring van 

1012 

ib. 

Staatspresident Regels optrekken enz. 1013 
Hoog Geregtshof bestaat uit 2 of 3 Regters... 1028 
Rondgaand Hof bestaat uit 1 Regter ib. 
Led en van Hoog Geregtshof en Rondgaand Hof 

voor hun leven aangesteld . . . 683, 1028 
H. Geregtshof kan transportacte ter zijde zetten 1115 
Zamenstelling van Hoog Geregtshof onder 

Wet No. 3, 1883 1178-79 
Beide Hoog Geregtshof en Rondgaand Hof doen 

uitspraak zoo spoedig mogelijk 
Hoofdregter en Strafregters moeten in de Regten 

gepromoveerd zijn 
Hoog Geregtshof een Hof van eerste instantie 

en van appel 
Rondgaand Hof zamenstelling van, 
A ppel van Rondgaand Hof 
Hoog Geregtshof en Rondgaand Hof kunnen 

Zaken naar eenig ander bevoegd Hof 

1179 

ib. 

ib. 
1180 

ib. 

verwijzen 1181 
Regtstermijnen van Hoog Geregtshof 1183, 1372 
Zittingen van Rondgaand Hof . . . ib. 
Tarief voor Hoogere en Lagere Hoven, enz. 1200-9 
Inboorlingen hebben vrijen toegang tot de, . .. 1259 
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GEREGTSHOVEN ,-vervoly. 
Hoven voor Naturellen Zaken l 354-55 
Wet No. 6, 1885, voor het maken van nood

zakelijke wijzigingen in de Wetten aan
gaande de, 1370 

J urisdictie der Landcommissie ib. 
, van den Landdrost ih., 1371 

Regtstermijnen voor den Regter alleen zittende 
in 't Hoog Geregtshof 

Regulatie aangaamle appel 
G ESCHRIFTEN, 

Strafbepaling voor falsiteit van, of in, door 
een Ambtenaar behoorende tot de Teregt
zittingen 

GETUIGEN, 
Ondervraging van, 
Getuigenverhoor van Besc}-mldigde 
Sluiten van Getuigenverhoor 
Reiskosten aan, in Criminele Zaken 

1372 
ib. 

3 

119 
ib. 
rib. 

123 
, , , Ci viele Zaken ib., 1203 

ib., 267, 
524, 546 

Aanschrijven van, door Land Commissie ] 32, 369, 618 
Dagvaarding van, voor Commissie benoemd om 

" 
, vooruit te worden betaald 

Transporten te regeleu van Eigendommen 
gekocht van Euitenlandsche Eigenaars ... 

hoe verklaringen van, bij voorloopig onderzoek 
267 

worden afgenomen 280 
Stwf voor weigeren getuigenis af te leggen ib., 290 
kunnen georderd worden securiteit te stellen 

voor hunne verschijning 281 
leggen onder eede en in tegewoordigheid van 

Beschuldigde getuigenis af ... 286 
Straf voor, wanneer niet verschijnende 

na dagvaarding . . . 288, 290, 524, 558 
bij afwezigheid van, kan zaak uitgesteld 

worden 
geen nieu we, toegeJaten in appel 
wie niet als, kunnen worden gehoord 
Beeediging van, 

289, 546 
291 

ib., 292 
ib. 

Verklaring in stede van eed ib. 
AangeraBde persoon is een bevoegd Getuige... 293 
Vragen die zij niet behoeven te antwoorden 293, 294 
kunnen worden geroepen om de geloofwaardig-

heid tegen te spreken van andere Getuigen 
moeten Huwel~jks-Certificaat onderteekenen ... 
zullen met Executeur In ventaris in Boedel 

294 
362 

opmaken en onderteekenen . . . 396 
Toelage aan, in Crim. en Civ. Zaken 441, 717, 942 
twee, moeten bij Huwelijk tegenwoordig zijn 445 

, , H'Uwel~jks·Register teekenen .. . ib, 
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GETUIGEN,-vervolg. 
8uupoena op, in Civiele Zaken ... 
Vorm van S11bpoena ... 
examineren van, buiten het Hof, wanneer 

plaats heeft 
Subpoena op, in Crimineele Zaken 
Dagvaarding van, door Commissaris van 

Lichtenburg 
in Crimineele Zaken leggen getuigenis in open 

BLADZ. 

545 
ib. 

546 
557 

621 

Hof af 704, 1012 
De bene esse . . . 706, 1013 
voor K witantien volgens Gen. Instructie 1882, 

art. 26 afd. n en o 
Subpoena voor, in Rondgaand Hof 
Tarief voor, in Civiele Zaken in H. Geregtshof 

en Rondgaand Hof 

GETUIGENIS, 
valsche, strafbaar 
in Crim. Zaken wordt met voorloopig onder

zoek aan Regter voorgelegd ... 
Ho" getuigenis moet worden afgenomen 
kau door Beschuldigde bij voorloopig onderzoek 

geroepen worden 
van person en bij de Wet bevoegd kan niet 

geweigerd worden 
Hoofdmisdadiger bevoegd, af te leggen 
Erkentenis van misdaad kan als, worden aan-

1057 
1182 

1202 

4 

276 
280 

281 

291 
293 

genomen ib. 
maar alleen tegen erkenner zelve ib., 294 
van een persoon genoegzaam bewijs in Crimineele 

Zaken 294 
Uitgezonderd in geval van Meineed ib. 
moet door den Griffier worden opgeschreven ... , 547 
De b,ne esse 706, 1013 
van vrouw van Insolvent 900, 901 
in geval van l.Jood vonnis moet naar President 

verzonden worden 
Afschrift van, in Rondgaand Hof 

GEV ANGENBEWAARDER, 
Bepalingen betreffende, volgens 

Wet No. 14, 1H~O, art. 4, 5, 7, 10-i3, 
17-19, 22, 28, >.9 en 31 

Regulatien op, in verband met, 
Wet No. 14, 1880 

GEVANGENBEWAARSTER OF MATRON, 
Regulatien op, in verband met 

\iVet No. 14, 1800, art. 1-7 
Hoofd: Visiteeren, art. 1 
Hoofd: Gevangene, art. 6 

1013 
1180 

825-34 

841-51 

843 
846 
848 
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GEVANGENE, 
Bepalingen aangaande, onder 

Wet No. 14, 1880, art. 6, 8-10, 
12-19, 24 en 26 

Regulatii~n op, in verband met 
'Vet No. 14, 1880 

GEV ANGENISSEN, 
Regulatien voor de, ... 
Wet No. 14, 1880, ter verbetering van, 

en andere doeleinden 
Regulatien volgens 'Vet ·No. 14, 1880 
Publieke Aanklagers zullen gevangenissen 

tweemaal 's maands bezoeken 
GEWEEREN, zie V~turwapenen. 
GEZWORENEN. Zie Ju:·,ie. 
GODSDIENST, 

BLADZ. 

826-32 

839-53 

308 

824 
839-56 

1217 

onder de Heidenen . . . 36 
Vrijheid van 378, 670, I 004, 1256 
Godsdienst Onderwijs in de scholen 570, 1070 
Vrijheid van, gewaarborgd door 

London Conventie 1884, art. 9 
GOUD, GOUDVELDEN. 

1256 

Ontdekker van, moet kennis geven aan 
Regering 

Gouvernement reserveert regt op 
percentage of Royalty vastgesteld op, 
Belooning voor ontdekking van, ... 

295 
386 

391,475,1346 
414 

Wet No. 1, 1871, betre:ffende ontdekking 
en beheer van, . . . 423 en seq. 

Wet No. 2, 1872, op hetzelfde onderwerp 465-68 
in 't District Leijdenburg opengezet 538 
Wet No. 2, 1874, (Maten en Gewigten) van 

geen toepassing op ve:rkoop van, 
"'"et No. 7, 1874, regelende de ontdekking 

en bestuur van ... 
Zitting van twee leden als Representanten 

der Goudvelden in Volksraad 
Gouden Ponden wettig tender verklaard 
Goud-Ponden, Transvaal, Verklaring van 

Engelsche Munters daarover 
Wet No. 6, 1875, wijzigende de wetten 

betrekkelijk de, 
Speciaal Geregtshof voor Lijdenburgsche 

Goud veld en hersteld 

562 

591-93 

594 
ib. 

599 

622-32 

702 
Regels en bepalingen voor de Nieuwe 

Caledonia Goud veld en 712 
1023, 1120 

1873 
Invoerregten op Goudwaren 
Herroeping van Proclamatie 14 Mei 

omtrent de 
Bepaling betre:ffende prospecteer licenties 

1046, 1120 
1109-10 
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GOUD, GOUDVELDEN,-vervolg. 
Plaatsen bij Proclamatie 14 Mei 1873 open 

gezet, niet meer als publieke goudvelden 

BLADZ. 

te worclen beschouwd 1147, 1152 
'Vet No. 1, .1883, op het delven van, en 

ha.ndel 111 edele metalen enz. 1156-61 
Goedkeuring van Concessies dom Regering 

toegezegd 
voorloopige Regula.W~n voor de Kaapsche, 
Wet No. 1, 1883, op de Goud velden, verder 

1156 
1242 

van kracht verklaard . . . 1246-47, 1261 
Bijlage van Wet No. 1, 1883, op Goud en 

Goudvelden 1276-79 
Omschrij ving van gronden District Lijdenburg 

binnen welke claims verkreg. kunnen worden 1299 
Uitgifte v. Concessie op Gouv. gronden gestaakt 1346 
Vermindering van percenten voor Goud

concessies op private plaatsen ib. 
Wet No. 8, 1885, op 't delven van, en 

handeldrijven in edele metalen enz. 1377 en seq. 
Zekere gronden als Publieke Delverij verklaard 1403 
Handel in ruw goud zonder Licentie 

toegelaten 1411-12 
Stand-Licentie bepaald op 10/s. per maand 1412 
Geproclameerde gronden onder Proclamatie 

van 11 Augustus en 15 Sept. 1885 in 
in twee afzonderlijke Delverijen verdeeld 1418-10 

Gedeelte Kromdraai Distrikt Pretoria als 
pu blieke lJel verij verk.laard ... 1419 

GOUD-COMMISSAlUS, 
Plichten en bevoegdheid van, 423-25, 449, 466-68, 

5~1--3, 623-32, 1157--63,1276-8, 1378-95 
Salaris van 449 
belet aandeel aan mijnwerken te hebben 460, 1383 
zal borg stellen 137 4 
is ex officio V rederegter 1383 

GOUVERNEMENT, UITV. RAAD OF REGERING, 
pligten en bevoegdheden van, volgens 

Grondwet 1858, art. 13, 27, 28, 34-37, 
39, 51, 53, 64, 67, 68, 70, 75, 81-83, 
85-87, 89-95, 100, 121, 125 afd. 2, 
128, 129, 139, 171, 184, 190, 191, 194, 
200, 207-209, 212, 224 ... 35-68 

Oorlogskosten van Buit afgetrokken ten 
genoege van 

Zetel van, te Pretoria 
Lij den burg heeft regt twee led en voor 

Uitv. Raad te kiezen 
stelt Landdrost voor de zetelplaats aan 

V olksraad voor ... 

... 95, 102 
36, 137, 141 

137 

138 
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GOUVERNEMENT, UYfV. RAAD, enz.,-ve1'i!olg. 
Toelating van Zendelingen berust bij het, 144 en seq. 
heeft het regt plaats voor statie aan te wijzen 144 
geeft verlof tot oprigting van statie 1:b. 
heeft geen magt in de Kerk maar beschermt 

dezel ve enz. 
ontvangt kennis van beroep van predikant ... 
is toeziende voogd van N at. W eeskinderen, 

168 
1G9 

G. K. No. 77, 23 Julij 1866 229 
Ammunitehandel in handen van, gesteld 231, 517 
gemagtigd Uitspanningen te verpachten maar 

niet te verkoopen 
Executie van vonnis kan met toestemming 

van, op andere plaats geschieden 
Bekrachtiging van: vereischt in geval van 

doodvor..nis of verbanning 
kan Advocaat of Agent voorzien om 

beschuldigde te verdedigen ... 
op order van, kan crimineel verhoor van een 

District naar een ander verplaatst worden 
Verantwoording van alle mineralen aan, 

' verpligt zich volgens Begrooting in hare 
Uitgaven te gedmgen 

ontvangt verslag van Taxateurs ... 
keurt tenders voor publieke werken en 

269 

287 

ib. 

289 

ih. 
29.5 

304 
306 

leverantien goed... ib. 633 en seq. 
Bij onvoorziene omstandigheden maken 3 leden 

Quorum Uitv. Raad uit 
keurt Uitbetalingen goed 
bevoegd om salaris te onthouden 
Uitval gronden en omliggende gronden 

308 
319 
320 

ge1nspecteerd voor, 327 
heeft uitsluitend regt tot vervoer der posten 029, 527 
A ppel op, van W eesheer 340 
Gouvernementspenningen en kosten in boedels 

zijn prefel'ent 342, 397 
heeft magt salaris v. W eesheer te onthouden 350 
gemagtigd plaats van V.R. zitting te bepalen 

en zal bij zittingen tegenwoordig zijn 356, in notiH 
verleent regt aan leeraren om als 

huwelijks officieren te handelen 
Trouwgelden toekomende aan het, 

359, 442 
364 

ontvangt transport van vervallen Plaatsen en 
Erven en verkoopt dezelve op pub. vendutie 

zal tien plaatsen in District Bloemhof uithouden 
en regt op mineralen en edelgesteenten 
gereserveerd voor, 

zal schade veroorzaakt door graven naar 
diamanten en mineralen vergoeden 

zal logies en voedsel aan Juries betalen 

375 

386 

38G 
387 
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GOUVERNEM~NT, UI'£V. RAAD, enz.,-ve1'volg. 
Verbetermg en aanvulling van de Jagtwet 

(No. 10, 1870), toevertrouwd aan 390 
draagt kosten in Crim. zaken tenzij Hof 

anders bepaald .. . .. . .. . 411 
gemagtigd belooningen uit te loven voor het 

vinden v. edelgesteenten en edele mineralen 414 
heeft geen magt over Gou vernementgronden 

te beschikken 426 
in verband met kiezing van Staatpresident, 

Wet No. 4, 1871, art. 2, 3, 9 en 10 450-451 
keurt Rekeningen goed 458 
zal kafferpassen uitreiken 4 73, 480 
gemagtigd Gouvernementsgronden te verhuren 4 7 5 
's Houtbosch Makiteele (District Utrecht) 

blijft eigendom van het, .515 
Opdragt om alle dorpen en dorpsgronden te 

doen opmeten op kosten van eigenaren... 5J G 
opgedragen noodige wijzigingen te maken in 

'iVeeswet No, 12, 1870 520 
Bevoegdheid van Uitv. Raad om Brieven van 

Inlijving van Maatschappijen te verleenen .590 
geautoriseert gronden v66r 1 September 1871 

aangeteekend te doen inspecteren 594 
opgedragen zaak van Me. Corkindale voort 

te zetten en ten uitvoer te brengen 596 
Zamenstelling van Uitv. Raad 597, 680, 1025 
zal Begrooting bij opening van V olksraad 

voorleggen 597 
8ompensatie Regten op nieuw naar Uitv. Raad 

verwezen .598 
opgedragen W egen te maken en Tollen op te 

richten 600 
opgedragen Revenue-Zegels te doen vervaardigen 604 
opgedragen Wet op Ban ken in te leveren . . . 1:b. 
gemagtigd 'iV egbelasting te heffen 609 
opgedragen met 0. Vrijstaat omtrent ponten 

en schuiten te onderhandelen, 611 
opgedragen W etten omtrent Drank ten strengste 

te handhaven 612 
in verband met de Wet op Kruitmagazijnen 

(No. 1, 1875) 613, 614 
in verhand met 'iV et No. 2, 187.5 (Zegelmeester 

en Uitdeeler van Zegels) 615 
in verband met de Wet op de Goud vel den 

(No. 6, 1875) 623-32 
in verband met Concept Ord. 187 5, betreffende 

Tenders en Leverantien 633 
AppEJ op, van Veldcornet die weigert Kiezer's 

stem toe te la ten · 64 7 
8 
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GOUVERNEMENT, UI'rV. RAAD, enr,.,-vervolg. 
gemagtigd Concessies voor Molens op dorpen 

te verleenen 
kan zich niet inlaten met een Vonnis der 

Geregtshoven 
gemagtigd Kegelbaan Licentie te bepalen 
gemagtigd Acte van Verband te passeeren ten 

behoeve van Leening van £20,000 
benoemt Commissie voor het opcommanderen 

BLAD.Z. 

669 

ib. 
670 

ib. 

van manschappen en benoodigdheden 676, 677 
vergadert geregeld eens in de maand 681, 1027 
drie Leden (behalve Staatspresident) maken 

een Quorum uit ... 
opgedragen wijziging te maken in Wetten waar 

Staatssecretaris genoemd wordt 
niet verantwoordelijk voor Brieven in Padpost

zakken verzonden 
Oprichting van, voor het Bestuur van het 

Grondgebied door Proclamatie 3 Oct. I 879 
Open Brief (Letters Patent) aangaande oprigting 

van Uitv. Raad en Wetgevende Vergadering 
voor het Transv. Grondgebied 

Administrateur kan persoon benoemen om 
zonder Licentie Gouvernements goederen 
en cigendommen te verkoopen per publieke 

ib. 

685 

720 

721 

727 

veiling 
Pligten volgens Pretoria Conventie 1881, 
gemagtigd Houtbosschen te verpachten 
gemagtigd Gouv. gronden te verpachten 

861 
1000-1006 

1015 
ib. 

op last van, kan Landloopers over de grenzen 
gebracht worden ... 

gemagtigd nieu w dorp aan te leggen op de 
Badplaats in W aterberg 

gomagtigd nieu w dorp aan te leggen in District 
Zou tpansberg 

wanneer Hoofd-Ambtenaren stem in Uitv. Raad 

1016 

1017 

1021 

hebben, enz. 1025-26 
Uitv. Raad kan in dringende gevallen President 

verlof geven buiten 'slands te gaan 
Uitv. Raad roept onmiddelijk Volksraad op bij 

onbekwaamheid of dood van President ... 
Staatspresident met twee leden maakt Quorum 

van Uitv. Raad uit 
De Regering stelt jaarlijks zeker Ammunitie tot 

oefening van Artillerie Corps en Politic 

1026 

ib. 

1027 

Corps 1034 1041 
G d . ' oe keurmg van speeiale onkosten door 

ambtenaar gemaakt 1098 
stelt Inspecteur-Generaal en Belastinggaarders 

aan ... 1099, 1121 
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GOUYERNEMENT, UITV. RAAD, enz.,-vervolg. 
gemagtigd Pensioenen aan W eduwen van 

Gesneu velden toe te kennen .. . 
gemagtigd Ermelo als District te proclameeren .. . 
Invoer van Geweeren in handen van, .. . 
opgedragen Warmbad aan Witrivier als publieke 

Badplaats te verklaren .. . .. . 
gemagtigd waarnemende Landdrosten aan te 

stellen waar de Landdrosten zel ven be
trokken zijn 

opgedragen zaak nieuwe dorp in Waterberg 
finaal af te doen 

gemagtigd Instructie voor inspecteeren van 
Kantoren aan Inspecteur-Generaal te geven 

opgedragen Lijst van Gouvernements Hout
bosschen te publiceeren ... 

opgedragen Lichtenburg als District te verklaren 
opgedragen voorziening te maken tegen buiten

sporige onkosten van Stemopnemers 
opgedragen voorziening te maken aangaande 

verpachting van Houtbosschen 
gemagtigd plein te Pretoria op N ed. Herv. 

Gemeente te transporteeren 
gemagtigd Gou vernements gronden onder Con

cessies open te zetten 
gemagtigd Gouvernements gronden in Nieuw 

Scotland aan Occupanten te verpachten ... 
gemagtigd Roburnia te proclameeren onder den 

naam van A rnsterdam 
gemagtigd In voerregten op IJ zerwaren te ver

hoogen zoodra Concessie N ellmapius in 
werking treedt ... 

Beroep op, waar V eldcornet weigert iemand 
als stemgeregtigd aan te teekenen 

BLADZ. 

1104 
ib. 

1105 

ib. 

1106 

1107 

1108 

ib, 
ib. 

ib. 

1109 

ib. 

1110 

1112 

1124 

ib. 

1133 
in verband met \Vet No. 1, 1883, op de 

Goudvelden 1157-64 
A ppel naar Regering van uitspraak van 

Landdrost en V eldcornetten onder de 
wet op de Districts-Raden ... 

Vermeerdering van Uitv. Raad door een 
non-officieellid in persoon v. Vice-President 

gemagtigd twee Gou v. plaatsen te verkoopen 
en overeenkomst met Standard Bank te 
treffen 

gemagtigd Belastinggaarders aan te stellen ... 
gemagtigd tollen op te rigten langs de wegen 

in het District Lijdenburg ... 
piet aansprakelijk voor overschrijdingen of 

schade door occupeerders van Mapoch's 
~ronden 

1190 

1215 

ri,b, 
ib. 

1227 

123~ 
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GOUVERNEMENT, UI'rV. RAAD, enz.-'VP.rvo1g. 
gemagtigd Leening met Stand. Bank in te gaan 1249 
opgedragen Inventa:ds van Gouv. goederen door 

Inspecteur Publ. Werken te doen houden 1273 
moet rekeningen v. speciale Uitgaven goedkeuren ib. 
in verband met de Wet op de Gener. Opmeting 

(No. 2, 1884) 1281-86 
in verband met de Wet op de Telegraphic 

(No. 3, 1884) 1291-93 
in verband met de Wet op Smokkelhandel 

in Ammunitie 1296-7 
opgedragen Steenkoolmijnen op Gouv. gronden 

onder Licentie uit te geven... 1300 
overgelaten Landdrost zetel in W aterberg te 

te bepalen 1301 
heeft magt doorvoer toe te staan tegen 3 pCt. 

op goederen van elders dan Mozambique 
komende 1303 

kan persoon aanstellen om publiek Gouvern. 
goederen zonder Licentie te verkoopen .. . 1323 

Plaatsvervangers gekozen voor twee Uitv. 
Ra.adsleclen 1327 

heeft het regt bepaalde straten en locaties ter 
woon aan Koelies enz. a~n te wijzen 1339 

opgedragen Regelen van Hoog Geregtshof te 
vertalen en te publiceeren . . . 1340 

gemagtigd Telegraaf Conventie met Oranje-
Vrijstaat te sluiten 1343 

gemagtigd Oarorina als dorp te proclameeren... 1344 
opgedragen Agent te L. Marques aan te stellen 

en Douanen Kantoren op de groote wegen 
op te rigten 1345 

opgedragen toe te zien dat strict worde voldaan 
aan de termen van concessies 1346 

kan dispensatie verleenen waar securiteit ver-
valt onder de Regulaties op doorvoer § 11 1350 

Bevoegdheid van, onder de Wet op N aturellen 
(No. 4, 1885) 1353-55 

opgedragen trapsgewijze afschaffing van man
schappen der Staats-Artillerie te doen ge-
schieden 1365 

opgedragen tenders te vragen voor oprigting 
van tollen langs de hoofdwegen naar de 
Goudvelden ... .. . ... 1366 

Verplaatsing en aanstellen van klerken aan, 
overgelaten .. . . .. 1367 

opgedragen Uitvalgronden te verkoopen of te 
verpachten . . . . . . . . . ib. 

opgedragen wijzigingen te maken in de 
regeling der Arbitrage-Commissie 1369 
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GOUVERNEMENT, UI'rV. RAAD, enz.,-vervolg. 
zal toezien dat ambtenaren stiptelijk 

belasting invorderen enz. 1369 
gemagtigd borgacten te eischen van ambtenaren 137 4 
zal vacature opvullen in Finantieele Commissie 1377 
in verband met Wet No. 8, 1885, op de 

Goudvelden .. . . . . 1378-94 
gemagtigd Leening van £100,000 te sluiten .. . 1401 
gemagtigd opmeting van private plaatsen toe 

te laten 
in verband met Wet No. 9, 1885, op de 

1402 

Schatkistbilletten 1404-6 
de Staat heeft legaal verband op alle goederen 

van belastingschuldige 
zal Baken -Commissie aanstellen voor ieder 

wijk, ter regeling van grenzen voor 
generale opmeting 

GOUVERNEMENTS COURANT, 
Zie F'taatscourant. 

GOUVERNEMENTS GRONDEN, 
open gronden zijn eigendom van den Staat ... 
op open, mogen geen gaten, sloten of water

voren zonder verlof gegraven worden ... 
reeds ge1nspecteerd, te worden opgemeten en bij 

publieke veiling te worden verkocht 
gronden in Inspectie-Rapporten aan te geven ... 
mogen niet door Kleurlingen zonder verlof 

bewoond worden 
Verlof kan verleend worden aan Kleurlingen 

om te jagten op, 
in District Zoutpansberg, uitgehouden voor 

Gouvernement 
kunnen niet over beschikt worden door Uitv. 

Raad zonder magtiging van V olksraad ... 
Veldcornetten zullen Xanthium Spinosum op, 

uitroeijen 
die niet aangeteekend zijn zullen verhuurd 

word en 
Regering gemagtigd, te verpachten 

, , , onder Concessies open ~e 
zetten 

in N. Scotland te worden verpacht 
Regering gemagtigd twee Gouvernements 

plaatsen te verkoopen 
Uitspanningen zullen beschouwd worden als, 
reeds ge1nspecteerde Uitspanningen als, 

verklaard 
juiste grenzen van, te worden bepaald 
omschrijven van, binnen welke Claims uitge

nomen kunnen worden 

1410 

1414 

35 

86 

225 
328 

379 

380 

421 

426 

461 

475 
1015 

1110 
1112 

1215 
1219 

1269 
1281 

129~ 
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GOUVERNEMENTS GRONDEN,-ver~·o1g. 
zullen verhuurd worden onder zekere voor

waarden 
wegvoeren van brandhout zonder permit en 

kappen van groenhout op, belet 
uitgifte van Concessies op, gestaakt 
door Regering te worden verkocht of verpacht 

onder zekere bepalingen 
GOUVERNEMENTS KANTOOR OF KANTOREN, 

BLADZ. 

1300 

1330 
1346 

1367 

uren en dagen wanneer open .. .4 7, 538 
zullen niet op Feestdagen geopend zij n 226 

GRASBRANDEN, 
"ret No. 2, 1870, op het branden van gras .... 
nabij Houtbosschen gepermitteerd, 

Dep. Instructien ... 
GRONDBRIEVEN, 

van plaatsen door verzoekers te worden gelost 
tegen betaling 

lossen van 
private transporten kunnen door de eigenaars 

voor een grondbrief verwisselt worden 
Vorm van 
V orm van, voor Leeningsplaatsen en 

. Eigendomsplaatsen bepaald ... 
Oude Grondbrieven en Transporten kunnen 

336 

993 

18 
·ib. 

257 
270 

317 

tegen nieuwe omgeruild worden 318 
Tijd wanneer Grondbrief zal uitgegeven worden 328 
in Duplicaat uitgemaakt ib. 
Oproeping in StaatscO?..vtant indien grondbrief 

niet binnen 6 maanden uitgenomen 
Zegel op, 
Tarief voor afschrift van 

375 
431, 610 

434 
Geen copy van, toegestaan dan op beedigde 

verk1aring 1115 
Fouten in, verbeterd... 1116 
Transport-Akten kunnen verwisseld worden voor, ib. 
Wet No. 4, 1k83, over het uitnemen van 1184 
te worden verleend in Mapoch's gronden 1231 
van Stellaland erkend 1322 

·van Land Goosen bij de Regering in te leveren 1413 
GRONDWET, DE ... 35-69 

Bijlage No. l tot de, 115 
" " 2 " " 11() 
" " 3 " 1l 117-23 
" " 4 " " 123 
, tot de Grondwet 1877 679-83 
" " " " 1881 102.5-28 

GROOT, HUGO DE 
Inleiding van, verbindend waar W etboek 

v. d. Linden te kort komt, enz. 116 
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GYMNASIUM, 
Wet No. 4, 187 4, art. 6. afd. 3, 7 afd. 3, 

21 en 28 568-70 
GIJZELING, 

of Civiele Gevangenzetting voor Schuld, 
Wet No. 7, 1881 989 

HAM, 
Invoerregt op, 1023, 1120 

HANDELAREN, RONDGAANDE HANDELAREN 
OF TOGTGANGERS, 

zij n bel et onder Ka:ffers handel te drij ven . . . 7 
wederzijdsche vrije handel onder 

Zandrivier Conventie 1852, art. 5 en 6... 13 
moeten oude Roll. Maten en Gewigten gebruiken 21 
belet Smokkelhandel in Ammunitie te drijven 

onder de Naturellen 23, 24 
mogen niet zonder Licentie handelen 63, 64, 66 
Ord. 14 April 1858, regelende Licentie etc, voor, 78 
Licentie voor Inwonende, 429, 1022, 1118 

, , Inkomende vreemde 430 
Additioneele Dorpslicentie 1:b. 
V erpligtingen enz. onder de 

Drankwet (No. 1, 1881), art. 23, 32, 36, 
48-50, 59, 61, 64 959-73 

Verpligting van personen die goederen invoeren 
of doorvoeren 1100 en seq. 

Licentie voor Handelaars, Winkelicrs, enz. 1118 
Belasting voor ingevoerde goederen 1119 
Pligten van Importeur 1121 
Ge<:'n handel in ruw goud zonder Licentie 1391 
Handelaar in ruw goud moet boekhouden en 

maandelijks Verslag naar A uditeur zenden ib. 
Handelen van ruw goud met Kleurlingen belet 139~ 
Handel in ruw goud vrij 1412 
Dit wedorom herroepen tu. in nutis. 

HANDTEEKENING V ALSCHE, 
is een der misdaden voor Uitlevering vo]gens 

Tractaat met 0. Vrijstaat 1 Aug 1872, art. 7 4 71 
Conventie met 0. Vrijstaat 1880, art. 1... 737 

HARD-RIJDEN, 
in straten belet, Dorps Reg. 1858, art. 27 89 

HARTINGSBURG, 
zal de naam zijn van eerste nieuwe dorp 1107 
geproclameerd als d~p . . . . . . 1146 
en Nijlstroom zullen beiden als dorpen verklaard 

blijven 1301 
Ruiling van Erven in Nijlstroom voor Erven in, 1420 

HAR'rSRIVIER, 
wijk, District Bloemhof bepaald .. . 1316 
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HA VELOOZE KINDEREN, 
Bepalingen betreffende, 

HAZARDSPEL, 
belet in Gevangenissen 

HEEMRADEN, 

BLADl.. 

8 en seq., 800, 801, 805 

830, 851 

onder de Grondwet 1858, art. 127, 129, 132, 
135, 137,139, 143,150, 151--53,157--60, 
162, 163, 172 en 174 ... 53--61 

getal 6 of ten minste 4, 105 
geta1 wederom op 6 gesteld, 523 

HEERENREGTEN, 
bepaald . . . 18, 64, 313, 427, 773 
door koper te worden betaald 18 
na zes maanden moet dubbeld betaald worden ib. 65 
op Erven ib. 64 
Ord. No. 6, 1864, op 175 
Geen transport te worden ver1eend zonder 

beeedigde verklaring van de grootte 
der koopsom 

Ord. No. 3, 1866, art. 3 
226 
254 
313 bepaald op 3 pet. 

Uitleg van vroeger besluit omtrent 315 
betaalbaar volgens koopbrieven . . . 392 
Verhooging van, op 4 pet. 427, 773 
Burgers op commando verva1len niet in de 

boete van dubbeld te betalen 651, 11GB 
Wet No. 11, 1880, op 773 
bij verpachting of afstand van rogten op mineralen 1045 
voor District Pretoria moeten bij rrhesaurier-

Generaa1 betaald worden 1049, 1193 
voor andere Districten kunnen bij Thesaurier-

Generaal betaald worden 
Wet No. 5, 1882, art. 3, 
geen transport zonder kwitantie van, 
Boete van dubbeld, nieii toepasselijk op burgers 

zoolang- de krijgswet duurt ... 
Wet No. 7, 1883, ter regeling van de betaling 

van, op den verkoop en transport 
Berekening van, bij verkoop van 

ib. ib. 
1114 

ib. 

1168 

1192 

Mijn-Eigendom . .. 1393, 1400 
Geen betaalbaar, op overmaking van rnijn

pachten op private gronden ... 1393 
HEIDENEN, 

Uitbreiding v. Evangelium onder de, toegelaten 36 
Maatregelen van voorzorg tegen bedrog en 

misleiding bij de uitbreiding van het 
Evangelium onder de, 

HEIDELBERG, 
143 

tot District verklaard en lijn door Uitv. Raad 
te worden bepaald 231 
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HEIDELBERG, -vervolg. 
Districtslij n bepaald 
Grenslijn tusschen Districten Pretoria, 

Lijdenburg en, bepaald 
Veldcornetschap Blesbokspruit bepaald 
Grenslijn tusschen Standerton en, 
toekenning van dorpsgrond te, aan 

Gereformeerde Gemeente 
aanleg van nieuwe dorp "Vereeniging" in 

BLADZ. 

250 

300 
414 

1068 

1103 

district, 1123 
schenking v. grond aan Ned. Herv. Gemeente te, 1403 

HEX-RIVIER, 
Veldcornetschap District Rustenburg bepaald 71-2, 84 

H0!1-, V AN LANDDROST, 
volgens Grondwet 1858, art. 143, 146-,58, 

163-170 ... 56-61 
Wijziging van art. 143 der, V.R.B. Sept. 

1858, art. 23 (e) 105 
Jurisdictie van, volgens Crim. Procedure 1866, 271-2 
Jurisdictie van, onder de wet op Licentien 

enz. (No. 2, 1871) 
Jurisdictie in zaken van Uitlevering, 

(Wet No. 5, 1871, art. 3) ... 
J urisdictie in 't toepassen van straf op 

430 

456 

getuigen in Civ. zaken 524 
moet gronden van uitspraak opgeven ib. 
onder de Civ. Procedure (Wet No. 1, J874) 541-51 
onder de Crim. Procedure , , , , 555-59 
Jurisdictie van, in zaken Maten en Gewigten 

(Wet No. 2, 1874, art. 11 en 16) 563-64 
Jurisdictie in zaken onder Land-Commissie, 

Instructie, (Wet No. 4, 18'75, art. 23) 
in verband met de Goudwet (No. 6, 187 5, 

619 

art. 26, 31 en 32) 629-30 
in zaken Dienstboden enz. (Wet No. 13, 1880, 

Meesters en Dienstboden) 
Hoofdstuk I, art. 3 ... 
Hoofdstuk II, art. 16 
Hoofdstuk IV, art. 2 
Hoofdstuk V, art. 5, afd. 3, 16, 17 
Hoofdstuk VII, art. 1 

792 
796 
803 

810-15 
823 

in zaken onder de wet op gevangenissen (No. 14, 
1880, art. 14, 16, 17, 19, 22, 23, 31, 829-34 

J urisdictie in geval van overtreding der 
Regulatien op de Houtbosschen 
(Wet No. 15, 1880, art. 11) ... 

J urisdictie in geval van Strafbare Insol ventie ... 
in zaken Drank-Licenties (Wet No. 1, 1881, 

838 
905 

art. 7, 9, 13, 14, 16,22, 53,56,65. 955-73 
9 
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HOF V AN LANDDROS'l\-vervolg. 
J urisdictie van, verhoogd door 

Wet No. 6, 1885, art. 2 
HOF V AN LANDDROSrr EN HEEMRADEN, 

volgens Grondwet 1tS58, art. 143, 146, 

BLADZ. 

1370-71 

154, 156-166, 168, 170, 172 en 174 ... 56-61 
Afgeschaft door Bijlage tot de Grondwet 1877 682 

" " " " " " 
1881 1028 

HOFKOSTEN, 
van Hoog Geregtshof en Lagere Hovcn, 

Wet No. 8, 1883, 
Hoofd- en Onder-Baljuws 
Zegelregten van Griffier 
Geregtsboden 
voor appel op Goudvelden (Wet No. 8, 1885, 

art. 41 en 42) ... 
HOLLAND, 

Tractaat met, goedgekeurd 
HOLLANDSCHE WET, 

1204 
1205 
1208 

1385 

642 

tot basis genomen ... 4 en 6 
Uitleg hiervan 116 
overeenkomstig het Costuum van Z. Afrika .. . ib. 170 

HOLLANDSCHE TAAL, 
zal praktisch officieele taal blijven 695 
zal in Wetg. Vergadering gebruikt worden 733 en 735 
zal in H. Geregtshof gebruikt wordefl 1012 
in Onderwijs te worden gebruikt... 1071 
te worden gebruikt op de Markten 1186 

HONORARIUM, 
v. Onderwijzers volgens Wet No. 1 1882, art. 6... 1071 

HOOFDBALJUW, 
Betrekking van, daargesteld 705, 1011 
Verkooping in Executie door, vereischt 

gee ne Vendulicentie 857, 1323 
Pligten van, in Insolventie Zaken (Wet No. 21, 

1880, art. 12, 16, 22, 142)... 871-934 
Tarief voor, in Hoog Geregtshof... 1204 
moet borg stellen 1373 
Zie ook Baljuw. 

HOOFD-DIRECTEUR TELEGRAAFDIENST, 
Pligten en bevoegdheden, Wet No. 3, 1884, op 

Telegraphie, art. 13 en 27 .. . 1293-94 
moet borg stellen, Wet No. 7, 1885, art. 1 1374 

HOOFDPLAATS, 
der Republiek zal Potchefstroom zijn, 

Grondwet 1858, art. 17 ... 36 
HOOFDCONSTABEL, 

belast met toezicht over Licentien en Invoeregten 454 
geregtigd winkels enz. binnen te gaan en 

maten en gewigten te onderzoeken 563 
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HOOFDREGTER, 
Qualificatie van, 682, 1028, 1179 
is lid van W etgevende Vergadering 732 
beslissende stem van, waar slechts twee Regters 

zijn benoemd 743 
zal V onnis van geeselslagen goedkeuren, onder 

de Wet op de Gevangenissen (No. 14, 1880) 834 
Benoeming van, 1011 
is ex officio lid van Bestuur der Opleidingschool 1073 
is lid van Commissie van Examinatoren voor 

de Opleidingsschool 
opgedragen tekortkomingen in Tarief tijdelijk 

aan te vullen 1130 
Zegel van Hoog Geregtshof in bewaring van, 1179 

HOOGEVELD, 
Veldcornetschap, District Rusten burg 

" " 
Pretoria 

... 72, 84 
113, 130 

HOOG GEREGTSHOF, 
Bevoegd President, leden van den Uitv. Raad 

en Commandant Generaal onwaardig van 
hun ambt te verklaren 

is vrij en onafhankelijk in de uitoefening der 
Regtsmagt 

neemt kennis van klagte tegen Secretaris van 

42 

43 

den Uitv. Raad 47 
Zamenstelling van, 56, 106, 682, 1011, 1028, 1178, 1179 
Jurisdictie van, 60, 271, 1012 
moet zooveel doenlijk de Zaken bespoedigen61, 273,1179 
Uitspraak van, uiteindelijk beslissend 50, 106 
Regulatien van de wijze van Procedeeren voor, 117-22 
Ontvangt verslag van de Landcommissie 125-32 
Mag geene verbeurdverklaring van goederen 

uitspreken 171 
Straffen die door, kunnen worden uitgesproken 272 
Bevoegdheid om alle handelingen der lagere 

Hoven in revisie te nemen . . . ib, 1012 
Gronden waarop handelingen der lagere Hoven 

in revisie kunnen worden gebracht voor, 
Hoe te handelen waar V onnis van Doodstraf 

of Verbanning geveld is door, 
Eenig Beschuldigde kan van het eene District 

naar het andere ter teregtstelling worden 

'ib. 

287 

gebracht voor, 289-90 
Appel tegen uitspraak der Landcommissie, 

binnen 2 maanden der publicatie naar, ... 
Zoodanig appel te worden voorgebracht bij de 

eerste zitting van, 
kan bevelen dat opvorderbare weesgelden na 

30-jarige publicatie zullen worden uitbe-

370 

ib. 

taald... 402, 403 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

68 

HOOG GEREGTSHOF,-vervolg. 
Strafbepaling voor Getuigen die niet verschijnen 524 
kan zaak uitstellen wegens niet verschij nen van 

Getuigen ib. 
Uitv. Raad kan zich niet inlaten met Vonnissen van 669 
Onder Proclamatie 18 Mei 1877... 703 en seq. 
Bekrachtiging dezer Proclamatie . . . 713-14 
Oprigting van, onder 

Orde1· in Council, 27 Nov. 1878 741 
Meester van, gemagtigd zekere kantoorpenningen 

te heffen in zake van Insolventschap, . . . 985 
ylaats van Zitting van, ~ 11 ~9 
Zegel van, . . . ~b. 
Toelating van Advokaten, Procureurs enz., door, ib. 
Hollandsche taal te worden gebruikt in, 1012 
trekt Regels op, onder goedkeuring van 

Staatspresident . . . 1013 
Leden van, voor hun leven benoemd 682, 1028 
Geen .i\cte van Transport kan ter zijde gezet 

worden dan op order van 
veroordeelt Am btenaren, N otarissen en Transport

Uitmakers voor Acten onbehoorlijk opge-

1115 

trokken 1116, 1117 
Die zonder verlof in tijd van oorlog het Land 

verlaten kunnen teregtgesteld worden voor, 1171 
Regters van, bevoegd Regels op te trekken voor 

Juries 1178 
Twee Regters van, maken Quorum uit 1179 
Zitting van een Regter van, 1179, 1371 
Leden van, moeten in de Regten gepromo-

veerd zijn 
Crimineele Zaken in, worden door een Regter 

met J urie afgehandeld 
is Hof van eerste Instantie en Appel 

ib. 
ib., 1371 

Zegel van. . . ib. 
Regels van, van toepassing op Rondg. Hoven 1180 
Appel, naar, van Rondgaand Hof 1181 
kan zaak verwijzen naar Rondgaand Hof ib. 
Regtstermijnen van, ... 
Tarief voor, 
A ppel van een Regter naar, 
Appel naar, geschiedt trapsgewijze 

1183, 1372 
1200 en seq. 

1371 
1372 

HOOGVERRAAD, 
stra.fbaar volgens, 33 Artikelen 1849, art. 9-11 
Verraderlijke uitdrukkingen strafbaar 
mag niet met Verbeurd verklaring van goederen 

gestraft worden . . . . . . . .. 
Person en zich met N aturellen Zaken bemoeijende 

gestraft volgens de Wet voor · ... 
strafbaar volgens Wet No. 1, 1877, art. 4 ... 

a 
110 

171 

606 
684 
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HOSPITAAL, 
Regulatien voor, in verband met Gevangeniosen 840, 844 
voor Artilleristen 1033, 1138 
voor Politie troepers, Wet No. 5, 1881, 

art. 26 en 39 1041-42 
HOTEL, 

ROUT, 

langs de wegen, Licentie voor, . . . 522 
Bona fide, geoorloofd Zondag drank te verkoopen, 965 
Dronkenschap in, . . . . . . . . . 967 
Licentie voor, bepaald 1022, 1118 

mag niet door straten of watervoren gesleept 
worden 

mag niet in de straten of op pleinen blijven 
liggen 

Bepaling betrekkelijk Brandhout voor 't dorp 

87 

ib. 

Middelburg 127 
kappen van, op dorpsgronden v. Christiana belet 384 
bepalingen betreffende Timm er-, .. . 977-79 
Departementale Instructien v. Woudbeambten 993, 994 
:Markt-Regulatien betrekkelijk verkoop van 

Rout en Kalk ... 
Personen geen Grondeigenaren zijnde en 

brandhout ter markt brengende, moeten 
een permit van Eigenaar vertoonen 

Brandhout moet op de Markt'J)er vracht ver
kocht worden 

Timmerhout enz. per stuk op de Markt te 
worden verkocht ... 

Tarief van Belasting op Timmerhout enz. op 
Kaapsche Hoop Prospectvelden 

Regering gemagtigd permitten voor Brandhout 
uit te reiken 

Wegvoeren van Brandhout van Gouv. gronden 
zonder permit belet 

1069 

1188 

1187 

ib. 

1243 

1330 

Kappen van groen Timmerhout belet 
HOUTZAGERS, zie Hoschwerkers. 
HOUTBOSSCHEN, 

ib. 
ib. 

uitgehouden ten algemeene nutte 
:zagen en kappen van bout in Gouvernements, 
niet door Gouvernement uitgehouden, 

behooren aan eigenaar 
Wet No. 8, 1870, tegen verniding van 
Het Houtbosch Makiteele, District Utrecht 

uitgehouden voor Gouvernement 
Wet No. 15, 1880, ter bescherming van 
Regulatatien onder Wet No. 1 ;), 1880, op de, 
Departementale Instructien voor de leiding 

van W oudbeambten 
Regering gemagtigd tot verpachten van 

21 
297 

315 
376 

515 
835 
977 

992 
1015 
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HOUTBOSSCHEN,-vervolg. 
Regering zal lijst van Gouv., publiceren 1108 
Verpachting van, in perceelen 1109 
Regering opgedragen wetten en besluiten aan 

Volksraad voor te leggen omtrent, 1268 
HOUTBOSCHBERG, 

wijk, District Zoutpansberg bepaald 1329 
HUISBRAAK, 

is een der misdaden voor Uitlevering 
onder Wet No. 5, 1885, 1360 

HUIZEN, 
Bepalingen betr. straatgebruik bij het bouwen van, 88 

HUTBELASTING OF KAFFERBELASTING, 
bepaald bij V.R.B. 19 Sept. 1853, art. 68 
Wet No. 9, 1870, art. 15, 16 en 18. 
Betaling voor passen 
bepaald bij Wet No. 3, 1876, art. 4 
Oorlogsbelasting volgens V.R.B. 22 Sept. 

25 
381-82 

473, 480 
663 

1876, art. 37 675 
volgens bep. v.Wet No. 6, 1880, art. 4, 6, en 9, 749-50 
Bedrag van hutbelasting betaalbaar door 

eigenaar van hut 
Van, wanneer betaalbaar 
achterstallige, verschuldigd door Mapoch's 

kaffers betaalbaar door dienstheer 
HUUR, 

van vast goed aan Insolvent houdt op met 
Insolventie 

van gronden in Hou tbosschen 
van Gouv. gronden onder voorwaarden 

HUURDERS, 
verpligt belasting dadelijk op aanschrij ving 

te betalen 
HUWELIJK, 

Bepalingen omtrent Huwel.-Certificaten en 
ErfporLien in de Kolonie, 
Zand Rivier Conventie 1852, art. 8 

Bepalingen betreffende H u welijken van J ong
man of Jongedochter, Weduwnaar of 
Weduwe, V.R.B. 15 Junij 1852, art. 57 

Strafbepaling voor hoofdmisdadigers en 

752 
754 

1221 

917 
979 

1300 

1410 

]4 

15 

medeplichtigen bij dub bel, ... 
Ord. No. 1, 1870, goedgekeurd door 

V.R.B. 5-10 Mei 1870 

115, 444 

Speciale Huwelijks-Licentie door Staatssecretaris 
en Staatspresident geteekend en uitgegeven 

Certificaat van Weesheer tot hertrouwen .. . 
Zegel op Huwelijks-Voorwaarden .. . 
Fooi voor -V oorwaarden, opgemaakt door N otaris 
Wet No. 3, 1871, Huwel. Ordonnantie ... 

359 

428 
435 
432 
440 
442 
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HUWELIJK,-vervo! g. 
Geen Hu welijk zonder afkondiging v. gebod('ll 442 
Wie bevoegd huwelijken te bevestigen 
bij Speciale Licentie, ... 
Wie verboden zijn te treden in, 
Afkondiging van, of Licentie krachteloos na 

3 maanden 
W anneer Landdrost niet geoorloofd H u welij k 

te bevestigen 
van Weduwnaar of \reduwe 
Strafbepaling bij dubbel, 
Laatste, nietig verklaard 
Bepaling betreffende, in andere Staten 
Inzegening volgens Kerkformulier 
Revestiging van 
U ren voor bevestiging van 
Teekenen van Huwelijksregister ... 
Bewaring van Origineel Huwelijksregister en 

opzenden van duplicaat 
van Minderjarigen 
Niemand kan tot, ged wongen word en 
in 't buitenland gesloten 
Leeraar mag Huwelijk inzegenen zonder 

geboden en inzenden van Register 
Huwelijkswet slechts toepasselijk op blanken 
Verhooging van trouwgelden 
Regering opgedragen wijziging te maken in 

bestaande wetten betreffende uitreiking 
van Huwel~jks-Ll.centies 

-Beambten voor Kleurlingen door Regering te 
benoemen 

van Artilleristen vereischt toestemming van 
Staatspresident of Comm.-Generaal 

'ib. 
ib. 

443 

443 

444 
ib. 
ib. 
ib. 

445 
,;b. 

ib. 
1~b. 
ib. 

ib. 
446 
ib. 
ib. 

441 
448 
661 

685 

667 

1030 

HUWELIJKSG EBODEN, 
Afkondiging van, 359-61, 442 en seq. 

HUWELIJKS REGISTER, 
Teekenen van 362, 445 
Stratbepaling v. vernieling ofvervalsching van, 365,447 

HUWELIJKS VOORW AARDEN, 
Zegel op 432 
Fooi voor opmaken van, aan N otaris 440 
moeten geregistreerd warden 1115 
wanneer door Landdrost kunnen passeerd warden 1116 

HYPOTHEEK, 

IJZER, 

vorm voor Acte van, 

percentage aan Regering te betalen 
Invoerregten op 

263 

295 
1023, 1'120 
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IJZER,-vervolg. . 
Regering gemagtigd In voerregten op IJ zerwaren 

te veranderen zoodra de Concessie N ellma-

BLADZ. 

pius in werking treedt 11 24 

I.JZEREN GEREEDSCHAPPEN, 
wanneer onder IJzer worden begrepen en onder-

hevig aan 10 per cent belasting 1120 

INKOMSTEN EN UITGAVEN, 
Generaal Verslag of Staat van, door Auditeur 

gepubliceerd (Auditeurs Instructie 1869, 
art. 9, 10 en 12) 320 

publiceeren van, in Staatscou1ant, 
Wet No. 6, 1871, art. 9 458 

Gen. Instructie 1882, art. 1, 6, 7-11, 15, 26, 
27-32, 34, 35, 39, 40, 47 ... 1047-64 

INKOMSTEN VAN DEN STAAT, 
gespecificeerd (Grondwet 1858, art. 188) 63 
rroezicht over geregelde invordering van, 458 
publieke, in verband met Delgingsfonds, 

Wet No. 2, 1873, art. 1 478 
Gen. Instructie 1882, art. 1, 6-11, 15, 

32, 40 en 47 1047-64 

INROEPING, 
van Gouv. Noten, Wet No. 11, 1870, art. 1 en 4 393 
van Schatkistbilletten 1405 

INSOL VENTIE, 
Vrijwille overgave van Boedels belet 18 
Frauduleuse is een der misdaden voor Uitlevering 

onder Wet No. 5, 1871 456 
Frauduleuse, Uitlevering voor onder 

Tractaat met 0. Vrijstaat (1872) 471 
Insolventen onbevoegd als Volksraadsleden te 

dienen 525, 1077 
Effect van, van Meeste::: op Dienstkontrakt . . . 803 

, , , op Leerlingskontrakt ih. 
, , , waar Leerling onder 16 jaar is ib. 

Wet No. 21, 1880, voor de behoorlijke Invor
dering, Bestiering en Verdeeling van Insol-
vente Boedels 864 en .~eq. 

Overmaking van Dranklicentie jngeval van,... 969 
Wet No. 5, 1881, den Meester magtigende zekere 

Kantoorpenningen te heffen in zake van, 985 en seq. 
\Vaar Schuldenaar van Gouvernement insolvent 

wordt is ambtenaar aansprakelijk indien 
hij niet dadelijk stappen neemt ter bescher-
ming der Regering 1053 

Insolvent onbevoegd lid van Districtsraad te zijn 1190 
Tarief voor optrekken vanlnsolventen Schedulen 1200 
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BLADZ. 

IN SOL VENTIE,-vBrvolg. 
Overtredingen door Insolventen tegenlnsolventie 

Wet zijn misdaden voor Uitlevering onder 
Wet No. 5, 1885 ... . .. 1361 

in geval van, is belasting dadelijk opvorderbaar 1408 
Geen schorsing van betaling van belasting in 

geval van sekwestratie . . . . . . ib. 
Achterstallige belasting in eens opvorderbaar 

in geval van, 1409 
Curators van Insolvente Boedels zijn verpligt 

dadelijk op aanschrijving belasting te betalen 1410 
INSPECTEUR GENERAAL, 

van Invoerregten, 
pligten en bevoegdheden volgens 

Wet No. 4, 1882, art. 2-5, 7, 8 en 12 1099-1101 
opgedragen Kantoren te inspecteren, 

V.R.B. 8 Junij 1882, art. 317 1107 
zal uitsluitend ageeren als Controleur van 

Invoerregten 1215 
zal Certificaat van Portugeesche Consul in zake 

Doorvoer contrasigneeren 1302 
Borg onder de Regulaties voor Doorvoer moet 

gesteld worden ten genoege van, 1348 
K witantie van betaling van betaling van Door-

voer moet door Landdrost gezonden worden 
naar, 

Certificaat van ontvangst der goederen in geval 
van doorvoer gezonden naar, 

INSPECTEUR VAN KAARTEN, 
Wet No. 2, 1884, Gen. Opmeting, art. 10 ... 

INSPECTEUR V AN ONDERWIJS, 
in verband met Artillerie Corps, 

Wet No. 4, 1881, art. 37 
INSPECTEUR V AN POLITIE, 

pligten en bevoegdheden onder 

1349 

ib. 

1283 

1033 

Wet No. 1, 1881 (Drank-Licenties) 
art, 37, 39--44. 64 963-73 

INSPECTEURS VAN PLAATSEN, 
Inspecteur Instructies No.· 3, 1853 
Grondwet 1858, art. 7, 172, 17 4 en 215 
Inspecteur Instructien Lijdenburg 1858 
Inspecteur Instructien 1861 
Inspecteur Instructien No. 3, 1869 
verpligt bakens aan te wij zen 
verpligt tijdens de Inspectie de bakens aan 

te wijzen 
wanneer verpligt de bakens binnen 18 maanden 

na Inspectie aan te wij zen ... 
gemagtigd aan houder van wettigste uittreksel 

grond toe te kennen 

26 
35,67 

79 
145 

10 

326 
418 

464 

ib. 

1244 
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lNSPECTEURS V AN PLAASTEN,-vervolg. 
zullen toezien dat geene plaatsen, geoccupeerd 

door N aturellen ge1nspecteerd worden 
Royeering van art. 13, Insp. Instr. 1869 

" " " 12, " " " INSPECTEUR PUBLIEKE WERKEN, 
zal Inventaris van Gouv. goederen houden 

INSPECTEUR VAN rrELEGRAA:B.,LIJN, 
mag overtreders der Wet No. 9, 1880, op de 

Electr. Telegraaf vervolgen ... 
moet borg stellen 

INSPECTEUR VAN GEVANGENISSEN, 
Pligten en bevoegdheden volg. Wet No. 14, 1880, 

BLAD.Z. 

1247 
1264 
1265 

1273 

763 
1374 

art. 24, 25, 29, 30 en 31 . . . 832-34 
Pligten en bevoegdheden volgens Regulatien in 

verband met Wet No. 14, 1880, 
Hoofd : Cipier art. 1, afd. V, X en XI 

, Art. 3, 4, 10, 12 en 13 ... 
, Ass. Cipier, art. 3 
, Matron, art. 3 en 6 
, Geneesk. Beambte, art. 2, 4, 5 en 6 
, Poort, art. 3, 5 en 7 
, Visiteeren, art. 1 
, Gevangene, art. 6 
, Kleederen, art. 3 
, V oedsel, art. 4 
, Bezoeken en Brieven, art. 1 en 4 
, Straffen, art. 2, afd. a, 5 en 7 

INSPECTIE, 
van Artillerie-Corps, Wet No. 4, 1881, 

840 
841-42 

843 
843 

844-45 
845-46 

846 
848 
849 
850 

851-52 
855-56 

art. 8, 26, 31 en 32 1030-32 
van Politie-Corps, Wet No. 5, 1881, art. 8, 9 en 10 1039 
van scholen, Wet No. 1, 1882, 

art. 5, 13 en 14 
van besmet V ee 

1071 en 1073 
1095 

van Artillerie-Corps, Verl). Regulaties 1884, 
art. 5 

INSPECTIE V AN GRONDEN, 
voor het Gou v. ge1nspecteerd te word en opge

meten en verkocht bij publ. veiling ... 

1272 

225 
v66r 1867 en 1868 verzochtzullen plaats vinden 

maar verdere Inspectien gestaakt, 
V.R.B. 20 Sept. 1871, art. 75 421 
V.R.B. 12 Oct. 1871, art. 151 422 

Inspecteeren v. aangeteekende gronden uitgesteld 523 
Personen aanspraak makende op gronden ge

regtigd hunne regten te representeeren bij 
speciale Inspectie .. . . . . 1244 

Roijeering van art. 18 van Insp. Instr. 1869, 1264 

" " " 12 " " " " 1 '265 
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INSPECTIE VAN GRONDEN,-vervolg. 
BLADZ. 

Plaatsen zullen niet grooter geinspecteerd 
worden dan 3750 morgen . .. 1286, 1312 

Gen. Instructie Baken-Commissie 1884 
art. 3, 4, 5, 6, 13 en 14 ... 

Gen. Inspectie van alle open gronden 
Gen. Instructie Baken-Commissie, 

art. 3, 4, 5, 9, 10 en 17 
INSTRUCTIEN, 

voor ambtenaren als volgt: 
Veldcornetten 9 April 1849 

' 

Inspecteurs van plaatsen No. 3, 1853 
Grondwet 1858, art. 80, 92 en 212 
Inspecteurs van plaatsen voor Lijdenburg, 

No. 6, 1858, .. . . .. 
Veldcornetten 1858 ... 
Commandanten 1858 
Marktmeesters 1858 ... 
Land-Commissie 1859 
Waterfiscaal Klerksdorp 1859 
Land-Commissie 1860 
Inspecteurs van plaatsen 1861 

1312-13 
1313 

1414-16 

1 
26 

... 45-67 

79 
90 

100 
112 
124 
128 
131 
145 
148 Districts Procureurs 1863 

Voorlezer Kerkel. W etten 1863, 
Koster , , , 
Kerkeraad , , , 
Vereen. Kerkeraad , 
Baljuw 1866 " 
Inspecteurs van plaatsen 1867 
Taxateurs van plaatsen 1868 
Landmeters, 1868 
Auditeur-Generaal 1869 

art. 1-11 160-61 
" 1-15 161-62 

" 25-37 166-67 
" 38-45 167-68 

251 
302 
306 
310 
319 

Schutmeesters 1869 ... 
Inspecteurs van plaatsen, Wet No. 3, 1869 
Land-Commissie, Wet No. 4, 1870 
Landmeter-Generaal, Wet No. 5, 1870 
Landmeters 1871 
Thesaurier-Generaal, Wet No. 6, 1871, 
Kruid-Magazijnmeester, Wet No. 1, 1875 
Zegelmeester, Wet No. 2, 1875 ... 
Land-Commissie, Wet No. 4, 1875 
Corn. Lichtenburg, Wet No. 5. 1b75, 
W oudbeambten G. K. No. 26, dd. 4 Maart 1 881 

321 
326 
369 
371 
418 
457 
613 
615 
617 
621 
992 

Ambtenaren betr. Drukwerk en Advertenties, 
G. K. No. 24, dd. 15 Augustus 1881 ... 1014 

Artillerie-Corps (Offic.) Wet No. 4, 1881, art. 19 1031 
Politie-Corps, (Kaptein) Wet No. 5, 1881, art. 43 1042 
Generale, voor het houden v. 'sLands-Inkomsten 

en Uitgaven, G. K. No. 131, d, 27 Jan. 1882 1047 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

76 

INSTRUCTIEN,-vervolg. 
Pensioenfonds Commissie, G. K., No. 162, d. 

27 Feb. 1882 
Generale, Staatmeter-Generaal, G. K., No. 346, 

d. 25 Nov. 1884 ... 
Gen. Baken-Commissie, G. K., No. 369, d. 22 

Dec. 1884 
voor de Veldcornetten en Assistent-Veldcornet

ten, Wet No. 2, 1885 
Gen. Baken-Commissie, G. K. No. 212, d. 

20 October 1885 ... 
INTERDICT OP PERSOON EN GOEDEREN, 

onder de Grondwet, § 167 
Civiele Procedure 1874, § 55 
Wet, No. 6, 1885, § 2 litt. (c) ... 

INVALIDEN, 
Bepalingen betr. volgens Statuten d. Commis-

sie Pensioenfonds, G. K., No. 161, d. 27 
Feb. 1882, art. 1-4 en 6 

INVENTARIS, 
in Boedels, Weeswet 1869, art. 9, 24, 28-30, 

BLADZ, 

1065 

1306 

1311 

1331 

1414 

60 
555 

1371 

1066 

64, vorm F, (Tarief) 341-3.54 
in Boedels, Weeswet No. 12, 1870. art. 3, 24, 

29, 30, 65 en vorm F, (Tarief) 376-408 
Zegel op, bep. bij Wet No. 2, 1871, afd. 7 ... 432 
Goedkeuring en copie door W eesheer idem afd. 9 435 
Opgem. door Baljuw, 1'dem afd. 10 436 
Opgem. door Bode, idem afd. 12 437 
Opgem. door N otaris, idem afd. 16 439 
van Gouvernements eigendom door Hoofdamb-

tenaren aan Thes. in te zenden, 
Wet. No. 6, 1871, art. 10 ... 

van goederen Civiele Procedure, 
Wet, No. 1, 1874, art. 45 en 46 

van meubels in Gevangenissen. (Regulatien in 
verband met Wet, No. 14, 1880,) 
Hoofd: Cipier, afd. 12 ... 

458 

552 

840 
in Insolvente Boedels, Wet, No. 21, 1880, art. 

13, 14, 64, 108 .. . .. . 872-922 
Tarief voor opmaken van, volgens 

Wet, No. 8, 1883, door Baljuw 
door Geregtsbode ... 

INVOERDERS OF IMPORTEERDERS, 
van Kruit en Ammunitie 
Pligten in verband met 

1204 
1208 

613, 614 

Wet, No. 2, 1881, Belastingstelsel, art. 1 
-5, Tarief en 5, art. 4, afd. 1-4 1022-1025 

Wet, No. 4, 1882, art. 9, afd. 5 en 10 1100-1101 
Wet, No. 6, 1882, art. 2, afd. 1-5 1118-1119 

Art. 3, afd. 5 .. . . . . . .. 1121 
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INSTRUCTIEN,-nervolg. 
BLADZ. 

Art. 4 van Wet, No. 6, 1882, niet van toe-
passing op 0. Vrijstaat 1141 

Regulatien voor Doorvoer, 1885 art. 6 7 en 9 1349 
INVOERREGTEN, ' • ' 

wederzijdsche vrijheicl en gemak zal aan hande
laars verschaft worden volgens 
Zandrivier-Conventie, 1852, art. 5 ... 13 

64 
voor winkeliers en inkomende vreemde hande

laars bepaald bij Grondwet, 1858, art. 189 
Inkomende handelaars licentie £15 per vracht, 

bepaald bij V.R.B., 8 Nov. 1871, art. 306 427 
Inkomende handelaars licentie bepaald bij 

Wet No. 2, 1871, art. 5, afd. 3 ... 430 
Gelijkstelling van Vrijstaatsche burgers volgens 

Tractaat met 0. Vrijstaat, 1 Aug. 1872, art. 3 470 
"Impost of zege1gelden" geen, hefbaar op Gouv. 

Krijgsbehoeften en Vuurwapenen volgens 
Tractaat met 0. Vrijstaat, art. 4 470 

op vuurwapens, volgens Wet No. 6, 1873, art. 2 517 
op de goud velden door Goudcommissaris te 

innen, Wet No. 6, 1875, art. 15, afd. e 627 
op meubels, muziek-instrumenten, juweliers

goederen, wagens, karren of andere rijtuigen, 
volgens V.R.B. 31 Mei 187 5, art. 170, 
G. K. No. 2080, dd. 12 October 1875 ... 

verhooging van, vastgesteld door 
V.R.B., 7 Junij 1876, art. 109 

bepaald door Wet No. 12, 1880, en Schedule 

634 

660 

Proclamatie (vervangen door latere wetten) 785 
Bepalingen volgens Pretoria Conv., 1881, art. 25 1007 
bepaald door Wet No. 2. 188 L op Helasting-

stelsel, art. 2, 3 en Tarief 1022 en 1023 
Wet No. 4, 1882, op Belastingstelsel 1099 
Wet No. 6, 1882, op Belastingstelsel, 

art. 2, 3 en 4, Tarief en Schedule 1118 en 1122 
op IJzerwaren te worden veranderd, 

V.R.B. 6 Julij 1882, art. 733 1124 
Art.. 4 van Wet No. 6, 1882, geen toepassing 

op 0. Vrijstaat, G. K. No. 411, dd. 5 Oct. 1882 1141 
producten van 0. Vrijstaat vrij van, 

Wet No. 5, 1883, art. 1.5, afd. m 
moeten betaald worden op machinerie voor 

delverij of ontginning van goud, 
V.R.B. 25 Julij 1883, art. 906 

bepalingen betreffende Engelsche goederen, 
Londen Conventie 1884, art. 13 

B~jlage tot Wet No. 4, 1882, betr. Transito
regten op goederen van Lourenco Marques 

1187 

1225 

1257 

door Republiek vervoerd) art. 1 en 5 1302-3 
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INVOERREGTEN,-vervolg. 
op machinerien voor goudvelden, 

V.R.B. 27 Mei 1885, art. 218 
G. K. No. 137, dd. 30 Julij 1885, publ. 

Regulaties voor den Doorvoer door de 
Z. A. Republiek ... 

BLADZ. 

1327 

1347 
op machinerie op goud velden, 

Wet No. 8, 1885, art, <..:8 en 85 1389, 1394 

lNWO.NERS OF INGEZETENEN, 
mieuwe inkomende, kunnen burgerregt koopen 31 
Bekendmakingen aan, door Veldcornetten 62, 1332 
ink omen; en verhuizing van, zullen door Veld-

cornet warden aangeteekend... ib, 90, 1332-3 
inkomende personen mogen zich niet vestigen 

in onbewoon.de streken ... 63, 98 
moeten de bevoegde magten van hun wijk 

gehoorzamen 99, 100 
mogen slagtvee voor gebruik van Kaffers 

handelen zonder licentie 
ieder inwoner kan met verlof van ILanddrost 

of Veldcornet vrij hout kappen in Gou
vernements Bosschen 

ieder, kan zij ne eigene zaak in persoon waar-

111 

315 

nemen 630, 669 
hoe inwoners burgerregt verkrijgen 646, 1131-32 
Straf voor hen die zich naar vreemde mogend-

heden wenden oni den Staat te ondermijnen 684 
hebben vrijen toegang tot de Geregtshoven... 1008 
Bescherming der wet aan alle, gewaar borgd .. . 10 1 0 
welke tot krijgsdienst verpligt zijn 1166 
welke vrij zijn van krijgsdienst . . . 1166 -7 
vrijgestelde, verpligt bijdragen te doen 1167, 1170-1 
Bijdrage door, tot Pensioenfonds onder 

\Vet No. 9, 1883 
verpligt. kennis te geven aan Landdrost of 

Commissaris waar leden van Mapochsstam 
zich be vinden 

verhuizende, verpligt onder boete kennis te 
geven aan V eldcornet 

INZAGE OP KANTOREN, 

1209 

1220 

1363 

Tarief voor, in Registratiekantoor 
, , , W eeskamer 

434 et in notis 
ib. 

van verslagen, registers, acten, enz., gehouden 
onder de Wet op Beperkte Verantwoor
delijkheid van Maatschappijen 

V erhooging van tarief voor . . . . .. 
ten kantore van den Meester in Insolvente 

Zaken 

INZEG~NING VAN HUWELIJKEN, zie lluwelijk. 

,1586 
660 

986 
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JAGT, 

79 

Wet 1858, tot betere regeling der, op Olifanten 
en ander wild ... 

Veldeornet gepermitteerd Kleurlingen verlof 

BLADZ .. 

lOS 

te geven tot jagen op Gouv. gronden .. . 380 
Wet No. 10, 1870, to~ beter regeling van, op 

Olifanten en ander wild 387 
gesloten van af 15 September tot 15 Januarij 599 

JAGTOPZIENERS, 
Pligten en bevoegdheden volgens 

Jagtwet No. 10, 1870, art. 17-21 en 26 390-91 
Mogen Licentie verleenen tot jagten binnen 

den gesloten tij d 
Verplicht toe te zien dat wild niet vernield wordt 

JAGTTIJD, 
bepaald bij art. 1, van Jagtwet 1858, 
bepaald bij art. 1 en 24 van 

599 
ib. 

107 

Jagtwet No. 10, 1870, 388 en 391 
voor Olifanten van af 15 Junij tot 15 October 107, 388 
Jagt van Struisvogels verboden van af 1 Julij 

tot 1 Februarij .. . 391 
Jagt gesloten van af 15 Sept. tot 15 Januarij 599 

JAGTVELD, 
limieten van, bepaald bij art. 1 van Jagtwet 1858, 107 
bepaald bij art. 1 van Jagtwet No. 10, 1870, 388 

JUMPEN, 
van claims op Goud velden, 
Wet No. 1, 1883, art. 32 
Bijlage tot Wet No. 1, 1883, art. 15 
Wet No. 8, 1885, art. 56 

JURIE OF GEZWORENEN, 
Regterlijke magt geplaatst in handen van 

Landdrost en 
Regterlijke magt wordt uitgeoefend door 

1161 
1278 
1389 

36 

Landdrosten, Heemraden en... 53 
K walificatie van 54 
Lijsten van, te worden opgemaakt ib. 1338 
binnen welken tijd te worden opgeroepen ib. 
Boete voor, bij niet verschijning... ib. 
Eed van, 55, 104-5 
Twaalf te zamen met drie Landdrosten maken 

Hoog-Geregtshof uit 
Toelage aan, 
Oproeping van, bij name en beboeting voor 

afwezigheid 
Het lot beslit:Jt welke gezworenen zullen dienen 
Staatsprocureur en beschuldigde hebben het regt 

van 1 tot 3 J urieleden te wraken 
Hoe ontbrekende getal op te vullen 
Inzwering der, 

56 
59 

118 
ib. 

ib. 
ib. 
ib. 
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SLADZ. 

JURIE OF GEZWORENEN,-vervolg. 
hebben regt getuigen te ondervragen 119, 287 
Zaak wordt aan, opgesomd door V oorzitter v. 't Hof ib. 
Andere leden v. 't Hofkunnen ook de, aanspreken ib. 
Vragen aan de, gesteld ib. 
Verwijdering van, ib. 
Mogen onder boete met niemand buiten 

gezworenen spreken enz. ib, 
Antwoord der, moet eenparig zijn 120 
Beantwoorden vragen in geschrift ib. 
Voorzitter vraagt de, punt voor punt hun antwoord ib. 
Vergoeding van verblijf en reiskosten aan, 319, 717 

, aan, voor logies en voedsel 387 
Crimineele zaken in Hoog Geregtshof uitgewezen 

door Regter en negen Juryleden wier 
uitspraak eenparig zal zijn 706, 1012, 1179 

Vinding van, wordt in open Hof door 
Voorman van, uitgesproken . . . .. . ib. ,:b. 

zijn geregtigd tot 10s. per dag boven reiskosten 717 
in civiele zaken 1028, 1178 
in Rondgaand Hof in Crimineele zaken 1180 
Lijsten van, door Landdrost en V eldcornet 

te worden opgemaakt 
JURISDICTIE, 

Zie Oommissaris v. Naturellen, Goud-Oomrni.<;saris, 
Gerechtshoven, Hoog-Gerechtshof, Landdro.<;f, 
Land-Oommi8sie, RondgaandHof, Veldcornet, 
Vrederegter. 

1338 

JUWELIERS GOEDEREN, 
Invoerregten op, 634, 1023, 1120 

KAAP KOLONIE, 
Wet No. 1, 1873, voor de Uitlevering van 

Misdadigers ontvluchtende uit, 476 
Procureurs en Notarissen in H. Gerechtshof 

toegelaten te practiseeren, 
Proclamatie, 18 Mei 1877, art. 9 

Postgelden naar, volgens 
Kennisg. Postm. Gen., 11 Sept. 1882 

Post Conventie goedgekeurd met, 
KAARSEN, 

Invoerregten op, 
KAART, 

brengen van plaats door Landmeter 
formeeren van, door Landmeter ... 
Tarief voor Copy van, 
bepalingen betreffende, 
Wet No. 5, 1870, Instr. Landm. Gen., 

706 

1140 
1298 

1023, 1120 

67 
244, 249 

257 
327 

art. 3, 8, 9 en 11, 
Tarief art. 12, ... 371-374 et in nofis 
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BLADZ. 

KAART,-vervolg. 
Regulatie of Instr. Landmeters 1871, 

art. 3-7, 9, 10, Vorm A en B, 
pu bliceeren 
pu bliceeren van Protesten 

419, 420 
427 
ib. 

KAAS, 

Copie door Reg. van Acten, onder 
Wet No. 2, 1871, afd. 8 

verdere bep:il1ingen betrekkelijk, door 
V.R.B. 26 Mei 1873, art. 26 
Kennisg. Landm. Gen. 4 Nov. 1874 
V.R.B. 22 Mei 1875, art. 610 (Zegel) 
V.R.B. 2 Juni 1875, art. 183 
G. K. No. 2092, dd. 18 October 1875, ... 
G. K. No. 14, dd. 14, Jan. 1876 
Wet No. 4, 1876, art. 5 
Wet No. 5, 1876, art. 5 

van gedeelten van Plaatsen of Erven 
meer grond bevattende dan 60 minuten [] zal 

niet erkend worden 
protesten tegen, binnen 3 maanden 
onderzoek en goedkeuring van, ... 
te worden verleend van Mapochs gronden, 

Proclamatie 31 Aug. 1883, afd. b, 
goedgekeurde, vereischt van grond waarop Goud

concessie is aangevraagd 
moet overeenkomen met Bakens ... 
geen kaart van opmeting na 4 Dec. 1884, te 

worden goedgekeurd tenzij in termen van 
"ret No. 2, 1884 

Algemeene Land-, te worden vervaardigd 
Kaapsche maat te worden gebruikt 1308, 
G. K. No. 359, dd. 2 Dec. 1884, betr. vorm van, 
moet data opgeven ... 
bij verschil van kaarten tot zekere getallen 

weigert Landm. Generaal ze te teekenen ... 
rrarief voor Schets-, 

Gen. Instr. Baken-Commissie 1885, art. 18 

434 

516 
600 
610 
621 
636 
638 
67.1 
673 
712 

1043 
1105 
1128 

1231 

1232 
1283 

1303 
1306 
J 321 
1309 
1314 

1320 

1417 

Invoerregtten op, 1023, 1120 

KAFFERLOCATIEN, 
beschouwd als Leeningsplaatsen,... 28 
aan Kapiteins aangewezen ten voortdurenden 

gebruike doch niet in eigendom 97 
V eldcornet zal woonplaats aan Kleurlingen 

aanwijzen 380 
gronden 1mllen door Regering uitgehouden 

worden voor 448 
Inboorlingen veroorloofd grond te verkrijgen 

onder zekere beperkingen 1004 
11 
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KAFFERLOCATIEN,-vervolg. 
Commissie onder 

Pretoria Conventie (1881) 
Zamenstelling der Commissie 

BLADZ, 

1004 
1008 

Superintendent van Naturellen zendt jaarlijks 
aan Auditeur een Register van, 1054 

Mapoch's Kaffers kunnen na diensttijd geplaatst 
worden op, 

te worden afgebakend door Commissie, onder 
Londen Conventie (1884) 

Inspectie van gronden met groote Ka:fferkralen 

1222 

1259 

voor het Gouvernement 1313, 1416 et in notis. 
KAFFERPIKKEN EN KRALEN, 

Invoe regten op, ... 1024, 1120, 1121 

KALK, 
moet per zak van 8 emmers op de markt 

worden verkocht ... 
personen kalk naar de markt brengende en 

geen grondeigenaars zijnde moeten permit 

1187 

vertoonen 1069, 1188 
KANON-COMMANDANT, 

Salaris in vredestij d afgeschaft ... 307 
KANTJENHOUDER, 

zal verpligt zij n voor onvervalschte drank en te 
zorgen en mag geene ongeijkte Maten ge
bruiken 77 

ib. mag slechts op een plaats drank verkoopen enz. 
mag geen drank aan dienstdoende Kleurlingen 

verkoopen zonder order van Meester ib., 96, 967 
mag niet op Zondag drank verkoopen 708, 965 
Wet No. 1, 1881, regelende Licenties en 

verkoop van drank, enz. 953 en seq. 
KANTOORBEHOEFTEN, 

benoodigde, zullen aan ambtenaren voorzien 
worden 

KANTOORPENNINGEN OF LEGES, 
307 

volgens Ord. No. 3, 1864, Landmoters, Tarief B 246 
Instr. Baljuw 1866, art. 5 en 7. .. 252 
Ord. No. 3, 1866, Registratie Kantoor, 

art. 14 en Tarief 256, 257 
Ord. No. 4, 1866, Buitengew. Transporten, 

art. 5 en 9 ... . .. 
Insp. Instructien 1869, art. 16 ... 
Weeswet 1869, Tarief 
Huwel. Ord. No. 1, 1870, art. 14 en 19 
Wet No. =~, 1871 (Licentien, Zegelregten, 

Kantoorpenningen) ... 
Wet No. 3, 1871 (Huwelijk Ord.), 

art. 14 en 19 .. . .. . 

266, 268 
328 
353 

362, 364 

427 

445, 447 
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KANTOORPENNINGEN OF LEGES,-vervolg. 
Wet No. 6, 1873 (Vuurwapenen en Ammunitie) 

art. 4 en 5 . . . . . . . . . 518 
Wet No. 3, 1874 (Tansportakten) art. 1 ... 565 
Wet No. 5, 1874 (Registratie v. Maatschappij) 

art. 11 en 12 . . . 586 
Wet No. 6, 1874 (Inlijving v. Maatschappij) 590 
V.R.B. 21 Mei 1875 (Leges van Landmeter 

Generaal) art. 111 
Zegel op Grondbrieven 

, , Contracten ( uitgezonderd Dienstcontr.) 
, , Wissels en Schuldbewijzen 
, , aanstelling van Landmeters 
_,, , admissie van Doktoren ... 
, , , , A potheker 
, , , , Dokter en Apotheker ... 
, , Landmeterskaart 
, , Bankcheque (uigezonderd die van 

Gouvernement getrokken) 
Betaalbaar door middel van Fiscale zegels 
volgens Wet No. 5, 1881 (Meester Hoog 

Geregtshof in Insolventie Zaken) 
KANTOORUREN, 

609 
610 
ib. 
ib. 
?:b. 
~:b. 
ib. 
ib. 
ib. 

985 

Landskantoren gesloten gedurende Feestdagen 226 
van het Postkantoor . . . 330, 528 
van Landskantoren buiten Postkantoor 538 
van Kruitmagazijnen... 613 
van Telegraafkantoren 1411 

KANTOREN, zie Landskantoren. 

KAPELMEESTER V AN ARTILLERIE CORPS, 
pligten van, 

KAPITEIN V AN ARTILLERIE CORPS, 
pligten en bevoegdheden volgens 

1033 

Wet No. 4, 1881, art. 4, 5, 8, 9, 17, 20, 22, 23, 
25-30, 32, 34, 37, 38, 40 . . . 1029-34 

Wet No. 8, 1882, art. 1, 3, 4 en 21 1136, 1137 
Wet No. 2, 1883, art. 29 a en b, 42 1174, 1177 

KAPITEIN V AN POLITIE CORPS, 
pligten en bevoegdheden volgens 
Wet No. 5, 1881, art. 4, 8, 10, 24, 27, 

29 en 43 
KEAT-AWARD OF UITSPRAAK, 

1038-42 

dd. 19 Febr. 1870, betr. lijn met 0. Vrijstaat 
goedgekeurd door 3.58 

van Bloemhof-Arbitrage, lijn omschreven 
Pretoria-Conventie 1881, art. 1 

Afbakening van lijn idem art. 19 
Londen-Conventie 1884, art. 1) 

AfhflJken.ing van lijn, idem art. 2 

999 
1006 
125~ 

,,. l2,qq 
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KEGELBAAN, 
Licentie voor 635 
Regering gemagtigd Licentie te bepalen 670 

KERK EN KERKEJ,IJKE ZAKEN, 
Strafbepaling voor lastering van Christ. kerk 22, 30 
Bepalingen volgens Grondwet 1858, 

art. 8, 9, 11, 20, 21, 22-24, 31 en 32 ... 35-38 
Wijziging van art. 32 der Grondwet 103 
Bepalingen betreffende Overeenkomsten met 

Lijdenburg 1860, art. 8 136 
Reglement v. de Ned. Herv. Kerk (1857) 

goedgekeurd 148 
Pensioen toegekend aan Predikanten en 

hunne Weduwen 149 
Bekendmaking aan de Ned. Ger. Gemeente 

in de Z. A. Republiek ib. 
W etten en Reglementen der N ed. Geref. 

Gemeente in de Z. A.Republiek (1857) 150-68 
Reglement op de V acaturen, goedgekeurd door 

de Algem. Kerkvergadering 20 Nov.l865 233-42 
Gemeente die zich afscheidt niet geregtigd 

tot Salaris, 253 
Salaris der Predikanten afgenomen 310 
Leeraren der Ned. Herv. Kerk zullen hun 

Salaris behouden volgens Grondwet 354 
Bepalingen in verband met 

Huwel. Ord. No. 1, 1870, art. 21 364 
Bepalingen in verband met 

Wet No. 3, 1871, art. 12, 13 en 21 445-447 
Wetten en Bepalingen voor de Ned. Herv. Kerk 

in de Z. A. Republiek (1869) 
Algemeene Bepalingen 484 
Bij zondere Bepalingen 48o 
Hoofdstuk I. Algem. Kerkvergadering 486 

, II. Comm. der Algem. Kerkvergad. 487 
, III. Kerkeraad 489 
, IV. Kerkelijke Beambten 492 
, V. Wet op de Vacaturen 494 
, VI. Wet op de Kerkelijke Tucht... 504 
Bijlage: Kerkelijke Fondsen... .. . 511 
Aanhangsel 513 

W etten en Bepalingen als boven, goedgekeurd 
door V.R.B. 23 Mei 1873, art. 17 .. . 515 

Toekenning van 8 Erven aan N ed. Herv. 
Kerk te Utrecht... 521 

Gebruik en transport van Erven te M.W. Stroom 
aan Christelijke Gemeente, . . . 521 

Vrijwillig Beginsel ingevoerd . . 594 
Twee Erven in Middelburg aan Wesl. Kerk... 620 
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KERK EN KERKELIJKE ZAKEN,-vervolg. 
Transport en afstand van Erven te M.W. Stroom 

aan Ned. Herv. Gemeente ... 
Salaris toegekend aan Predikant v. Lijdenburg 
Verandering van Protest. in Ned. Herv. Kerk 
Uitleg van vrijheid van Godsdienst 
Overdragt van Oude Kerkplein te Potchefstroom 

op N ed. Geref. Gemeente 
Toekenning van dorpsgrond te Heidelberg 

BLADZ. 

620 
662 
669 
670 

1103 

aan Gereformeerde Gemeente 1103 
Toekenning v. Pensioen aan Weduwe v. d. Hoff 1104 
Plein te Pretoria op Ned. Herv. Gemeente te 

transporteeren 1109 
Toekenning voor Kerken in Zoutpansberg . . . 1148 
Toekenning van vier Erven, dorp . Christiana, 

aan Ned. Herv. en Ned. Geref. Gemeenten 1338 
-muziek onder Standaarden van Onderwijs 1342 
Toekenning van plein, dorp P. Retief, aan 

Ned. Herv. Geref. Gemeente ... 
Schenking van grond te Heidelberg 

KERKERAAD, 
der Ned. Herv. Kerk- of Staatskerk, 
Pligten en bevoegdheden volgens Kerkelijke 

W etten en Reglementen 1863, art. 3, 4, 5, 
afd. 1-19, 12, 15, 18, 19, afd. 1-14, 20, 

1367 
1403 

afd. 1-7, 21, 22, 24, 25, 28, 34, :38, 150-59 
Reglement voor de Voorlezers, art. 7, 8 en 9, 160-61 

, voor de Kosters, art. 3, 4, 5, 6, 9, 
12, 13 en 14 ... 

" 
Kerkel. Opzicht en Tucht, 
art. 1, 3-30, 32 en 36 ... 

, op de Vacaturen 1866, art. 5, 8, 12) 

161-62 

162-67 

15-19,21-25,28,29,31,33-36,40-42 
47 en 48, Formulier A. B. en C. 233-42 

verantwoordelijk voor verzuim of nalatigheid 
der bepalingen van, Ord. No. 1, 1870, art. 2, 359 

Wet No. 3, 1871, art. 2 442 
Wetten en Bepal. der Ned. Herv. Kerk 1869, 
Hoofdstuk Ill, § 1. Kerkeraad . .. 489 

§ 2. Verkiezing Kerker. Leden ib. 
§ 3. Werkzaamh. v. Kerkeraad 490 

in betrekking met Scholen, 
Wet No. 1, 1882, art. 2, (e) 

der Ned. Herv. Kerk ontvangt transport van: 
Kerkplein Pretoria, V.R.B. 26 Junij 1882, 
art. 577 

KERKERAADSLEDEN, 
zij n vrij van Landdiensten 
bepalingen betrekkelijk, volgens 

1070 

1109 

22 

Grondwet 1858, art. 23, 114, 116 en 117 ... 37-51 
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KERKERAADSLEDEN,-vervolg. 
V eldcornet Instructien 1858, art. 28, 30-33 ... 94, 95 
gekozen door mansledematen 169 
pligten en bevoegdheden van, 

zie Ouderlingen en Diakenen. 
zijn vrij van Krijgsdienst 
dienstdoende in verband met Krijgsdienst 

KERKVERGADERING, ALGEMEENE 
pligten en bevoegdheden in verband met 

Kerkelijke Wetten 1863, 

1166 
1327 

art. 3-5 afd. 1-19, 6, 7, 10, 14, 16, 17 1.50-53 
Reglement Kerkelijk Opzicht en Tucht, 

art. 1, 3-24, 38-45 162-68 
Kerkeraadsleden gekozen door mans ledematen 169 
pligten en bevoegdheden in verband met 

Reglement op de Vacaturen, 1866, 
art. 2, 8, 11, 17, 24-28, 35, 40, 41, 
43-45, 49, 51 en Form D ... 

W etten en Bepalingen van de N ed. Herv. 
Kerk, 1869 

233-42 

Reglement van Kerkel. Vergaderingen, art. 5 485 
Hoofdstuk I, Algem. Kerkvergadering, art.1-9 486 
Hoofdstuk II, Commissie der Algemeene 

Kerkvergadering, art. 1-8 ... 
Hoofdstuk IV, Kerkelijke Beambten, 

§ 1. Predikanten, art. 2 
Hoofdstuk V, Wet op de V acaturen 
Beroeping: A. V oor de Beroeping 

B. Bij de Beroeping ... 
C. Bevestiging 

Acte van Bevestiging 
Aanhangsel A. Vorm van Beroepsbrief 

B. , Acte v. Ontslag 
c. " " " " v. emerritus 
D. , van Getuigschrift 

Hoofdstuk VI, Kerkelijke Tucht ... 
§ 2. W~jze v. handelelen v. Commissie van, 
§ 3. Wijze van handelen, 
Bijlage, Kerkelijke Fondsen ... 
Aanhangsel A. Officieel Orgaan 

KHAMA'S LAND, 
grenslij n bepaald bij 

Pretoria Conventie 1881, art. 1 
Londen Conventie 1884, art. 1 

KIESWET EN KIESREGTEN, 
bepalingen betre:ffende, Grand wet 1858, 

487 

492 
494 
498 
499 
501 
ib. 

502 
503 
504 
ib. 
ib. 

509 
510 
511 
513 

998 
1253 

art. 32, 33, 35, 37, 38 afd. 1, 41, 61, 
89, 90, 100-102 en 129 . . . . .. 38-53 

bepalingen betreffende, V eldc. Instructie4 l858, 
al.'t, l an 2 ,,, ,,, ,,, 90 
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KIESWET EN KIESREGTEN,-vervolg. 
Wijze van kiezing van Krijgsofficieren 100 
Kiesregt gegeven aan alle Geloofsgezindheden 103 
Kiezing van Landdrosten 104 
Kiezing van negen Volksraadsleden v. Lijdenburg 

(Overeenkomst met Lijdenburg 1860, art. 7) 136 
Kiezing van Staatspresident 427 
Bijvoeging aan dit Besluit 449 
bepalingen betreffende Kiezing v. Staatspresident 

(Wet No. 4, 1871, art. 1-9) 450, 451 
Kiezing van Delvers-Comite 625 
Wet No. 1, 1876, regelende het Algemeene 

Kiesregt der burgers van de Z. A. Republiek, 
goedgekeurd bij V.R.B. Mei 1876 645 

Kiezingen op Commando 657 
Kiesregt niet toegestaan aan Naturellen 696 
Kiezing van Staatspresident 

(Bijlage Grondwet 1877, Hoofdst. I, art 1) 680 
Kiezing van Staatspresident, Land en Districts-

raden (Bijlage Grondwet, Wet No. 3, 1881, 
art. 1, 4 en 11)... 1025-27 

\Vet No. 7, 1882, regelende Algemeen Kiesregt 
der Burgers van de Z. A. Republiek 1131 

zekere bepaling van Reg. van Orde in verband 
met Kieswet No. 7, 1882, herroepen door 
V.R.B. 18/19 Junij 1885, art. 481 1344 

KIEZING, 

KIND, 

van Curator in Insolvente Boedels, 
\Vet No. 21, 1880, art. 40, 42 

van V olksraadsleden, 
887, 888 

Reglement v. Orde 1882, art. 4 (d) 
van Voorzitter van Volksraad idem art. 17 
van V eldcornetten, Raadsleden enz., volgens 

Wet No. 7, 1882, art. 4. afd. a en b 
op Commando, idem art. 17 
Wet No. 1, 1883, art. 41 
van Districtsraadsleden, Wet No. 6, 1883, 

art. 7-11 
van Veldcornetten, Wet No. 2, 1885, art. 1. .. 

kan als getuige optreden 
onmondig, betaald geen oorlogbelasting 
onder 16 jaar mag niet als Dienstbode 

aangehouden worden 
Strafbepaling voor verkooping van drank aan, 
Zie ook Ha.velooze Kindm·en. 

1077 
1079 

1133 
1134 
1177 

1190 
1831 

292 
678 

819 
967 

KINDERBE\VIJS, 
15 
20 

211-12 

Acte van, vermeld in V.R.B. 1852, 
Passeeren van 
Ord. No. 9, 1864, art. 22 en 23 
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KINDERBEWIJS,-vervolg. 
Hertrouwen belet totdat erfportien der 

minderjarigen zijn verzekerd 20, 211-12, 360-1 
W eesheer verpligt twee borgen onder acte van, 

te eischen 343, 398 
Tarief voor passeeren en registreeren van, 354, 409, 435 
Zegelregt op, 432 
moeten bij Reg. van Akten geregistreerd zijn 1115 
Vernietiging van door Registrateur van, Akten ib. 
Wanneer Landdrost gemagtigd te paoseeren... 1116 

KINDERROOF, 
is een der misdaden voor Uitlevering, onder 

Wet No. 5, 1885 
KLEEDEREN, 

der gevangenen, Regulat. voor Wet No. 14, 1880, 

1360 

Register van kleederen, art. 1, afd. XI. .. 840 
846 

848-49 
Visiteeren van kleederen, art. 1 ... 
Kleederen art. 1-3 
van Insolvent, Wet No. 21, 1880, art. 25 
Invoerregten op, Wet No. 2, 1881, art. 3 
ofKleeding van Artillerie-Corps,Wet No. 4, 1881, 

878 
1024 

art. 6, 7, 8, 10, 22, 29, 31, 40, Staat No. 1, 1030-34 
of Kleeding van Politie-Corps, Wet No. 5, 1881, 

art. 7, 8, 12, 23, 29, en 36 1038-41 
of Kleeding v. Volksraadsleden en Voorzitter, 

Reglement van Orde 1882, art. 14, 
van V.R. Secretaris idem art. 26 
Invoerregten op Militaire-, Wet No. 6, 1882, 

art. 3, afd. 3 
of Uniform v. Artillerie-Corps, Wet No. 8, 1882, 

art. 12 en 14 
of Kleeding op Commando moet door opgeroepen 

ingezetenen verschaft worden, 
Wet No. 2, 1883, art. 9 

KLERK VAN GOUD-COMMISSARIS, 

1079 
1080 

1121 

1137 

1168 

is tevens Vrederegter en publ. Aanklager 424 

Salaris voorloopig bepaald 
467' 592, 626 

449 
zal Klerk zijn van Delvers Comite, Publieke 

Aanklager en Griffier 1157, 1382 
zal behoorlijk boek en notulen houden 
Salaris van, door Uitv. Raad te worden bepaald 
verboden claims te hebben of handel en agent
schap te drijven op de velden waar hij benoemd is 

KLERK V AN DEN UITV. RAAD, 
is ook Secretaris van den V olksraad 
Salaris van, . . . . .. ' 

KLERK V AN DEN REGTER, 
ageert als griffier van Rondgaand Hof 
Toelage aan, voor kopij van getuigenis enz. 

1159 
1382 

1383 

68 
723 

1180 
1201 
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KLERKEN IN PUBL. KANTOREN, 
Getuigenkosten aan... 718, 942, 1202 
V erplaatsing en aanstellen van, overgelaten 

aan Regering 136 7 
KLERKSDORP, 

Instructien voor den W aterfiscaal ( 1853) 22 
" " " " (1859) 128 

KLEURLINGEN OF KAFFERS, zie Naturellen. 
KLIPRIVIER, 

Veldcornetschap bepaald 724 
KOELIES, 

Arabieren en and~re Aziaten, 
Wet No. 3, 1885, op, 1339 

mogen geene Licentie op de Goudvelden 
houden 1392 

Verkoop, ruiling, overhandiging enz. van ruw 
goud door, strafbaar met geeselslagen ib. 

inbegrepen onder kleurling, volgens de 
Goudwet 1885 .. . 139.5 

KOELIELOCATIEN, 
zullen door Regering aangewezen worden, 

Wet No. 3, 188.5, art. 2, afd. (d) ]339 
KOFFIJ, 

Invoerregten op, volgens, Wet No. 2, 1881, 
art. 3 1023 

Wet No. 6, 1882, art. 3, afd. 3... 1121 
KOOPER, 

Percentage l! op, aan Regeering te betalen, 
Ord. No. S, 1886, art. 2 29.5 

KOOPERDRAAD, 
Invoerregten op, volgens 

Wet No. 6, 1882, art. 3~ afd. 3 1121 
KOSTEN, 

in Land Commissie zaken door verliezende 
partij te betalen... 125, 132, 619 

van appel in Land Commissie zaken, 
\Vet No. 4, 1870, art. 16 ... 370,619 

betaald volgens beslissing van Com., art 21... 370 
kunnen geexecuteerd worden, art. 22 .. . ib., 619 
in Insolvente Boedels, Wet No. 21, 1880, art. 

7, 8, 13, 16, 22, 23, 37, 48, 58, 66, 82, 
108 ... 867-922 

KOSTEN-REKENING, 
Wet No. 8, 1883, (Tarieven) 
van Procureur, 
van Agenten, 

1206 
1200, 1202, 1206 

1207 en seq. 
KOSTER, 

Reglement voor de, Kerkelijke Wetten en Re-
glementen, 1863, art. 1 -1.5... 161, 162 

12 
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KRANKZINNIGE OF ZINNELOOZE, 
Ord. No. 8, 1864, art. 37 197 
Ord. No. 9, 1864, regelende Boedels van, 

art. 1, 11, 12, 14, 16, 21 en 31 200-216 
onbevoegd getuigenis af te leggen... 291, 292 
Boedels van, W eeswet 1869, art. 79-87 350, 351 
Boedels van, Weeswet No. 12, 1870, art. 81 .. . 405 

KRUITMAGAZIJNEN 
en kanonnen onder toezicht van Uitv. Raad, 

Grondwet 1858, art. 81 45 
Verkoop van kruit, enz. een der inkomsten 

van den Staat, Grondwet 1858, art.188 (a) 63 
Handel in kruit in handen der Regeering, enz. .. 231 
-Meesters zullen geen salaris in vredestijd 

ontvangen 307 
Wet No. 1, 1875, voor de, in de Z. A. Republiek 

en Instructies voor den K. M. Meester ... 613 
KRUIT, 

Verkoop van, Grondwet 1858, art. 188 
Handel in, in handen van de Regeering 

63 
231 
613 Wet No. 1, 1875, bepalende uitgave van, 

Invoerregten op, voor Naturellen 
Invoerregten op, 

.. 665 
1023,1120 

1233 Afslag van 10 pOt. bij het koopen van, 
Rekeningen voor geleverd en ontvangen, zullen 

door Staatssecretaris en Comm.-Generaal 
gecertifi.ceerd warden 

Verkoop of ruil en vervoer van, belet 
Regeering mag aan N aturellen Opperhoofden, 

afstaan 
Wet No. 4, 1884, tegen smokkelhandel in, ... 

KRUITF ABRIEK, 
Wet No. 10, 1883, op Kruit- en Ontplofbare 

Stoffen Fabrieken 
Afd. I. V reemdelingen ... 
Afd. II. Bedienden 

Regeering gemagtigd meer aandeelen te koopen 
in de, 

KRIJGSBEHOEFTEN, 
op Commando onder oppertoezicht van Com.

Generaal, Grondwet 1858, art. 122 
Handel in, onder de N aturellen bel et, 

Proclamatie 24 Maart 1858 ... 
Handel in, onder de N aturellen belet, 

Veldc.-Instr. 1858, art. 51 ... 
Omtrent doorvoer van, volgens 

1273 
1296 

ib. 
ib. 

1211 
1212 
1213 

1226 

52 

74 

98 

Tractaat met 0. Vrijstaat (1 Aug. 1872)... 470 
Wet No. 2, 1876, art. 9, 12, 31 en 35 651-656 
Verkoop van kruit en patronen door Regeering, 

G. K. No. 214, dd. 1 October 1883 . .. 1233 
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KRIJGSBEHOEFTEN,-vervolg. 
in beslag genomen, verbeurd, 

Wet No. 4, 1884, art. 7 
KRIJGSCOMMISSARIS, 

BLADZ. 

1297 

of Commissaris voor Mond- en Krijgsbehoeften 
op Commando, Wet No. 2; 1883, art. 4 (a), 
8, 13 en 31 ... ... 1166-1175 

KRIJGSDIENST, 
Strafbepaling voor weigering om op 

Commando te gaan 4, 98, 101, 104 
ingeval van aan val van buiten is iedereen 

verpligt hulp te verleenen . . . 36, 136 
wie vrijgesteld zijn van 40, 51, 94, 650, 1166-68 
wie verpligt zijn te dienen 47, 48, 95, 100, 650, 1166 
person en vrij gesteld van, moeten 

bijdragen doen . . . 51, 650, 1166 
Lijsten van Dienstpligtigen door Veldcornet 

gehouden 91, 1333 
van Kleurlingen 47, 100, 383, 650, 1le6 
Wet No. 2, 1876, art. 3, 4, 6-12, 17, 18, 

22, 23, 26, 30-36 
Commandeer Commissies, 

649-56 

V.R.B. 22 Mei 1883, art. 110 en 113 1150, 1151 
Wet No. 2, 1883, art. 4, 6-13, 15, 17, 

18, 22, 23, 25, 30-32, 34-36 
Ambtenaren der Transv. Bank zullen vrij 

zijn van persoonlijken, 

1166-76 

1263 
van dienstdoende Leden des Kerkeraads niet 

meer dan £10 te worden afgecommandeerd 1327 
Commandeer Commissies bepaald bij 

V.R.B. 21 Mei 1883, art. 110, afgekeurd 1331 
Wet No. 2. 1885 (Instr .. Veldc.), 

art. 10, 11 en 31... 1333-36 
V erpligting van V eldcornetten bij oproeping 

van burgers tot,... ... 1336 
Zie verder Krijgsmagt. 

KRIJGSMAGT, 
bepalingen betreffende, 

Grondwet 1858, art. 14, 25, 26, 28, 44, 
96-105, 107-120, 122, 124-126 ... 36-53 

Veldc. Instructien 1858, art. 8, 9, 28-35, 55 ... 91-98 
Corn. Instructien 1858, art. 1-9, 13-15, 

18-20 100-103 
Overeenkomst met Lijdenburg 1860, art. 
Ord. Krijgsdienst 1865 

10... 136 

Oorlogs Wet 1866 
Wet No. 9. 1870, art. 25 
Wet No. 2, 1876, art. 3 

Bijvoeging aan art. 3 van Wet No. 2, 1876 
door, V.R.B., 27 Sept. 1876, art. 48 

227 
229 
383 
649 

676 
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Bijlage Grondwet 1877, art. 10 ... 
Herroeping van Oorlogswet 1866 door 

Wet No. 2, 1880 
Bijlage Grondwet 1881, art. 15 ... 
Wet No. 4, 1881, Artillerie Corps, 

BLADZ. 

681 

744 
1027 

art. 1, 5, 16, 21. .. · 1029-31 
Wet No. 5, 1881, Politie, art. 4, 19, 40, 42 1038-42 
Wet No. 8,1882, Artillerie, art.17, 28,29 1137,1138 
Uitstel van zekere bepaling<~n van 

Wet No. 2, 1883, art. 3, door 
V.R.B. 22 Mei 1883, art. 110 en 113 1150, 1151 

Wet No. 2, 1883, art. 3 1164 
Wijziging van art. 8, volgens 

V.R.B. 27 Julij 1883, art. 943 1227 
Verb. Regulaties Transv. Troepen 1884, 

art. 1, 11 en 12 1270-73 
Commandeer Commissies volgens 

V.R.B. 21 Mei 1883, art. 110 afgekeurd 
door V.R.B. 2 Junij 1885, art. 272 

'KRIJGSGERICHT, 
1331 

volgens bepaJingen van Wet No. 2, 1883, 
art. 29 afd. a en b, 30, 36 en 42 

KRIJGSRAAD, 
1174-77 

Commandant Generaal kan in overleg met, 
onder omstandigheden Tractaten sluiten, 
Grondwet 1858, art. 28 

wordt bijeengeroepen in tijd van oorlog of 
wanneer een Commando in het veld is, 
en Zamenstelling ... 

kan ook onder andere omstandigheden belegd 
worden 

V oorzitter en stemmen 
Oproeping en Zamenstelling, 

Corn. Instr. 1858, art. 13 en 14 
mag geen verbeurd verklaring van goederen 

37 

50 

51 
ib. 

102 

uitspreken, G. K. 12 April 1864 170 
Wet No. 2, 1876, art. :29, 30, 34 en 42 ·654, 657 
Bevelhebbers van de Forten hebben zitting in, 

volgens Wet No. 5, 1876, art. 21 675 
Bepalingen volgens Wet No. 4, 1881, art. 5... 1030 
\Vet No. '2, 1883, art. 3 (e, f), 8, 13, 17, 

18, 25, 28 -31, 64, 35 en 42 
KRIJGSWEZEN EN POLITIE, 

1165-77 

een der zelfstandige Departementen, volgens 
Grondwet 1877, art. 10 ... 

. Herroeping van Oorlogs \Vet 1866, door 
Wet No. 2, 1880... ... 

Wet No. 2, 1883, voor de Krijgsdienst in de 
Z. A. Republiek ... 

681 

744 

1164 
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KW ARTIER- EN BETAALMEESTER, 
van Politie Corps, volgens Wet No. 5, 1881, 

art. 12, 23-25, 27, 29 en 31 1039-41 
van Artillerie Corps, 

Verbet. Regulaties Transv. Troepen 1884, 
art. 2, 3, 6 en 10 1270-72 

zal zekerheid stellen, Wet No. 7, 1885, art. 1... 1374 
KWITANTIEN, 

Gen. Instr. 1882, art. 6, 26, afd. m, n, o en 43 1048-63 
LAGER COMMANDANTEN, 

op Commando ontvangen geen Salaris, 
Wet No. 2, 1883, art. 4 (a) 

LANDBOUWKUNDIGE EN LANDARBEIDERS, 
Wet No. 13, 1880, Meesters en Dienstboden, 

Hoofdst. II, art. 21 
" Ill, " 2 
, V, , 5, afd. 3-4 
, V, , 8 
, VII, , 3 

of Landbon wers geregtigd tot toelage als 
Getuigen in Crim. Zaken, volgens 

1166 

798 
799 
810 
811 
823 

G. K. No. 189, dd. 1 September 1880 . .. 942 
idem in Civiele Zaken, volgens 

Wet No. 8, 1883, art. 1, afd. a 
LANDBOUW MACHINERIEN, 

vrijgesteld van Invoerbelasting, 
Wet No. 6, 1882, art. 3, afd. c 

LANDDROST, 
kan beslissen bij geschillen tusschen buren ... 
pligten omtrent inboeking van Naturellen Wees

kinderen (Apprentice Wet 9 Mei 1851, 
art. 1-8) 

pligten omtrent Huwelijken 
J urisdictie in Boedel zaken 
neemt inzage van Vendurol 
doet generale oproeping omtrent Grondbrieven, 
zal toezien dat Kinderbewijs behoorlijk gepas-

seerd wordt 
verpligt werkzaamheden van W eesheer tiJdelijk 

waar te nemen ... 
's permissie is noodig voor schieten in dorp 

Rustenburg 
mag geen Verlofbrief aan Handelaren uitreiken 

1202 

1119 

5 

8-11 
15 
17 
ib. 
18 

20 

ib. 

22 

die geen permit hebben 24 
Regterlijke magt toevertrouwd aan, 36, 53, 682, 1028 
Strafbepaling voor, die verzuimt de voorgestelde 

wetten bekend te maken 41 
draagt zorg voor de invordering van boeten ... 43, 52 
geheel onafkankelijk in de uitoefening der 

Regtsmagt ib. 
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de Kiesloten voor de kiezing van Officieren 

warden bezorgt bij 
ontvangt driemaandelijksch verslag van Veld-

BLADZ. 

48 

cornetten 50 
voordragt van, aan 't Volk 53, 104 
vereischten die Landdrost moet bezitten ibo, 1151, 1367 
moet borg stellen ibo, 137 4 
maakt Jurie lijst op .. 0 54, 1338 
draagt Geregtsbode aan President voor, ib 
Eed van, . 0. ib. 
Hof van, 000 56 
die vonnis in eerste aanleg heeft geveld kan 

niet in Hoog Gerechtshof zitten ib., 106, 523 
Jurisdictie van, in Civiele Zaken 57 
Uren voor het houden van het Hof van, 59 
afwezigheid van, en strafbepaling ibo 
Jurisdictie van, in Crimineele Zaken ib. 
onderteekent Vonnissen, Dagvaardingen enz.... 61 
Administrative Magt in handen van, ibo 
heeft bestuur van District ib. 
verleent Vendulicenties 62 
heeft toezicht over Stad of Dorp... 63 
Belasting wordt bij, van 't District betaald .. 0 66 
moet geld en alle drie maanden ten Uitv. Raads-

kantore storten ... ibo 
Tractement van, 68 
verleent Dranklicentie 76 
houdt aanteekening van Certificaten verleend ib. 
maakt verleenen van licentie bekend ib. 
verleent licentie aan togtgangers en handelaars 78 
aanteekenen van plaats door 80, 142-43 
pligten en bevoegdheden van, onder de Dorps-

Regulaties (1858) 85-89 
pligten en bevoegdheden van, onder de 

Veldc. Instructien (1858), art. 4, 5, 9, 
12, 13, 15, 18, 21 en 42 .. . 0.,90-96 

pligten en bevoegdheden, volgens 
Corn. Instr. 1858, art. 5, 10, 16,17 en 20 101-103 

pligten en bevoegdheden volgens 
Jagtwet 1858, art. 3, 5, 8 ... 

ontvangt ontslag van Marktmeester 
107, 108 

112 
zullen zich aan lijnsbepalingen der Veldcornet

schappen houden, G. B. 10 Nov. 1858 ... 
pligten en bevoegdheden als V oorzitter van 

114 

Hoog Geregtshof. . . . . . . . . 118 
doet opgave van Reiskosten van Getuigen enz. 123 
ontvangt Hoofdbelasting van V eldcornet 

gec0 llecteerd enz. . . . . .. 
ontvangt klagten ove:r taxa tie van plaatsen .•• 

126 
ib 
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LANDDROST,-vervolg. 
verpligt onwillige Getuigen te dagvaarden voor 

Land Commissie... 132 
van zetelplaats benoemt door Uitv. Raad 138 
Verbandbrieven door, verleend blijven van kracht 231 
zal niet geregtigd zijn bewijzen of goedvoors 

aan te nemen of uit te geven in betaling 
van schuld 232 

zal geen nadeelig saldo in kas hebben ib. 
mag geen uitbetaling doen zonder authorisatie ib. 
salaris mag onthouden worden indien nalatig 

in het geven van verslag ib. 
ontvangt verslag van Baljuw 252 
taxeert Rekeningen van Baljuw ... ib. 
Transporten door, uitgemaakt moeten naar Reg. 

van Acten worden gezonden 254, 1114 
gemagtigd Transporten en Verbanden te 

bekrachtigen, ib. 
verplicht behoorlijke Registers te houden 255 
moet zich regelen volgens Instructies door 

Reg. van Akten gegeven ib., 1115 
wanneer gemagtigd N otarieele Akten te 

passeeren ib., 1115-16 
geregtigd volgens tarief te chargeeren 256 
kan geen Gouvernements Transport verleenen 257 
is Voorzitier. van Commissie van Buitengewone 

Transporten 265 
kan misdadiger arresteeren 27 6 
wanneer geregtigd Lastbrief tot apprehentie uit 

te reiken 277 
van ander District moet Last brief contrasigneren ib. 
Gevangene moet zoo spoedig mogelijk gebracht 

worden voor, 1:b. 
inwinnen van Crimineele Informatie door, 279 
Schouwing te worden gehouden door, ib. 
voodoopig onderzoek voor, ib., 280 
onderteekent getuigenis bij voorloopig onderzoek 280 
kan Lastbrief ter onderzoeking van huizen enz. 

verleenen 282 
kan iemand onder borg stellen om de vrede te 

bewaren ib. 
moet kennis van zoodanige borgstelling aan 

Staatsprecureur geven ib. 
gehouden beschuldigden onder billijke borgtocht 

te ontslaan 283, 284 
Boete voor, bij niet observeren hiervan 283 
wanneer, borgtogt mag weigeren... ib. 
wanneer hij toegang tot crimineele Gevangenen 

moet verleenen . . . · 288 
verleent licentie aan boschwerkers 297 
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kan boschwerkers aanstellen 298 
ontvangt kennisgeving onder welk District 

eigenaren wenschen te sorteren 305 
bij ziekte of afwezigheid van lid van Taxateurs 

Commissie kan plaatsvervanger worden 
benoemd door, ... 306 

Objectie tegen taxatie wordt ingediend bij, . . . ib. 
opgedragen Belasting dadelijk in te vorderen 

onder boete 307 
gedurende afwezigheid van, geniet waarnemend 

Landdrost het salaris 307 
zal boekhouden van personen die zich laten 

aanteekenen voor een plaats 312 
zal permissie geven tot kappen van hout 315 
fungeerende, zal tien shillings per dag trekken 

indien opgeroepen, 316 
pligten in verband met Instructien voor 

Auditeur-Generaal 1869, art. 2, 6, 7, 8, 11, 
13, 14, 15, 16, 17 en 19 319-21 

wanneer geregtigd schutten op te rigten 321 
Pachtpenningen te worden betaald aan 322 
zal tegenwoordig zijn bij het openen v. brieven 

en pakketten door Postmeester 335 
ontvangt eed van rraxateurs en zendt certificaat 

er van naar W eesheer 34 7, 403 
zal zorgen voor algemeen plan v. nieuwe wijk 376 
van Christiana gemagtigd verlof te geven tot 

gebruik van Dorpsveld 385 
pligten in verband met Jagtwet No. 10, 1870, 

art. 3, 5, 6, 17, 19, 2l en 22 ... 388-91 
is V ertegen woordiger van den W eesheer 404 
heeft jurisdictie in de beslissing van geschillen 

of overtredingen van Reizigers, 
Wet No. 13, 1870, art. 7 . .. 411 

zal alle drie maanden zitting houden waar Vrede-
regterresideert, en zal Vrederegter beeedigen 413 

opgedragen verzameling van niet dienstdoende 
kleurlingen op Erven te beletten 422 

teekent en reikt Licentien uit 428 
J urisdictie in overtredingen v. Wet No. 2, 1871, 

( § 5, op Licentien enz.) 430 
taxeert N otaris-Rekeningen 440 
aanstaande Echtgenooten moeten verschijnen voor, 442 
bevoegd huwelijk te bevestigen .. . .. . ib. 
doet zekere vragen aan aanst. Echtgenooten, 

verlangende bij spec. licentie te trouwen 442-43 
kan partij en en anderen onder eede examineren 

in twijfelachtige gevallen onder de 
Huwelijkswet . .. . 443 
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houdt notulen van zooda.nige examinatie en 

ra.pportcert aan Staatssecretaris ... ib. 44 7 
wanneer niet geoorloofd huwelijk te bevestigen 444 
Strafbepaling bij overtreding hiervan ib. 
Strafbepaling indien hij reeds gehu wde personen 

in huwelijk met anderen bevet'tigd enz. ib. 
Vragen gesteld door, bij bevestigiug v. Huwelijk 445 
Vorm voor bevestiging v. Huwelijk door, ib. 
onderteekend Huwelijksregister in duplicaat... ib. 
bewaaart origineel Register en zendt dnplicaat 

naar Staatssecretaris 'l:b. 
Discretie van, bij huwelijk van minde1jarigen 446 
Trou wgelden toekomendo aan 44 7 
ontvangt kennis van Uitv. Raad van kiezing 

van Staatpresident 450 
Naturollen in vredestijd onder bestuur van . . . 452 
Belasting op gronden ofschoon in een ander 

district gelegen, betaalbaar bij, 454 
in verband met Uitlevering van Misdadigers, 

\Vet No. 5, 1871, art. 3 en 4 456 
Pligten van, volgens Paswet No. 3, 1872, 

art. 4, 5, 6, 8, 10 en 17 473-74 
Ontslag van beschuldigde door, onder de 

Uitleveringswet 1873 477 
zal V eldcornet van behoorlijke gedrukte passen 

voor N aturellen voorzien 481 
doet maandelijks verslag aan Audit.-Generaal 

van passen door hem uitgereikt ih. 
zal gratis pas uitreiken op certificaat en aanvraag 1:1J. 
verleent permit v. vuurwapenen of am~nunitie .518 
wanneer geregtigd zoodanige permitten te weigeren ib. 
moet rede1.1en voor zijn vonnis opgeven 524 
Aanzoek voor admissie als agent bij, 541 
kan Agent van de rol schrappen 542 
\Vet No. 1, 1874, regelende de manier van 

procedure in Hof van 541-61 
pligten in verband met Wet No. 2, 1874, 

Maten en Gewigten, art. 3, 4, 5, 7 en 11 562-63 
is ea: officio Voorzitter, Distr. Schoolcommissie, 

Wet No. 4, 1874, art .. 54 574 
in verband m. vVet No. 5,.1 874, betreffende kopie 

van Staat, door Directeuren van Beperkte 
Maatschappijen te worden ingezonden aan, 585 

Verkiezing van, volgens art. 128 en 158 der 
Grondwet ten strengste te hanci.haven 596 

binnen hunne districten gemagtigd met 
N aturellen te onderhandelen . . . 606 

Land-Commissieleden worden benoemd op 
voordragt van 607 

13 
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kan voorloopige aanstellingen tot Landcommissie 

doen 618 

Stukken van Landcommissie worden verzon
den naar, 

publiceert Rapport van Landcommissie 
geeft order tot executeeren van uitspraak der 

Landcommissie ... 
heeft regt vrachtlijst van goederen te doen 

bezweren 

ib. 

634 
Pligten enz. van, onder de Kieswet 1876, 

art. 8, 10-12, 19 
roept Commandeer-Commissie bij een 
is hoofd van zijn district 
wol'dt uit de algemeene kas gesalarieerd 
moet toezien dat drank niet op Zondag 

647-48 
676 

68l,1027 
?:b. 

verkocht wordt ... 708 
Boete voor, die niet behoorlijk de V.R. besluiten 

bestudeert 710-11 
betaald toelagen voor oponthoud aan Juries 

in Crim. Zaken ... 
J urisdictie van, in uvertredingen tegen de wet 

op 't gebruik van Dynamiet enz. om 
visch te vangen ... 

717 

747 
verpligt pas aan vreemde en binnenlandsche 

· .. Inhoorlingen te verleenen .. . . 749-50, 753 
heeft jurisdictie in geval van beschadigen of 

belemmeren enz. van telegraaf 
heeft jurisdictie in geval van compensatie 

door nalatigheid veroorzaakt onder de 
Telegraafwet 1880 

gerechtigd vertoon van vrachtbrieven te eischen 
Jurisdictie van, in bezichtiging van vrachton 
wanneer niet tevreden met declaratie van 

importeur kan, die doen beeedigen enz. 
kan dienst- of leerlingscontract terzijde zetten 

op grond van bedrog 
inspecteerd en bevestigd dienstcontracten 

elders gemaakt ... 
Fooi aan, voor Registratie van Dienstcontracten 
Appel van, in zake Dienstboden naar Hoog 

Geregtshof ... 
kan bedrag van dienstloon vaststellen 
is ex officio voogd van minderjariO'e ouderlooze 

kinderen . .. . ~ ... 
Toestemming van, vereischt in geval van 

overgeving van leerling 

762 

762 
787 
788 

789 

792 

ib. 
793 

800 

802 
Jurisdictie van, in zaken tusschen Heeren, 

Dienstboden en Leerlingen ... 807-21 
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heeft directe gezag over gevangenbewaarder ..• 825 
Order van, vereischt tot straffen door 

gevangenbewaarder van eenige gevangenis-
overtreding 827 

moet gevangenis bezoeken ib. 
straft overtredingen van gevangene tegen 

discipline en goede orde 828 
Order van, vereiecht voor het in ijzers zetten 

van gevangenen . . . ib. 
Jurisdictie van, in geval van ontvlugting van 

gevangenen 829 
· J urisdictie van, waar ambtenaren der gevangenis 

giften of loon aannemen enz. 831 
moet gevangenis-opgaven opmaken ib. 
ontvangt opgaaf van Venduties van Vendu-

afslagers 858 
kan Securiteit aannemen van Vendu-afslagers 859 
kan regterlijke stappen nemen met betrekking 

tot Securiteits Acte ib. 
Pligten en bevoegdheden onder de Insolventie 

Wet 1880, art. 7, 15, 25, 26-28, 37, 39, 48, 
56, 57, 60, 61, 64, 66-72, 76, 100, 117 
-119, 150 867-937 

Uitreiking door, van gratis passen aan Natu-
rellen 939 

Pligten en bevoegdheden van Landdrost van 
M. W. Stroom betreffende uitgraven van 
Steenkolen 944 

Pligten en bevoegdheden onder 
Wet No. l, 1881 (Drank Licenties) art. 2, 
7, 9, 10, 14, 17, 19, 23, 25, 28, 30, 31, 
37' 38, 39-43, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 
64, 65-67 954-973 

Pligten en bevoegd.heden volgens 
Regulaties Houtbosschen, art. 1, 6 en 9 977, 978 

Wet No. 2, l8R1 (Uitl. Misdadigers aan 0. 
Vrijstaat) art. 1 en 3 982 

Wet No. 9, 1881, om den Landdrost van Pre-
toria te ontslaan van zekere !diensten hem 
door de wet opgelegd 990 

V an Pretoria titel veranderd in 
" Resident Magistraat" 991 

Generale Instructie 1882, art. 7, 8, 9, 12, 20, 
21, 26, afd. b en l 1049-1056 

Pligten betreffende uitroeijing van Xanthium 
Spina sum 1065 

van Pretoria is ex-officio lid van het Bestuur 
der Opleidingschool 1073 
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ontvangt bedrag van verkooping door Schut-

meester 
Reis- en Verblijfkosten voor 
in verband met Invoerregten betaalbaar ten 

kantore van 
Acten van Transport opgemaakt door, moeten 

naar Registrateur van Acten worden ver-

BLADZ. 

1094 
1097 

1101 

zonden 1114 
Pligten van, onder de wet op het KiEsregt (18i:l2) 1133 
Wet No. 2, 1883 (Krijgswet) art. 3 (a), 13, 14, 

27 en 36 1165, 1176 
"\Vet No. 4, 1883 (Grondbrieven) art. 4 1184 
Wet No. 5, 1883 (Marlden) art. 16, 18 en 22 1 I 88 
\Vet No. o, 1883, (Districts Raden) art. 1, 9, 

10, 17, 19 en 21 1190, 1191 
\Vet No. 7, 1883, art. 5. 13 en 15, 1193, 1195 
Getuigekosten volgens \Vet No. 8, 1883, 

art. 1 1202 et in n ofis 
in verband met Wet No. 9, 1883 (Pensioen-

fonds) art. 3 en 9 1210, 1211 
Inboeking van Mapoch's volk 1221 
rapporteert aan Thesaurier betr. Certificaten 

van vrijstelling aan lnvaliden 1223 
Pligten in verband met Kafferpassen 1235 
Regulatien betreff. legalisatie v. handteekeningen 1241 
kan ex-r~tfie'io aangesteld worden als V ertegen-

woordiger van Hoofd-Directeur van Tele
graafdienst 

Jurisdictie van, onder 
\Vet No. 4, 1884, op Smokkelhandel, art. 

1295 

6 en 8 1296, 1297 
zal geen vendu-licentie nitreiken totdat borg

acte is gepasseerd 
ontvangt verslag van vendu-afslager 
zal toezien dat geen bra11dhout van Gouver

nementsgroncl wordt weggevoerd zonder 
permit 

mag Tran::;porten uitmaken volgens tarief 
Pligten en bevoegdheden in verband met 

Wet No. 2, 1885 (Veldcornet Instructien) 

1324 
1324 

1330 
1331 

art. 2, 5, 6, 11, 14, 15, 17, 20, 24 en 26 1882-35 
en Velocornetten zullen jurielijsten opmaken 1338 
houdt Register van Koelies en Arabieren enz. 1339 
borgtogt in geval van doorvoer moet gesteld 

worden ten genoege van . . . . . . 1348 
Doorvoerregt kan worden betaald aan 1349 
wanneer geregtigd kisten en pakken te openen 

in geval van doorvoer . . . . . . ib. 
wanneer ew-officio Commissaris van N aturellen 1353 
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contrasigneert Certificaat van ontvangst in 

geval van doorvoer 
in verband met uitlevering van Misdadigers 

Wet No. 5, 1885, art. 3, 4, afd. a en b, 

BLADZ. 

ib. 

5, 6, 7, 8, 12 en 15 1356-1360 
kan certificaat voor onderwijs van behoeftige 

kinderen uitreiken 
moet ouderdom van 30 jaren bezitten 
J urisdictie van, verhoogd door 

Wet No. 6, 1885, art. 2 
moet borg stellen 
Pligten enz. onder 

Wet No. 8, 1885 (op de Goudvelden) art. 8, 

1365 
1367 

1370 
1374 

12, 16, 30, 44, 46, 50 en 83 1378-1393 
Speciale, voor de Goud velden, art. 28 1383 
Pligten en bevoegdheden van, onder de 

Wet No. 10, 1885 (Invordering der Directe 
Belns~ingen) art. 1-5, 9, 10, 11, 14 en 18 1407-10 

LAND COMM1~3SlE, 
of Commissarissen van Landerijen 
oprigting van, 
Zamenstelling van, 
Instructien voor, 7 December 1859, 
Gew~jzigde Instructien, 18 Maart 1860 
pligten en bevoegdheden in verband met 

5 
28, 123 

123 
124 
131 

Baken \Vet No. 3, 1864, art. 1, 8, 9-14 243-45 
Tarief A, Bijlage tot Baken \V et 245 
Toelage aan leden van, bepaald op 10 sh. 308 
Instructie voor, Wet No. 4, 1870, 369-71 
Instructie voor, Wet No~ 4, 1875, 617-20 
J urisdictie van, nader bepaald 1370 
Hoog Geregtshof of Rondgaand Hof kan kwesties 

omtrent bakens en lijnen verwijzen naar... 1372 
Appel van, naar H. Geregtshof ofRondgaand Hof ib. 

LANDDROST KLERK, 
pligten en bevoegdheden volgens 

Grondwet 1858, art. 127, 134, 141. 143, 
152, 154, 161, 169,172, 174, 187en ~29 ... 53-68 

zal Griflier van Hoog Gerechtshof z~jn op de 
plaats waar het Hof zit, Bijlage No. 3 tot 
de Grondwet 1859, art. 4 

zal als Klerk van het Vrede~·egt ageeren 
r,al als Publieke Aanklager ageeren 

118 
225 
302 

ontvangt zeker gedeelte der Trouwgelden, 
Ord. No. 1, 1870, art. IU 364, 447 

ageert als Griffier, Civ. Procedure, 
vVet No. 1814, art. 5 

nit publieke kas bezoldigd 
moet borg stellen 

542 
681 

1374 
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LANDM:ETER, 
opmeten door en toelating van, ... 
pligten en bevoegdhedeil in verband met 

Baken Wet No. 3, 1864, 
art. 1, 6, 7 en Tarief B 

Instructie voor de, dd. BO Julij 1868 
Wet No. 5, 1870 (Instr. Landm. Gen.), 

BLADZ. 

67 

243, 246 
310 

art. 1, 3, 7, 8 en 10 371-74 et in notis. 
Regulatie voor, 418-20 
Licentie bepaald, 429 
betrekkelijk bestaanbaarheid van Kaarten, 

Kennisgeving v. Landm. Gen., 4 Nov. 1874 600 
Zegel op aanstelling van, 610 
Zegel op Landmeter's Kaart van plaatsen of 

erven ib. 
zullen zich voorzien van Insp. Rapporten van 

op te meten en aangrenzende plaatsen .. . 636 
titel van Gouvernement.~ Landmeter veranderd in, 1037 
zal lid zijn van Inspectie Commissie 1125, 1129, 1231 
zal verschil tusschen opmeting en Inspectie-

Rapport aan Landm.-Generaal rapporteren 1128 
onder Wet No. 2, 18t>4, (Generale Opmeting) 

art. 2, 5, 6, 8, 12, 17 en 25 1282-85 
Tarief v. Meetkosten 1287 

, v. Kaarten en Generale Plannen 1289 
, v. Reis en Verbl\jfkosten... 1290 

Kennisgeving aan, betrekkelijk kaarten van 
opmetingen na 4 December 1884 

Kaapsche Maat te worden gebruikt door, 
beta.ling van, voor kromlijnige Scheiding 
Vorm van Kaarten ... 

1303 
1308, 1320 

1308 
1309 

Baken-Cornmissie verantwoordelijk voor 
afgifte der bakens aan 

niet gehouden minder dan 10 of meer 
20 plaatsen over te nemen ... 

1312, 1416 
dan 

Kaarten van, moeten datr-£ opgeven 
1313, 1416 

1314 
Kennisg. Landmeter-Generaal 2 April 1885, 

betr. verschillen van kaarten moeten aan 
Landm.-Generaal worden gerapporteerd door 1320 

toegelaten private plaatsen op te meten 1402 
Zie ook Kaa:rf. 

LANDMETER-GENERAAL, 
\Vet No. 5, 1870, Instructic voor, 371-74 
Tarief voor onderzoeken van kaarten 420 'in not,is 
Kennisgeving van, betreffende bestaanbaarheid 

van Kaarten 600 
Leges van, -Kantoor in Gouvernementskas te 

storten en maandelijks verslag aan Auditeur 609 
is een der Hoofdambtenaren 1027 
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LANDME'fER-GENERAAL,-vervoZg. 
Wijziging van art. 8 en bijvoeging van nieuw 

artikel aan, -Instructie, (Wet No. 5, 1 870) lJ 28 
Bijvoeging van nieuw artikel aan Instructie 

van den, ib. 
Toevoeging aan art. 11, van Landm. Instructie, 

Wet No. 5, 1870 . . . . . . 1150 
Wet No. 2. 1884, Generale Opmeting, 

art. 2, 10, 12, 10 en 24 1282-85 
zal geene lcaarten van oprnetingen na 

4 December goedkeuren 
moet borg stollen 

LANDSKAN'fOREN, 
zullen jaarlijksch door President bezocht en 

opgenomen vvorden 
zullen jaarlijksch door President en een lid van 

den Uitv. Raad bezocht worden 
gesloten gedurende publieke Feestdagen 
zullen in afwezighied van President door 

Staatssocretaris, 'fhesaurier of Auditeur 
opgenomen worden 

zullen 4maal per jaar door eene Commissie 
opgonomen worden 

LANDSCHULDEN, zio Staatsschulden. 
LANDSDIEVERIJ, 

is een der misdaden voor Uitlevering, onder 
Wet No. 5, 1871, 

ook volgens 'fractaat met 0. Vrijstaat 1872 ... 
LAS'fERING, 

1303 
1373 

45 

170 
226 

228 

307 

456 
<171 

Strafbepaling voor, 33 Artikelen 1849, art. 19 en 27 4-5 
van Christelijke Kerk 22, 30-1 
Ci viele aanspraak tot schadevergoeding niet 

daardoor weggenornen 
LEENING, 

ib. 

\Vet No. 2, 1873, tot aflossing van £60,000 
goedgekeurd 478 

603, 642 Spoorweg, van £300,000 goedgekeurd 
Regering gemagtigd Acte van V er band te 

passeeren voor, van £20,000 
van Kaapsche Handr lsbank gewaarborgd, 

Pretoria Conventie (1881, art. 10) 
Regering gemagtigd tijdelijke overeenkomst te 

670 

1003 

treffen met Standard Bank re overtrekking 1 2 1 .5 
Regering gemagtigd leening te sluiten met 

Standaard Bank ... 
van Kaapsche Handelsbank gewaarborgd, 

Londen Conventie (1884, art. 5) 
en finantieele zaken ... 
Regering gemagtigd Leening van £100,000 te 

1249 

12.56 
1368 

te sluiten 1400 
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LEENINGSPLAATSEN, 
Kafferlocatien zullen beschouwd worden als, ... 
belasting en bepalingen volgens Grondwet 1858, 

BLADZ. 

28 

art. 194, 196-198, 205 ... 6.5, 66 
belasting bepaald op, 112, 126, 313 
grooter dan 3000 Morgen betalen meer 245 
bepalingen betreffende, 312 
belasting van gedeelten van, 31 G 
vorm van Grondbrief veranderd . . . 317 
belasting betalings termijn veranderd 4.52 
belasting dubbeld voor het jaar 1872 453 
belasting betaalbaar bij Landdrost, ook van 

plaatsen in andere districten gelegen 
belasting dubbeld indien niet binnen 6 maanden 

na vervaltij d betaald 
herroeping van dit besluit, 
Spoorwegbelasting bepaald, 
Oorlogsbelastiug voor buitenlandsche eigenaren 
belasting op halve en meer dan halve plaatsen 
verhooging van Spoorwegbelasting 
Oorlogsbelasting voor buitenlandsche eigenaren 
betaling van Oorlogsbelasting uitgesteld 
beperkingen betr. opmeting van gedeelten van 
dit gewijzigd door G. K. No. 30, 2 Maart 1878 
heffing van Spoorwegbelasting op gedeelten van 

plaatsen 
kwijtschelding van Oorlogsbelasting door 

Tusschen Regering teruggeroepen 
betaling van belasting in elk district 
invordering van achterstallige belasting op, 

in verband met Wet van 1 Maart 1877 ... 
belasting op, boven 37 50 morgen 
Spoorwegbelasting verminderd op £1 
Ingaan van vermindering 
Wet No. 1 0, 1885, op de In vordering van 

Directe Belastingen ... 
LEERAAR OF PREDIKANT, 

vrij van Landsdiensten in daarmede gepaardo 

454 

600 
651 
658 
661 
675 
697 
712 

ib. 

720 

1036 
ib. 

1107 
1129 
1291 
1315 

1407 

onkosten 
Salaris of toelage aan 
Pensioen toegekend aan, 

22, 51, 1166 
68, 2.53, 354 

148 
pligten en bevoegdheden volgens 

Kerkwetten en Regulatien 1863 
met betrekking op het 

152-66 

Reglement op de Vacaturen 186(), art. 1-7, 
12, 13, 24-27, 30-32, 45-48 233-42 

niet behoorende tot de Staatskerk niet 
geregtigd tot salaris 

Salaris van, afgenomen 
253 
310 
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LEERAAR OF PREDIKANT,-ver·volg. 
der Ned. Herv. Kerk zullen hun salaris 

behouden volgens Grondwet... ... 354 
pligten en bevoegdheden in verband met de 

Huwelijkswet (No. 1, 1870), art. 2, 5, 
9, 11-14, 20, 23 en 25 .. . 359-65 

pligten enz. in verband met de 
Huwelijkswet (No. 3, 1871), art. 2, 10, 
11, 12, 14 en 20 ... ... 442-47 

Wetten en Bepalingen der Ned. Herv. Kerk 1869, 
Hoofdst. IV, § 1. Predikan ten . . . 4 9 2 

Hoofdst. V, § 1. Wet op de Vacaturen 494 
§ 2. V oorziening in de Dienst 

gedurende de Vacature 496 
§ 3. V oorziening in gevallen met 

Vacaturen gelijkstaande 497 
§ 4. V ervulling der Vacature, Beroeping: 

a. V69r de beroeping 498 
b. Bij de beroeping 499 
c. Bevestiging 501 

Acte van bevestiging 501 
Aanhangsel : a. V orm van den beroepsbrief... 502 

b. V orm van de acte v. ontslag 
van Kerkeraad en Gemeente 
voor een verroepen predikant 503 

c. V orm der acte van ontslag uit 
de dienst der Gemeente voor 
een Predikant die emeritus is 
verklaard of die zijne dienst 
nederlegd 504 

Hoofdstuk VI, Wet op de Kerkelijke Tucht... 504 
Bijlage Kerkelijke Fondsen: 

§ 1. Algemeene Fonds 511 
§ 2. Gemeente Fonds 511 
§ 3. Predikants Weduwenfonds 512 

Aanhangsel: .A. Het Officieel Orgaan 513 
B. Gedachtenisviering van de 

Hervorming 514 
0. Betrekking tot de andere 

Kerkgenootschappen 514 
D. Het Huwelijk . . . 514 

Goedkeuring der bovengaande Wet der N ed. 
Herv. Kerk door Volksraad. .. 515 

van N ed. Herv. Kerk zal V olksraad met 
gebed openen 1084 

Verzoek aan, betreffende Feestdag van 16 Decemb. 1224 
LEERLINGEN, 

bepalingen betreffende, volgens Wet No. 13, 1880, 
( Meesters en Dienstboden) 

Jloofdstuk IV, art. 2-9 803-5 
14 
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LEERLINGEN,-vervolg. 
Hoofdstuk V. art. 1-5, 8-32... 807-20 

, VI. art. 1-3 821-22 
, VII. art. 1-3 822-23 

der door de Regering ondersteunde scholen, 
vrij van persoonlijke Krijgsdienst, 
Wet No. 2, 1883, art. 7 

toegelaten tot Opleidingschool moeten voldoen 
art. 7, van Wet No. 1, 1882 

LEERLINGS CONTRACTEN, 
bepalingen betreffende, volgens Wet No. 13, 1880, 

1167 

1342 

(Meesters en Dienstboden),... 792-823 
LEESBOEKEN, 

vrij van In voerregten 1120 
LEEUWEN, SIMON VAN, 

W etboek verbindend in de Geregtshoven, 
Bijlage No. 1, Grondwet 1859 116 

LEGAAL-VERBAND, 
Uitleg van de meening van, voorkomende in 

V.R.B. 21 Julij 1885, art. 942 1376 
de Staat heeft, op alle roerende en onroerende 

goederen van belastingschuldige 1410 
LEGALISATIE, 

Zegelregt voor, van handteekeningen op 
documenten 634 

van handteekening van Vrederegters, Agenten, 
private Personen, en ondergeschikte 
Ambtenaren 1241 

Landdrosten zenden stukken ter, aan 
Gouv. Kantoor . . . ib. 

Hoofdambtenaren zullen stukken daartoe opzenden ib. 
van N otarissen, Procureurs, V ertalers enz. ib. 
Bedrag van 10s. 6d. in zegels bij applicatie tot, ib. 

LEGES, zie Kantoorpenningen. 
LEKKERS EN JAMS, 

Invoerregten op 
LEVERANTIEN VOOR ARTILLERIECORPS, 

\Vet No. 4, 1881, art. 33 en 34 
voor Politie Corps, Wet No. 5, 1881, 

art. 24 en 25 .. . . .. 
Gen. Instructie 1882, art. 26 (p.) en 30, 

LICENTIEN, 

1023, 1120 

1033 

1040-41 
1057, 1059 

Venduafslagers in boedels hebben geen Licentie 
noodig ... .. . ... 

voor het houden van V enduties ... 
17 
ib. 
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LICENTIEN ,-vervol g. 
voor verkoop van Drank binnen en buiten 

dorpen en verdere bepalingen, 19 
of verlofbrief om kruit te verkoopen . . . 24 
voor den verkoop van Drank bij de groote en 

kleine maat .. . .. . .".. 7.5 
voor Togtgangers of Rondg. Handelaren, 79 
voor Handelaars onder de Kafferstammen 110 
Ord. No. 13, 1864, regelende uitgave van, 

Zegelregten, Kantoorpenningen en Salarissen 224 
Ord. No. 14, 1864, voor de uitreiking van 

Huwelijks Licenties ib. 
Ord. No. 2, 1866, regelende uitgave van, Zegel-

regten, Kantoorpenningen en Salarissen... 29.5 
voor Boschwerkers in Gouv. Boschen, 297, 298 
Speciale Huweliiks-, (Ord. No. 1, 1870, 

art. 2-5, 7-9 en 11) 359-61 
voor Boschwerkers (Wet No. 8, 1870, art. 6) 377 
voor Delven, (Wet No. 1, 1871, art. 3, 14 bene, 

15, 16 en 17) ... 423-25 
Wet No. 2, 1871, inhoudende vaststelling van, 

Zegelregten, Kantoorpenningen en 
Salarissen 427 en seq. 

Speciale Huwelijks, (Wet No. 3, 1871, 
art. 1-4, 6-8 en 11) 442-45 

Delvers voor drie en zes maanden verhoogd... 453 
in verband met Goudwet (No. 2, 1872, art. 3) 466, 467 
zullen kwartaalswijze uitgereikt worden, 522 
voor Hotels langs de wegen ib. 
voor Agent in Lagere Hoven 541 
behoeft niet uitgenomen te warden door Procu-

reur als Agent practiseerende, 542 
voor Transport- en Verband-Uitmakers 565 
voor het delven en prospecteeren naar goud enz. 593 
voor het jagten gedurende den tijd van 

15 September tot 15 Januarij 599 
Bank-, 604 
Marskramers-, 605 
te warden uitgereikt door Corn. van Lichtenburg, 621 
in verband met Goudwet (No. 6, 1875, art. 2, 

afd. b, 5, 8 afd. 2 en 3, 9 afd. a, 15 afd. b, 
17, 18, 20 en 33) 623-30 

voor Kegelbaan 635 
verdeeling van Banklicentie, 640 
Molenlicentie 661 
voor Kegelbaan door Regering te bepalen 670 
voor Vendu-Afslagers... 857 
voor verkoop van Drank bij de groote en kleine 

maat (Wet No. 1, 1881, art. 13 en 24) 956, 960 
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voor Houtzagers 

108 

(Regulatien Houtboschen, dd. 17 Jan. 1881, 

BLADZ. 

art. 2, 3, 5, 18 en Schedule I) 977-80 
Dep. Instructien voor W oudbeambten 

( dd. 4 Maart 1881, art. 4-6) 993 
door Tusschen Regering uitgegeven blij ven van 

kracht (Pretoria Conventie 1881, art. 30) 1008 
voor Hotels· en Logieshuizen, Agenten, Make

laars, Boekhouders enz. 
voor Advocaten en Procureurs 
voor Hotels, Agenten, Banken, Advokaten en 

Procureurs 
op Goudvelden volgens Wet No. 1, 1883, 

1022 
1111 

1118 

Handels Licentien, art. 11 a en 17 a 1158, 1159 
Delvers Licentie, art. 11 ben 22 1158, 1160 
Prospecteer Licentie, art. 11 c en 22 1158, 1160 
Handel in ruw goud, art. 20 1160 

Bijlage Wet No. 1, 1883, 
Delvers en Prosp. Licentien, art. 1, 2, 14 1276-78 
Standplaats Licentie, art. 5-8 1276, 1277 
Winkel Licentie, art. 11 1277 

voor Vendu-Afslagers 1322 
of Belasting op Molens 1331 
'\Vet No. 8, 1885, op Goudvelden, 

Prosp. Licentien art. 8-11, 13, 15, 
30, 54, 61 ... 

Delvers Licentien, art. 15 en 61 
Standplaats Licentien, art. 15, 65, 

67 en 85 
Handels Licentien, art. 71, 72, 78 

bepaling van Standplaats Licentie 
LICHTENBURG, 

1378-89 
1380, 1389 

1380-94 
1391-92 

1412 

Regulatie tot bestuur van het dorp, vastgesteld 539 
Commissaris van, gemagtigd met Naturellen 

te onderhandelen 
Instructie voor den Commissaris van, 
afzonderlijk district verklaard ... 
grenslijnen tusschen Lichtenburg en Potchef

stroom, Christiana en Zeerust bepaald 
District verdeeld in twee wijken ... 
nieuwe wijk Zoutpannen in 't district van 

LIEUTENANTS, ARTILLERIE, 
pligten en bevoegdheden volgens 

605 
621 

1108 

1154 
1245 
1316 

Wet No. 4, 1881, art. 10, 20, 23, 34, 42 en 
Staat 2 1030-35 

Wet No. 8, 1882, art. 6, 7, 9 en 11 1136 
Verbeterde Regulaties 1884, 

art. 2, 3, 7, 9 en 10 1270 en 1272 
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LIEUTENANTS, POLITIE CORPS, 
pligten en bevoegdheden volgens 

Wet No. 5, 1881, art. 18 en 20 
Wet No. 8, 1882, art. 6, 7, 9 en 11 

LINDEN, VAN DER 
blijft het W etboek in dezen Staat 
W etboek aangehaald in 

Uitv. Raadsbesluit 4 Mei 1864 
Huwelijks Ord. No. 1, 1870, art. 9 

LIQUIDATIE REKENING, 
Weeswet 1869, art. 44, 
Zegelregten op, door Meester Hoog Geregtshof, 

BLADZ. 

1040 
1136 

116 

172 
361 

345 

Wet No. 5, 1881, Schedule... ... 987 
door Executeur binnen 6 maanden bij Wees-

heer in te leveren 396 
legt zes weken ter inzage in W eesheers kantore ~ib. 
goedkeuring van den W eesheer . .. 397 
geen proces tegen boedel voor dat liquidatie 

rekening ter inzage ligt 
Tarief voor registreren van 
Zegelregten op 
in insolvente boedels ... 
Zegelregt op, in insolvente boedels 

401 
408 

432, 434 
924 en seq. 

987 
LOGIES EN EETHUIZEN, 

bepalingen betreffende Drank-Licentien 
Wet No. 1, 1881, art. 8, 9,27, 28, 40, 43 955-67 

Licentie bepaald voor, 1022, 1118 
LONGZIEKTE, 

LOOD, 

Wet No. 3, 1870, tot keering der 
Longziek vee in verband met de 

Schut Wet (No. 2, 1882, art. 34), 

Percentage ! betaalbaar aan Regering, 
Ord. No. 5. 1866, art. 2 

Invoerregt op 1023, 
verkoop, verhandelen of geven aan N aturellen 

belet, Wet No. 4, 1884, art. 3 
LOURENZO MARQUES (Delagoa Baai) 

Spoorweg naar, goedgekeurd 
Bijlage tot Wet No. 4, 1882, betreffende tran

sito Invoerregten op goederen v. Lourenzo 
Marques door Republiek vervoerd 

Regering opgedragen Agent aan te stellen te, 
Regulatien van Doorvoer 1885, art. 3, 

367 

1095 

295 
1120 

1296 

603 

1302 
1345 

afd. a, 5, 6, 7, en 9 1348-49 
LIJDENBURG, 

schikking met de Clerq aangaande grond bij 
het dorp 

grenslijn tusschen Middelburg en, 
Overeenkomst tusschen Z. A. Republiek en, ... 

29 
132 
133 
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LIJDENBURG ,-vervolg. 
Veldcornetschappen Viljoen en Steijn, 
Districtslij n tusschen W akkerstroo m en, 
grenslij n tusschen districten Pretoria, 

227 
299 

Heidelberg en, . . . 300 
grenslijn tusschen districten Wakkerstroom en, 416 
Goud velden opengezet in, 538 
W aarn. Landdrost en Res. V reder. N. Scotland 

gemagtigd met Naturellen te onderhandelen 605 
Salaris toegekend aan Leeraar van, 662 
V rij williger Corps gestich t 6 71 
oprigting Speciale Geregtshof voor Goud veld en in, 702 
Landdrost van, Speciale Magistr. v. Goudvelden 702 
Roburnia in district, als dorp verklaard 994 
Proclamatie 14 Mei 1873, Goudvelden 

openzettende in, teruggetrokken 
grenslijn tusschen Ermelo en, 
grenslijn tusschen Middelburg en, 
prospecteeren op plaatsen bij vroegere Procla-

maties (dd. 14 Mei 1873 en 20 Jan. 1880) 

1046 
1142 
1144 

als publieke goudvelden opengezet in, belet 1147 
grenslijn tusschen Ermelo en, 1239 
verdeeling van wijk Ohrigstad in twee wijken 1248 
Gouvernementsgronden in, opengezet voor 

Delverijen 
Districtsraad opgerigt voor, 
tij delijke vergunning van Douanenstatie aan 

Inkomati in district van, aan Portugeesche 

1299 
1304 

Regering 1327 
Regering gemagtigd Carolina in 't district van, 

als dorp te proclameeren 
verdere gronden in, als publieke Delverijen 

geproclameerd 

1344 

1403 
verdere proclamatie van gronden in, als goud-

velden 1412 
gronden in, als goudvelden geproclameerd in 

twee afzonderlijke publ. delverijen verdeeld 1418 
MAATSCHAPPIJ, 

Exploit op, volgens (Civ. Procedure 187 4, art. 13) 544 
Wet No. 5, 1 87 4, ter beperking van de ver

antwoordelijheid der Leden van zekere 
Maatschappijen . . . .. . . . . 582 

vVet No. 6, 1874, ter Inlijving V. Maatchappijen 590 
in verband met Insolventie-, Wet No. 21, 1880, 

art. 3, 9, 11, 34-36, 135 .. . 865-931 
in verband met Drank Licenties, 

Wet No. 1, 1881, art. 32 en 34 962 
of Executeurs Kamers Licentien voor 1022 1118 
Tarief van belasting voor Handelsmaatschappije~ 1118 
Heerenregten bepaald bij ontbinding van, 1193 
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MAATSCHAPPIJ,-vervolg. 
BLADZ. 

in verband met Wet No. 8, 1 885, 
art. 43, 71, 82 en 85 1385, 1394 

grond aan, toegekend voor opzetten van 
Machinerie . . . . . . 1277 1394 

behoeft geene licentie voor verkoop van goud' 
door haar gevonden 1391 

MACHINERIE, 
voor Landbouw en Fabrieken vrij van 

In voerregten 
voor delverij of de ontginning van goud 

onderhevig aan Invoerregten, 
V.R.B. 25 Julij 1883, art. 906 

voor delverij geregtigd tot standplaats 
Invoerregten op, 
Invoerregten op, op de goudvelden, 
Standplaatsen voor, ... 

MAGAZIJNMEESTER, 

1119 

1225 
1277 
1327 
1389 
1394 

's zullen geen Salaris in vredestijd ontvangen 307, 613 
Instructie voor de Kruit-, (Wet No. 1, 1875) 613, 614 
van Artillerie Corps .. . 1137, 1272 
op Commando trekt geen salaris, ·1166 
van Pretoria moet borg stellen 1374 
's moeten borg stellen ib. 

MAKAXULLE'S KRAAL, 
Toekenning van, aan Albasini afgekeurd, 598 

MAKELAAR, 
Licentie bepaald voor, 

MALAFIDE VERVREEMDING, enz. 
1022, 1118 

van goederen in beslag genomen in executie 
in Insolventie Zaken 

(Wet No. 21. 1880, art. 83) 
MAN SLAG, 

is een der misdrijven tot Uitlevering, onder 
Wet No. 5, 1871 

MAPOCH, 

Tractaat 0. Vrijstaat 1872, art. 7 
Wet No. 5, 1885 (0. Vrijstaat) 

Proclamatie 24 Julij 1883, aangaande 
Inboeking van stam van, 

V.R.B. 20 Julij 1883, art. 855 ... 
vooruitbetaling aan kaffers van, teruggetl'Okken 

MAPOCHS-GRONDEN, 
in kleine plaatsen te worden opgemeten en 

ondcr burgers verdeel< t-
bepaling betrekkelijk opmeting en bewoning van, 
betreffende bakens van gronden '·. 

553 

908 

455 
471 

1360 

1220 
1221 
1344 

1228 
1229 
1234 

verklaard als vierde wijk van District 
Middelburg 1301, 1318. 
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MAQUASIE, 
Veldcornetschap District Potchefstroom bepaald 70, 314 

MARABASSTAD, 
wijk, District Zoutpansberg bepaald 1329 

MAR! CO, 
Veldcornetschappen Groot en Klein Marico bepaald 72 

, , , , , veranderd 84 
bijzonder district verklaard 426, 462 
Veldcornetschappen, in, bepaald . . . 462 
Landdrost van, ontvangt gelden gecollecteerd 

door Commissaris van Lichtenburg 622 
verdeeling v. Veldcornetschap Klein Marico 635, 639 
oprigting van Municipaliteit te Zeerust, 

District Marico ... 
grenslijn tusschen Lichtenburg en, 

MARKTBRIEF, 

945 
1155 

inhoud van, 
MARKTGELDEN 
MARKTDAGEN EN UREN, 

1186, 1189 
1186 

voor het houden van Markten 
MARKTMEESTERS, 

88-89, 1186 

pligten en bevoegdheden volgens 
Grondwet 1858, art. 172, 174, 178, 
181 en 200 

Dorps Regulatien (1858), art. 25 en 26 
Instructie voor de, (1858, art. 1-10) 
Verkoopingen door, vereischen geen vendu 

... 61, 65 
88 

112-13 

Licentie 857, 1323 
Wet No. 5, 1883, voor het houden der Markten, 

art. 2, 4, 5, 6-13, 13, 19 en 20 1186-88 
moeten borg stellen ... ... 1374 

MARKTREGULATIEN, 
onder Grondwet 1858, art. 178-181, 200, 202 ... 62-66 
Maten en Gewigten zullen door Landdrost be-

zorgd worden, en verdere bepalingen volgens 
Dorps Regulatien 1858, art. 24-26 88 

Instructie voor de Marktmeesters (1858) 112 
omtrent verkoop van Hout en Kalk 1069, 1105 
Wet No. 5, 1883, voor het houden der Markten 

in de Z. A. Repuliek 1185 en seq. 
MARSKRAMERS, 

Licentie voor, 
MARTHINUS-WESSEL-STROOM, 

605 

naam van dorp in nieuwe district Wakkerstroom 126 
gebruik en transport van Erven toegekend aan 

Christelijke Gemeente te, 
Transport en afstand van Erven te, aan 

Ned. Herv. Gemeente 
Rugulatien voor het graven van Steenkool in 

Dorpsgronden van, 

521 

620 

944 
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MATEN, GEWICHTEN EN ELLEN, 
oude Hollandsche, in gebruik, ... 
zullen door den Landdrost of Dorpsbestuur 

bezorgd en in orde gehouden worden ... 
wanneer Landmeter Generaal bewaarder van 
Rhijnl. maat voor Kaarten v. plaatsen en erve~ 
Wet No. 2, 1874, ter regeling van, ... 
Regering gemagtigd Wet No. 2, 187 4 op nieuw 

.13LADZ. 

21 

88 
372 
419 
561 

af te kondigen en in werking te brengen 1153 
van goederen op de Markt verkocht 1187 
Kaapsche Maat te worden gebruikt 1283, 1308 

MATRON OF GEVANGENBEWAARSTER, 
pligten en bevoegdheden 843, 846, 848 

Me. CORKINDALE ZAAK, 
Regering opgedragen, 

522 V.R.B., 10 Junij 1873, art. 135 
Regering opgedragen terfine van Rapport, 

V.R.B. 12 October 1874, art. 112 
Opdragt aan Regering in, 
V.R.B. 6 Aug. 1885, art. 1211, aangaande 

596 
522, 596 

1403 
MEDICAMENTEN, 

MEEL, 

Wet No. 2, 187 4 (Maten en Gewigten) heeft 
geen toepassing op verkoop van, 562 

Invoerregt op, 1023, 1120 
verkocht op de Markt per muid van 200 pond 1187 

l\IEERDERJ ARIG HElD, 
bepaald op 21 jaren, 0 0 0 

Zegel op Acte van Verklaring van 
1\IEESTER, 

2.5, 251 
433 

70.5, 1011 
8.57 

en Griffier van HoDg Geregtshof, 
aanstelling van, 0 •• 

Verkooping in Executie door, 
van Hoog Gercgtshofin verbancl metlnsolventie, 

\Vet No. 21, 1880, art .5, 7, 8, 12-14: 
H>, 25-28, 31, 37, 39, 40, 43-48, .52, 
53, 55-61, 64, o6-71, 76-79, 102, 
106-110, 114-117, 119-123, 139,142, 
14 7' 149, 150 866-937 

\Vet N Oo 5, 1881, regelende hefiing van zekere 
Kantoorpenningen in zake van In sol vent-
schap enzo door, 0 0 0 0 0 0 985-88 

Geldstorting van, hij Thesaurier-Generaal 1052 
behoeft geen Vendu licentie maar verantwoord 

gewone percenton 1323 
zal vaste eigendommen onder V onnis van 

Landdrost in Executie verkoopen 
moet borg stellen 
Zie verder Diensthee1·. 

15 

1371 
1373 
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MEETDISTRICHT, 
Wet No. 2, 188~, Generale Opmeting, 

· art. 6, 7, 24 en 25 1282-85 

MEINEED, 
Getuige eene valsche verklaring makende is 

schuldig aan, 293 
ingeval van prosecutie voor, is een getuige 

niet voldoende . . . 294 
Straf voor, toepasselijk op Leeraar of Landdrost 

die opzettelijk valsch Huwelijkscertificaat 
of afschrift verleent 365 

valsche beediging van securiteitsacte onder de 
Wet op V en duties (1880) staat gelijk met, 859 

Insolvent of ander persoon onwaar antwoord 
gevende, is schuldig aan, 902 

is een der misdaden voor Uitlevering 
(\Vet No. 5, 1885) 1361 

MELK, 
1n blikjes Invoerregt op 1023, 1120 

MEMORIES, 
Belasting van, 5 sch. 2 stuiv. op, aan den Volksraad 28 
aan den Volksraad of lid, zijn postvrij 335, 534 
van Inwoners, betreffende applicatie voor 

Drank-Licenties . . . 957 
hehandeling van, onder Reglement v. Orde 1882 1088 
hinnen welken tijd aan Volksraad te worden 

ingediend 1264 
geen Memorie zal meer dan een punt bevatten 

en verdere bepalingen omtrent, ib. 
METALEN, 

Percentage bet. aan Gouvernement op, 
Ord. No. 5, 1866, art. 2 295 

bewerking van edele, volgens Wet No. 1, 1871, 
art. 1, 2, 14 (a) 15 en 17 423-25 

Wet No. 2, 1872, art. 1, ~, 14 (a) en 15 465-67 
rogt op edele, afgestaan aan Maatschappij, 

Wet No. 5, 1873, art. 4 483 
bewerking van edele, volgens 

Wet No. 7, 1874, art. 2 en 15 591-93 
Wet No. 6, 1875, art.' 3, 5, 20 en 42 623-32 
Wet No. 1, 1883, art. 2, 20, 27,28 en 29 1157-61 
Bijlage tot Wet No. 1, 1883, art. 5, 6, 17 en 18 1276-79 
Mijn- en beschikkingsregt over, behooren aan 

den Staat 1377 
Wet No. 8. 1885, (Delven en handeldrijven ·i~ 

edele Metalen en Edelgesteenten) 1377-95 
MEUBELS, 

Invoerregten op, 634 
aan Insolvent toegekenrl 915 
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MEUBELS,-vervolg. 
Meubelair van schoolgebouw door School

Commissie te worden voorzien 
MIDDELBURG, VROEGER NAZARETH, 

aanleg van, . . . . .. 
naam van dorp bepaald en bepaling van 

BLADZ. 

1071 

127 

districtslijn tusschen Lijdenburg en 
afzonderlijke district verklaard . . . ' 

132, 133 
426 
462 
464 
598 
620 
740 

bepaling van V ~ldcornetschappen van, 
twee plaatsen u1tgehouden voor dorp 
naam van district en dorp bepaald 
twee erven in, aan W esl. Kerk toegekend 
aanleg van nieu we dorp Ermelo in district van, 
verandering van district, door aanleg van nieuwe 

district Ermelo ... 
districtslijn tusschen Ermelo en ... 
grenslijn bepaald tusschen Lijdenburg en, 
Mapochs gnmden verklaard als vierde wijk 

1068 
1142 
1144 

van district, 1301 
omschrijving van lijn, wijk Mapochs gronden 1318 

MIDDENPUNT, 
wordt gerekend waar aanvraag is in Uittreksel 
kan onder omstandigheden verschoven worden 
behoeft niet juist het middenpunt te zijn 
wordt genomen waar geen bakens zijn opgerigt 
niet altijd noodig het kenmerk als middenpunt 

81 
ib. 

145 
245 

aan te nemen 326, 1312, 1416 
kenmerk van middenpunt kan tot 600 treden 

verzet worden 1312, 1416 
MIELIES, 

Invoerregten op, Kafferkoorn enz. 1023, 1120 
per zak van 8 emmers op de Markt te 

worden verkocht, 1187 
MINDERJARIGE OF ONMONDIGE, 

WeeswetNo.12, 1870, art.17, 24-26 en 81 397-405 
Huwel. Ord. No. 3, 1871, art. 4, 

afd. 1, 8 en 16 . ~ ~ 443-46 
MINERALEN, 

plaatsen waar, gevonden worden zullen aan 
Gouv. verhuurd of verkocht worden 112 

dit herroepen en ontginnen van mijnen 
opengezet voor Maatschappijen 125 

door Maatschappijen verkregen betalen zekere 
percentage aan 't Gouvernement 295 

regt tot, blijft aan het Gouvernement 386, 137'7 
Belooning voor ontdekking van edele, . . . 414 
Heerenregten betaalbaar bij afstand v., 1095, 1393, 1400 

MISDADIGERS, 
wederpijdsche Uitlevering van, volgens 

Zand Eivier Conyentie 1852, art. 7 13 
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MISDADIG ERS,-vervolg. 
kunnen door V eldcornet gea pprehendeerd worden, 

Veldc. Instr. 1858, art. 18-20 
ontslag van, 

Crim. Procedure 1866, art. 70 

93 

284 
kunnen door Vrederegters geapprehendeerd 

word en 412, 413 
455 Wet No. 5, 1871, tot Uitlevering van, 

Herroeping van art. 4 van Wet No. 5, 1871, 
door V.R.B. 29 Julij 1872, art. 156 469 

Tractaat met 0. Vrijstaat 1 Augustus 1872... 4 70 
Verandering in Wet No. 5, 1871, door 

V.R.B. 29 Julij 1872, art. 157 
Wet No. 1, 1873, voor Uitlevering van, 

aan Kaap Kolonie en Natal. .. 
Conventie met 0. Vrijstaat 1880 
Wet No. 2, 1881, Uitlevering van, 

aan 0. Vrijstaat ... 
Pretoria Conventie 1881, art. 29 
Londen Conventie 1881, art. 16 ... 
Wet No. 5, 1885, met 0. Vrijstaat 

van kracht verklaard door 
Proclamatie 22 Julij 1885 ... 

MISHANDELING, 

472 

476 
737 

981 
1008 
1257 
1356 

1368 

Straf voor, van Dienstboden 6, 21, 97 
van jagtkaffers belet, Jagtwet 1858, art. 15. .. 109 
Jagtwet No. 10, 1870, art. 13 390 
van Dienstboden strafbaar, 

Wet No. 13, 1880, art. 26 ... 819 
MODELLEN, STANDAARD, 

van Maten en Gewigten, Wet No. 2, 1874, 
art. 2, 3 en 5 ... 561-62 

MOLEN, 
Licentie bepaald bij 

V.R.B. 7 Junij 1876, art. 116 661 
-Concessies is de Regering gemagtigd te 

verleenen 669 
Belasting op, bepaald,V.R.B. 2 Junij 1885, art. 264 1331 

MONOPOLIE, 
van Invoer van Geweren in handen der 

Regering . . . 1105 
van handel in Ammunitie en Vuurwapenen 

in handen der Regering ... ... 1296 
MOOIRIVIER, 

Veldcornetschap, District Potchefstroom bepaald 70 
MOORD, 

Strafbepalingen voor V adermoord en Kinder-
moord, 33 Artikelen 1849, art. 20 4 

b.epalingen betreffende Veldcornet Instr. 1858, 
art. 11-17 ... 91-~2 
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MOORD,-vervolg. 
Crim. Procedure 1866, art. 23 275 
is een der Misdaden onder 

Uitleveringswet (No. 5, 1871) 455 
Tractaat Oranje Vrijstaat 1872, art. 7 471 
Wet No. 1, 1873, art. 1 476 
Conventie met 0. Vrijstaat 1880, art. 1 737 
Wet No. 2, 1881, Uitlevering aan 

Oranje Vrijstaat, art. 1... 982 
Uitleveringswet No. 5, 1885, (0. Vrijstaat) 1361 

MOSHETE EN MONTSIOA, 
goedkeuring v. Proclamatie 16 September 1884, 

waarbij Opperhoofaen Moshete en Montsioa 
onder bescherming gesteld warden, 
V.R.B. 16 Sept. 1884, art. 4 77 1265 et in notis 

Grondbrieven verkregen van Moshete in te 
leveren, G. K. No. 207, d. 13 October 1885 1413 

MO TIES, 
in insolve!"'te Boedel Zaken, 

Wet No. 21, 18go, art. 43, 48, 52, 56, 
111-113, 121-125 127 890-928 

in den Volksraad, Reglement van Orde 1882, 
art. 67 (a-f) 74 en 75 1085-87 

in Hoog Geregtshof, Wet No. 3, 1883, art. 3 ... 1179 
Wet No. 8, 1883, (Tarief) 

1202 Motie van Prov. Vonnis door Advocaat 
MOUTDRANKEN, 

· Licentie voor brouwen en verkoopen van . . . 429 
verkoop van, en Licentien voor, Wet No. 1, 1881, 

art.2,5,6,8,9,20,36,51 954--969 
enkel brouwen van, vereischt geen Licentie, 

Wet No. 1, 1881, art. 51 
MOZILIKATSE, 

J agten belet in Mosilikatse's land zonder speciaal 

969 

verlofv. President ofComm. Generaal 109, 390 
MUD, STANDAARD, 

bestaat uit 3 bushels of 9 emmers 
MUNICIP ALITEIT OF DORSBESTUUR., 

Regulatien voor Potchefstroom ... 
van Potchefstroom geregtigd plaats aan te 

564 

147 

wijzen voor school en kapel v. kleurlingen 422 
zal maatregelen nemen tot uitroeijing van 

Xantln:um. Spino8'Um. onder bocte 
Regulatien voor dorp Lichtenburg 
Wet No. 16, 1880, tot oprichten van 

Municipale Coporatien 
opgerigt te Pretoria ... 
omschrijving van Dorpsgronden en verdeeling 

in wijken 
opgerigt te Zeerust, district Marico 

461 
5.39 

856 
939 

940 
9.4q 
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MUNICIPALITEIT OF DORPSBESTUUR,-'vervolg. 
omschrijving van Dorpsgronden van Zeerust 

en verdeeling in wijken 946 
opgerigt te Rustenburg, omschrijving van 

dorpsgronden en verdeeling in wijken 94 7 
opgerigt te Potchefstroom, omschrij ving van 

dorpsgronden en verdeeling in wijken . . . 950 
in verband met verkoop van Drank, 

\Vet No. 1, 1881, art. 7 en 53 954, 969 
verpligtingen betrekkelijk Xanthiurn S]J'&twsum 1065 
Wet No. 2, 1882, op Schutten, .. . 1091 
benoemd Marktmeester, volgens 

Wet No. 5, 1883, art. 1 1185 
MUNT, 

vervalsching, schennis of verspreiding zij n 
misdaden voor Uitlevering, volgens 
\Vet No. 5, 1871, art. 1, afd. 1 

Uitlevering onder 
Tractraat met 0. Vrijstaat 1872, art. 7 ... 

Britsche, zal ook wettig tender zijn 
van Transvaal goud wettig tender 
verklaring v. Munters re Transvaal goudponden 
of specie per post verzonden als Boekpost ... 
-specie vrij van In voerregten 
vervalsching een der misdaden voor Uitlevering 

onder Wet No. 5, 1885 
MUZIEK BOEKEN, 

en Leesboeken vrij van Invoerregten 
MUZIEK INSTRUMEN~'EN, 

Invoerregten op, 
MIJN MAATSCHAPPIJEN, 

.. toegestaan ertsen en mineralen te ontginnen 
en uit te smelten 

percenten bepaald op Diamanten, Goud en Zilver, 
Inlijving der Transv. Goudmijn-Maatschappij 
Exploit op, 
Wet No. 5, 1874, ter beperking van de ver

antwoordelijkheid der leden van zekere, 
Wet No. 6, 1874, ter Inlijving van 

455 

471 
480 
594 
599 
612 

1119 

1360 

1119 

634 

295 
391 
482 
544 

582 
590 

betalen belasting op goud, volgens 
Wet No. 6, 1875, art. 38 631 

heeft geenLicentienoodig totverkoopv. goud 1160,1391 
Standplaats voor Machinerie toegekend aan, 1277, 1394 

MIJNPACHT, 
bepalingen betreffende, Wet No. 8, 1885, 

art. 18, 22, 23, 50, 51 en Schedulen 
MIJNREGT, 

1381-98 

op diamanten, mineralen en edelgesteenten 
behoort aan den Staat 386, 423, 465, 591, 

623, 1157, 1377 
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MIJNREGT ,-vervolg. 
op goud, ertsen en kostelijke. steenen toege

staan aan Transvaal Mijnmaatschappij, 

BJ,ADZ. 

Wet No. 5, 1873, art. 4 483 
MIJNCOMMISSARIS, zie Goudcommissaris. 
NAAM V AN DEN STAAT . . . . .. 23, 35 
NAMPTISSEMENT, 

Civ. Procedure (Wet No. 1, 1874, art. 29) ... 547 
NATAL, KOLONIE, 

Wet No. 1, 1873, voor de Uitlevering van 
misdadigers ontvlugtende uit, 476 

tarief voor postgelden op Brieven enz. naar,... 1140 
tarief van postgelden volgens 

Post Conventie (1885) met,... 1421 
NATURELLEN, KLEURLINGEN OF KAFFERS, 

Strafbepaling voor 't ontnemen van kinderen van, 5 
niet toegelaten nabij Dorpsgronden te wonen 

zonder verlof ib., 379, 422 
Straf voor mishandeling van dienstboden 6, 9, 21, 96, 97 
Geschenken niet te worden gevorderd van, . . . 7 
vrijwillige geschenken van, mogen aangenomen 

worden 1~b. 
Handel onder, belet . . . 1:b. 
Inboeking van kinderen van, 10 
Straf voor het vervoer van ingeboekte kinderen 

van, buitenslands 11 
onwettig verkregen weeskinderen van, door 

Landdrost te worden teruggezonden 8 
Ammunitie handel onder, wederzijdsch belet 

door Zand Rivier Conventie (1858) 13 
gccn slavernij toegelaten ib., 36, 229, 1004, 1256 
Smokkelhandel in ammunitie onder, belet 23, 24, 7 4, 

98, 109, 111, 390, 1228 
Vuurwapenen genomen als buit van, te worden 

verkocht 25 
Verlof aan Comm. Generaal om vuurwapens 

onder, af te nemen ib. 
Kafferlocatien als Leeningsplaatsen beschou wd 28 
kunnen geen burgerregt bezitten... 31 
Proclamatie (l857) tegen het vervoer van 

kinderen van, 32 
geene gelijkstelling tusschen Blank~ ingezetenen 

en, . . . 36, 38, 696 
kunnen opgeroepen worden tot 

krijgsdienst ... 47, 48, 100, 1166 
Proclamatie (1858) tegen het vervoeren van 

kinderen van, 72 
geen drank te worden verkocht aan, zonder 

order van meester ... 77, 96 
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NATURELLEN, KLEURLINGEN, enz.,-vervolg. 
wanneer V eldcornet geregtigd hen te 

apprehenderen .. . ~I (f . .. j.. 93 
moet behoorlijk van pas zijn voorzien 96, 379 
Zendelingen niet te worden toegelaten onder, 

zonder verlof, ib., 144 
Aanzoek om, in dienst te krij gen bij V eldcornet 

te worden gedaan 96 
onderhandelen met, om dienstvolk zonder 

kennis van V eldcornet belet ib. 
Straf voor, die ongegronde klagten tegen 

dienstheer maken 97 
niet onder Kapitein, mogen niet buiten dienst zijn, ib. 
geen pas aan, te worden verleend om buiten 

s'lands te gaan . . . ib. 
Gronden aan Kapiteins in voortdurend gebruik 

afgestaan ib. 
ongestoord bezit en bescherming aan Naturellen 

Kapiteins gewaarborgd ib. 
de Kapiteins en volk staan onder de wetten 

des lands 1:b. 
Gronden aan, toegestaan zullen aangewezen worden ib. 
V eldcornet gelast de wet tegen vervoeren van, 

stipt te handhaven 98 
Huurcontracten met, door Veldcornet te 

worden onderteekend ib. 
Eigenaar van plaats mag 4 huishoudende, in 

dienst hebben 99 
Veldcornetten gehouden alle Kafferkralen in 

hun Wijk op te nemen 1:b. 
gekleurde huurlingen behooren niet tot de 

krij gsmagt 10 1 
niet op Olifantsjagten te worden uitgezonden 107, 388 
Jagtkaffer of ander Kleurling moet bij Land-

drost ingeschreven zijn ib., 1:b. 
gekleurde Olifantsjagters moeten bij bun 

Meesters blijven . . . ib. 
niemand mag meer dan 2 gekleurde schutters 

op jagt medenemen ib. 388 
op jagt gezonden moeten pas hebben 108, 389 
Apprehensie van, met vuurwapens gevouden 

zonder pas 109, 389 
verhandelen v. vuurwapens aan, verboden 1~b., 111, 390 
molesteeren van, belet ib., 390 
Handel met, vrij onder certificaat en licentie... 110 
Slagtvee, enz., mag verhandeld worden van, 

zonder licentie . .. . .. . . . 111 
geen Zendeling toegelaten onder de, dan op 

aanzoek van, 143 
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NATURELLEN, KLEURLINGE, enz.,-vervo7g. 
geen Zendelingstatie onder, zonder verlof der 

Regering 
Uitlevering van Misdadigers onder, 
Commandant-Generaal mag gescheuken aan 

Kapiteins geven ... 
V oogden over, weeskinderen 
geregtigd tot behoorlijke bediening van acte 

van beschuldiging 
hu welijken van, bij afzonderlijke Ordonnantie 

144 

173 
229 

276 

te worden geregeld 365, 448 
Wet No. 9, ] 870, ter voorkoming van Land

looperij en andere Ongeregeldheden der 
Kaffers 378-83 

zwarte jagters moeten 's avonds bij hun 
Meesters zij n 

Boete voor uitzenden van, zonder pas 
ontnemen van goederen van, strafbaar 
verzameling van niet dienstdoende, op erven 

belet ... 
Regering zal gronden uithouden of verkrijgen 

a.ls locaties voor, 
zullen in vredestijd onder Landdrosten, Resident 

V rederegters en V eldcornetten staan 
-Kapiteins mogen niet geslagen worden 
Passen voor, die buitenlands gaan 
Handel in contrabande Artikelen, A1nmunitie 

en Vu urwapenen met, bel et 

388 
389 
390 

422 

4.48 

452 
ib. 

463 

(Tractaat met 0. Vrijstaat, 1872) 470 
Pas-Wet No. 3, 1872, art. 1, 3, 6, 9, 11, 13-18 473-74 
Pas-Wet No. 4, 1873, art.1, 3, 6, 9, 11, 12-19 4~0-82 
Concept Huwelijks-Ordonnantie (1873) voor, 

afgekeurd 523 
of gekleurden mogen niet leden zijn van den 

Volksraad .525, 1077 
Concept-vV et betreffende Transport van Gronden 

op Kleurlingen afgekeurd 595, 597 
welke Am btenaren alleen geautoriseerd met 

605 N aturellen te onderhandelen ... 
niet gedwongen kleederen te dragen 
vV egbelasting vastgesteld voor 

608 et .,:n n eUJ 
609 

in orntrek van Lichtenburg en Z. W. Grenzen 
onder Commissaris van Lichtenburg 

geen am btenaar geregtigd iemand te d wingen 
schriftelijk kontrakt met, aan te gaan 

hebben geen stemregt 
Op:roeping van, tijdens oorlog 
Wet No. 3, 1876, betreffende de, 

(herroepen door Wet No. 4, 188f)) JlS'L" 
61 

621 

638 
646 
650 

662 
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NATURFLLEN, KLEURLINGE, enz.,-vervolg. 
die erven of hutten in dorpen bewonen be

talen Oorlogsbelasting 
Aanstelling van Commissarissen onder de, goed-

BLADZ. 

675 

gekeurd 676 et in not'is 
geen Zendeling onder, toegelaten die niet eerst 

eed van getrou w he id afiegt ... 
Zaken der N aturellen een der zelfstandige 

Departementen ... 
zullen niet gelijke regten met Blanken hebben 
Toelage aan, als getuigen 
Wet No. 6~ 1880, bepalende belasting op 
onder Wet No. 6, 18~0 
H utbelasting op, van wanneer af betaalbaar ... 
afzondering tusschen blanke en gekleurde 

676 

681 
696 
717 
748 
752 
754 

gevangenen 847 
Schaal van voedsel voor, in de gevangenissen 849 
Beddegoed van; in de gevangenissen 851 
Passen aan, gratis te worden verleend door 

ambtenaren 
plakken van, in Houtbosschen belet 
gratis uitgave van passen aan, door 

Landdrost van Pretoria 

939 
980-93 

vVet No. 11, 1881, om voorziening te maken 
voor het beter bestuur en betere regtsbe
deeling onder Inboorling bevolking, 
(herroepen door Wet No. 4, 1885) 

geene W etten op, van kracht zonder 
toestemming van H. M. 

veroorloofd grond te verkrijgen onder zekere 
bepalingen 

kunnen zich vrij bewegen, onderhevig aan 

991 

995 

1000 

1004 

paswetten ib. 1259 
pligten van Br. Resident met betrekking tot, 1005 
vergoeding aan Kapiteins voor verlies v. grond 1006 
Locatie-Commissie voor, ib., 1259 
pligten dier Commissie 1007 
hebben vrijen toegang tot de Geregthoven 1008, 1259 
Transporten ten behoeve van, blijven v. kracht ib. 1258 
-stammen van buiten 's lands komende belet 

zich te vestigen zonder verlof der Regering 1014 
plakken van, zonder verlof belet 
bezitten niet het stemregt 
kunnen geen licentie op de goud veld en 

ib. 
1132 

houden 1160-61, 1392 
mogen niet in ruw goud of edelgesteenten 

betaald worden ... · 1161, 1392 
koopen of aannemen van ruw goud enz. 

van, verboden . . . 1:b. ib. 
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NATURELLEN, KLEURLINGE, enz.,-rvervolg. 
Strafbepaling voor gekleurde dienstboden die 

BLADZ. 

hun kontract verbreken 1163 
Toelage aan, als tolk in Hoog Geregtshof 1201 
Toelage aan, als getuigen 1202 et in notis, 1203 
behoorende tot stam van Mapoch . . . 1220 
Inboeking van, behoorende tot Mapoch's stam 1221 
Strafbepaling voor smokkelhandel onder, ] 228 
geen Kafl'erkralen toegelaten in Mapoch's gronden 1231 
verduidelijking van Afd. 8 van 

\Vet No. 6, 1880, betreffende passen voor, 1234 
plaatsen geoccupeerd door, zullen niet 

ge1nspecteerd worden 
verzekeringen aan, op Pitso te Pretoria gegeven, 

getrou w te worden uitgevoerd 
moeten \¥ egbelasting betalen 
zullen geen Spoorwegbelasting betalen 
-Arbeiders op de Goudvelden moeten verlof-

brief hebben · 
verkoop of ruil van Ammunitie en Geweren 

en z. aan, belet ... 
vooruitbetaling voor Mapoch's kaffers 

teruggetrokken ... 
\Vet No. 4, 1885 (voorziening makende voor 

1247 

12.58 
1266 
1267 

1277 

1296 

1344 

beter bestuur en Regtspleging onder de), 1352 
Wetten en gebruiken van, blijven van kracht 13.53 
Staatspresident kan Commissarissen van, 

aanstellen ib. 
Staatspresident is Opperste Opperhoofd van,... 13.5.5 
mogen geene licentie op de Goud veld en houden 1392 
beteekenis van het woord Kleurling onder de 

Goudwet (188.5) ... 
NAZARETH, zie Middellnwg. 
NEGOTIANTEN, zie vVinkeliers. 
NIEUWSBLADEN EN PUBLICATIES, 

Wet No. 3, 1881 (herroepen door 
V.R.B. 28 Junij 1886, art. 723) 

Zie Advertentie; Drukpers. 
NOORD, 

1395 

983 

Magnetisch, aan te geven op kaarten, volgens 
Landmeters Instructien 1871, art. 5 en 9 419-20 

NOTARIEELE HUURCEDULE, 
Wet No. 8, 188.5, art. 23 

NOTARIS PUBLIEK, 
Licentie voor, 
Tarief voor, 
niemand mag den titel voeren van, zonder 

behoorlijke toelating 
moet van Protestantsch geloof zijn 
froclamatie 18 Mei 18772 art. 9 en 11 

1382 

429 
439 

669 
122, 669 

705 
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NOTARIS PUBLIEK,-'vervolg. 
Toelating van, 1011, 1012 
is verantwoordelijk voor acten door hem 

opgetrokken 1116, 1117 
Notarieele acte vereischt voor afstand van regt 

op mineralen 
Zegel op admissie van, 
Regulatien betrekkelijk legalisatie van hand-

1195 
1206 

teekening van, .. . 1241 
NOTEN, 

Speciale Hoofdbelasting voor een jaar vastgesteld 
voor de aflossing der, 392 

Wet No. 11, 1870, regelende de uitwisseling 
der Gouvernements, iu. 

alle in omloop zijnde, wettig tender 422 
nieuwe papiers klein geld van 6d. tot 10s. ook 

wettig tender verklaard 452 
over de Gouvernements, heeft de Thesaurier 

Generaal het bestuur 457 
Wet No. 7, 1871, regelende de Uitwisseling der 

nieuwe Gou vernements, 459 
Wet No. 3, 1873, regelende de inwisseling der 

Gou vernements, tegen Cheques of klinkende 
munt 479 

Leening van £60,000 goedgekeurd en in omloop 
zijnde Noten en Goedvoors na l Febr. 18'i5 
niet meer als Landsschuld erkend, 602 

NOTEN COMMISSIE. 
pligten en bev~egdheden der, Wet No. 11, 1870, 

art. 2, 5, 6-8 en 10 393, 394 
een lid der, zal kleine N oten van 6d. tot 1 Os. 

teekenen 452 
NOTULEN, 

van den Volksraad, Reglement v. Orde 1882, 
art. 27, 2~, 49 en 57 1080-83 

NIJLSTROOM, 
en Hartingsburg zullen als dorpen verklaard 

blijv~n 1301 
ruiling van erven in, voor erven in Hartingsburg 1420 

OCCUPATIE, 
bepaling betreffende erven op het dorp Christiana 
· district Bloemhof ' 384 
bepaling van plaatsen, district Bi~·emhof . . . 385 
van Mapochs gronden, Proclamatie 31 Aug. 1883 1229 

OFFICIEREN, 
van Artillerie Corps, volgens bepalingen van 

\Vet No. 4, 1881, art. 19, 20, 22-24, 26, 
37, 43 en 45 . . . . . . 1031-34 

van Politie Corps, Wet No. 5, 1881, 
art. 3-5, 9, 15, 18, 20, 21, 32, 34 en 36 103~-41 
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OHRIGSTAD, 
Veldcornetschap, district Lijdenburg 
verdeeling in twee wijken 

OLIFANTEN, 

227 
124~ 

Jagt Wet 1858, art. 1-5 106 107 
jagt en jagters, volgens Jagt Wet No. 10, 1870, ' 

art. 2-5 
OMKOOPING, 

van Regter is een der gronden van revisie 
van Vonnis 

van Ambtenaar is eel). der misdaden voor 
Uitlevering 

van Kiezer strafbaar door verlies van Kiesregt, 
Wet No. 7, 18~2, art. 15 

ONAFHANKELIJKHEID, 
van het volk, Grondwet 1858, art. 3 
van Repub1iek te worden gehandhaafd en 

verdere stappen te worden genomen 
Wet No. l, 1877, ter bestraffing van person en 

die de onafhankelijkheid van den Staat 
zoeken te ondermij nen 

ONAFGEHAALDE BRIEVEN, 

388 

273 

455 

1134 

35 

683 

684 

Postwet 1869, art. 10, 29 en 30 ... 
Wet No. 7, 1873, art. 10, 28, 29 en 36 

330, 332 
528-31 

ONBEHOORLIJKE PREFERENTIE, 
in Insolventie Zaken, Wet No. 21, 1880, 

art. 83-91, 95, 96, 105, 106, 108, 119, 
126, 130, 134, l42, 146 904-36 

ONBETAALDE BRIEVEN, ENZ., 
worden niet verzonden, 

Postwet 1869, art. 37 en 88 
Wet No. 7, 1873, art. 36 

ONDERHOUD VAN INSOLVENT, 
Wet No. 21, 1880, art. 59 

ONDERWIJS, 
Commissie van, benoemd 

333, 338 
531 

897 

115 
Reglement voor Gouvernements Onderwijzers 
Wet No. 4, 187 4, regelende het, in de Zuid-

ib. 

Afrikaansche Republiek 566 en seq. 
Wet No. 4, 1874, in werking gesteld door 

Gouvernements Kennisgeving No. 42, 
d.d. 15 Februarij 1876 

Reglement voor het examineren van Onder
wijzers 

Wet No. 10, 1880 (regelende wijze van subsidie 

640 

643 

ten dienste van Algemeen Onderwijs) 764 en seq. 
Reglementen ten opzigte van subsidie aan 

scholen 767 en .~eq. 
Onderwijzer van Artillerie-Corps . . . . . 1 Ooq 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

126 
BLADZ. 

ONDERWIJS,-vervolg. 
Wet No. 1, 18.82, regelende het onderwijs voor 

de blanke bevolking in de Z. A. Republiek 1069 
Hoofden: I. Lager en Middelbaar Onderwijs. 

A. Algemeene Bepalingen 
B. Bijzondere Bepalingen 

II. Hooger Onderwij s. 

1069 
1071 

A. Normaal School . . . 1073 
B. Commissie van Examinatoren 1074 

van Artillerie-Corps, Wet No. 8, 1882, 
art. 13, 19, 20, 24 en 30 . . . 1137-38 

Opleiding van J ongelingen door Opleiding-
Gestichten te Doetichem 1259 

Medium van, in 't Hollandsch stipt toe te passen 1268 
onder de V erbeterde Regula ties Transvaal 

Troepen 1884, art. 5 
twee premien uitgeloofd voor Geschiedenis en 

Aardrijkskunde van Zuid Afrika 
Kerkmuziek onder Standaarden van 
Honorarium aan Onderwijzers 
geene Leerlingen toegelaten tot Opleidingsschool 

tenzij voldaan wordt aan art. 7 der Wet 
Certificaat aan behoeftige Kinderen 

ONDERWIJZERS, 
geordende Schoolonderwijzers vrij van 

1271 

1341 
1342 

ib. 

ib. 
1365 

Krijgsdienst 51, 94, 1166 
\Vet No. 4, 1874, regelende het Onderwijs 666 et .'lr:q. 
moeten behoorlijk Dagboek en Register houden 582 
Zie verder onder Onderwijs. 

ONDERZOEK, 
(voorloopig) in Crim. Procedure, 

Crim. Procedure 1866, art. 14, 16, 25, 46, 
47,49-52, 55-57, 63, 70,77 en 123 273-93 

door Landdrost in Huwel. Zaken, 
Ord. No. 1, 1870, art. 6 

van Kaarten, Ta.rief, Instructie Landmeter
Generaal, Wet No. 5, 1870, art. 12 

360 

373 
van Ka:fferzaken door Landrosten en Veldcor-

netten, \Vet No. 9, 1870, art. 5 en 20 379, 382 
door Landdrost in Huwelijks Zaken, 

Wet No. 3, 1871, art. 5, 6, 8 443-44 
van Maten en Gewigten, Wet No. 2, 1874, art. 9, 563 

ONTDEKKER, 
van edelgesteenten en edele metalen, zal 

kennis geven en ontvangt belooning, 
Wet No. 1, 1871, art. 2 en 17 
Wet No. 2, 1872, art.. 2 en 19 
Wet No. 7, 1874, art. 2 
Wet No. 6, l875~ ~rt 5, 

423, 425 
465, 468 

591 
623 
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ONTDEKKER,-vervolg. 
geregtigd tot zekere percenten, 

Wet No. 1, 1883, art. 31 .. . 11 ()1 
Wet No. 8, 1885, op Goudvelden, art. 9 en 13 1379 

ONTDEKKING, 
van edelgesteenten en edele metalen, 

Wet No. 1, 1871, art. 2 en 17 
Wet No. 2, 1872, art. 2, 3 en 19 
Wet No. 7, 1874, art. 15 en 20 
Wet No. 6, 1875, art. 5 en 42 

van goud in betaalbare hoeveelheid, 
Wet No. 1, 1883, art. 31 

423, 425 
465-68 

593 
623, 632 

1161 
ONVOORZIENE UITGA VEN, zie Buitengewone Uifgaveu. 
OORLOG, 

ingeval van, is ieder verpligt bijstand te verleenen 
in tijd van, kan Comm. Generaal in tractaat 

of bondgenootschap treden ... 
Proclamatie van Oorlogswet berust bij President 
Verklaring van, vereischt eenparige stem van 

Uitv. Raad 
in tijd, van wordt Krijgsraad door Commandant 

Generaal opgeroepen 
in tijd van, moet ieder ingezetene hulp verleenen 
Staatspresident met toestemming van Uitv. Raad 

37 

ib. 
44 

46 

.50 
136 

vorklaart oorlog en vrede 649, 1164 
's belasting voor buitenlandsche eigenaren, . . . 651 
's belasting voor eigenaren van plaatsen en 

erven binnen- en buitenlands 675 
's belasting niet betaalbaar door onmondige 

kinderen, G.K. No. 532,d.20Februarij 1877 G78 
's belasting uitgesteld 697 
\Vet van 1866, herroepen door 

Wet No. 2, 1880 744 et 'in notis 745 
Uitstelling van Oorlogsbelasting teruggetrokken, 103G 
Verpligtingen van Artilleristen in tijden van, 1029 
Verpligtingen van 1\ijdende Politie in tijden 

van,... 1038-42 
Artillerie en Politie in tijden van, 1137, 1138 
oprigting van Pensienfonds voor gevallenen in, 1209 

OPMETING, 
van plaatsen, Insp. Instructien 1861, art. 9 ... 
van Gouvernemens gronden, 

146 

225 V.R.B. 29 September 1864, art. 142 
van Erven of Grond in dorpen, 

Baken Wet 1864, art. 15 245 
van plaatsen, Insp. Instructien 1869, art. 8... 327 
van gronden, Wet No. 5, 1870, art. 8, 9 en 11 372, 373 
van plaatsen moet door Landmeter bekend 

gemaakt worden, Instr. Landm. 1871, art. 1 418 
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0Pl\1ETING,-vervol g. 
van blokken grond, idem, art. 9... 420 
van dorpencen dorpsgronden op kosten der 

eigenaren, V.R.B. 26Mei 1873, art. 26 .. . 516 
van plaatsen district Waterberg gestuit, 

G. K. No. 572, d. 16 Maart 1877 68.5 
van plaatsen in verband met . 

V.R.B. 2 Junij 1882, art. 261 1106 
Generale, besloten 

V.R.B., 7/8 J ulij 1882, art. 7 44 en 7 5G 1129 
van Gouvernements plaatsen op Goudvelden, 

Wet No. 1, 1873, art. 6 11.57 
van Mapochs gronden, 

Proclamatie 31 Augustus 1883 1231 
\Vet No. 2, 1884, op de Gen. Opmeting 1281 
van private plaatsen belet 1286 
van ongemeten plaatsen volgens art. 15 van 

Wet No. 2 1884 1305 
Proclamatie 27 November 1884, bepalende 

begin van Algerneene Oprneting 1307 
Bijvoeging aan art 26 van 

Wet No. 2, 1884, (Generale Opmeting) door 
V.R.B. 21 Mei 1885, art. 184 1 325 

\V~jziging van art. 8, van \Vet No. 2, 1884 ... 1369 
van gronden op Goudvelden, 

Wet No. 8, 1885, art. 6 1378 
van private gronden toegelaten en buiten werking 

stelling van art. 31 der Wet No. 2, ] 884, 
door V.R.B. 5 Augustus 1885, art. 1192 1402 

OPNEMEN VAN KANTOREN, 
Landskantoren zullen jaarlijks door President 

bezocht en opgenomen worden 4,5 
door President en een lid van den Uitv. Raad ] 70 
in af'vvezighei.d van President door Staatssecretaris, 

Thesaurier of Auditeur 228 
van Landskantoren door eene Commissie 

4 rnaal per jaar... 306 
van \Veeskamer door Staatspresident of personen 

door hem benoernd . . . . . 404 
door Cornmissies benoemd door Staatspresident 521 
door Inspecteur Generaal . . . . . . 1107 

OPSTAND, 
onder de Kleurlingen en demping van Onlusten 

onder Bl.anken, Grondwet 1858, art 104 49 
Corn. Instruct1en 1858, art. 7 101 
Wet No. 2, 1876, art. 3 649 
Bijlage Grondwet 1877, art. 19 682 
Bijlage Grondwet 1881, art. 15 1028 
Rebellie of onwettig tegenstand strafbaar, 

Wet No. l, 1883, art. 19 1159 
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OPSTAND,-uervolg. 
van Kleurlingen of onder Blanken, 

Wet No. 2, 1883, art· 3 000 1164 
ORDEN, PORTUGEESCHE 

dragen van, verleend aan Staatspresident, W aarn. 
Staatspresident en Staatssecretaris gepermit-
teerd, V.R.Bo 2J Augustus 1884, art. 287 .. 0 1262 

ORANJE VRIJSTAAT, zie Vrijstaato 

OUDERLING, 
pligten en bevoegdheden van, in verband met 

Kerkelijke Wetten 1863, art. 6, 8, 11, afd. 2, 
12, 18, 19 afd. 1-14, 23 afd. 2a en b. 152-56 

Reglement voor de Voorlezers, art. 10 161 
he eft bewaring van Archief 2 34 
( oudste) ontvangt inkomsten der vacature art. 23 235 
Wetten en Bepalingen der Ned. Herv. Kerk 1869, 

Hoofdstuk IV, § 2, Ouderlingen 493 
Zie ook Kerkeraad. 

OVERGA VE V AN BOEDEL, 
vrijwillige overgave van boedel als insolvent belet 18 

, , , , , , 865 en seq. 
PAARDEKRAAL, 

Feestviering elke 5 jaren 1223 
PAARDEN, 

mogen niet aan N aturellen verhandeld word en 7 4, 9S 
niet bij de watervoren maar bij de riolen 
te drenken 87 
Rondloopen van, in dorpen belet ib. 
waar vreemde, met eigenaars paarden medekomen 88 
gang der, bij afgaan van lijnen van plaatsen 125, 370 
een, mag door Comm. Generaal aan Kaffer-

kapitein gegeven worden 
losloopen van -hengsten die hinderlijk zijn 
bepaling van Schutgelden voor, ... 
Voer voor, van Artillerie-Corps, 

Wet No. 8, 1882, art. 26 en 27 
worden op de Markt per stuk verkocht 
Droesige, op de Markt gebragt, zullen dadelijk 

verwijderd worden 
P AARDENHUUR, 

Wet No. 2, 1871., afd. 10, van Baljuw 

173 
325 

1092 

1138 
1187 

1188 

4~.5 
437 
440 

, 12, , Geregtsbode ... 
, 16, , N otarissen 

Wet No. 8. 1883, van Baljuw 1204-5 
van Geregtsbode 

Zie ook Reiskosten. 
PADPOSTZAKKEN, 

Bepalingen aangaandc, 
17 

1208 

719 
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P ASWETTJ-iJN, 
betreffende passen aan Kleurlingen, 

Veldcornet-Instructie 1858, art. 37 en 46 
in verband met Jagtwet 1858, art. 10-12 
vVet No. 9, 1870, art. 3, 6, 7-11 

BLADZ. 

96-97 
108-9 

379-80 
389 Jagtwet No. 10, 1870, art. 8, 9 en 10 

omtrent passen voor Kleurlingen 
Uitv. Raadsbesluit l 6 Maart 1872, art. 30 463 

Wet No. 3, 1872, voor de uitreiking der passen 
aan Naturellen in de Z. A. Republiek ... 473 

Wet No. 4, 1873, voor de uitreiking der passen 
aan N aturellen in de Z. A. Republiek ... 

bepalingen omtrent paspoort en passen voor 
Kleurlingen volgens Wet No. 3, 1876, 
art. 6, afd. a-c, 7, 9, 10, 16, 17 en 21 

480 

(vervangen door latere wetten) 663-66 
Herroeping van Wetten No. 4, 1873, en No. 3, 

1876, en nieuwe bepalingen volgens 
Wet No. 6, 1880, art. 7 

bepalingen volgens Regels, Regulaties en Orders, 
in verband met art. 9 van Wet No. 6, 1880, 

· art. 9, 10 en 11. .. 
bepalingen betreffende gratis uitreiking van 

749 

753 

passen aan N aturellen 939 
uitreiken van, door Landdrost van Pretoria . . . 991 
aangehaald in Pretoria Conventie 1881, art. 14 1004 
verduidelijking van afd. 8 van Wet No. 6, l 880, 

betrefi'ende passen voor N aturellen 
Passtelsel voor N aturellen, 

1234 

Londen Conventie 18:::4, art. 19, afd. 4... 1259 
Wetten No. 9, 1870, No. 4, 1873, No. 3, 1876, 

herroepen door Wet No. 4, 1885, op 
N aturellen, art. 1 · 

PATRONEN, 
vrije handel in, Wet No. 6, 1873, art. 1 
Invoerregt op, 
verkoop van, door Regering, 

G. K. No. 214, d. 1 October 1883 

PENSIOEN, 

1352 

517 
1120 

1233 

aan Sir Th. Shepstone volgens 
Wet No. 18, 1880 (vervallen) ... 863 

Wet No. 4, 1881, om voorzieningen te maken 
voor, aan leden der Vrijwilliger Corpsen enz. 
(vervangen door Wet No. 9, 1883) ... 984 

toekenning van, 3an Weduwe van der Hoff... 1104 
toekenning van, aan Weduwen van in oorlog 

gesneu vel de burgers . . . 1104, 1209 
voor gewonden en verminkten, weduwen en 

weezen 1209 
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PJ1]NST 0 EN, -vervo zq. 
Herroeping van OnergangsbepaHng door 

V.R.B. 24 Julij 1883, art. 885 
PENSIOENFONDS, 

Commissie benoemd tot beheer van 
Instructien of Statuten van Commissie 
Pensioen-vVet No. 9, 1883, art. 1 en 2 
Klerk van W eesheor zal Secretaris zijn van 
Tenders zullen gevraagd worden voor gelde~ 

tc warden uitgezet ... 
Commissie zal zelfstandig maar in overleg met 

1223 

1046 
1065 
1209 
1219 

ib. 

Weesheer handelen . . . . . . 1263 
Gelden toegekcnd aan, in verband met 

Studiebeurzen 
PERCEN'rAGE OF BELASTING OP GOUD, ENz., 

door Maatschappijen aan Regering 
op Diamanten, Goud ·en Zilver ... 
bepaald bij Wet No. 6, 187 5, art. 38 
betaalbaar op Invorclering van Hutbelasting ... 
betaalbaar op koop van Fiscale Zegels 
betaalbaar aan l\1eester Hoog Geregtshof op 

gelden in Insol ven te Boedels 
voor invordering van belasting, betaald volgens 

1401 

295 
391 
631 
749 
994 

986 

Gen. Instructie 1882, art. 25 1054 
betaalbaar aan Schutmeester 1094 
betaalbaar aan Belastinggaa.rders. . . 1099 
betaalbaar door Regering aan Prospecteurs 1161 
betaalbaar aa.n Regering door claimhouders 'l:b. 
Wet No. 5 1883, op Markten, art. 9, 10 en 19 1186-88 
of Heerenregten betaalhaar volgens 

Wet No. 7, 1883, art. 1, 11, 12 en 14 1192-95 
aan am btenaren bij ver koopingen enz. 

volgens Wet No. 8, 1883: 
aan Griffi.er voor taxa.tie v. Kosten-Rekeniug 1206 
aan Agent voor Collectie 1207 
aan Geregtsbode voor verkoopingen 1209 

of afsla.g verleend door Regeriug op koop van kruit 1233 
zullen voortaan aan Boschopzigters betaald warden 1266 
of Royalty vervalt bij in werking treden van 

Bijlage tot Wet No. 1, 1883, (art. 2.) .. . 1276 
betaalbaar op Transito Goederen... 1302-3 
vermindering op Concessies op private plaatsen 1346 
op Doorvoer Goederen van Lourenzo Marques 1348 
"\Vet No. 8, 1885 op Goudvelden art 22, 

afd. 3 op vondsten 
art. 58 op ingevoerde Machinerie 
Zie ook Belast?:ng. 

PERMIT, 
vereischt voor Ammunitie en Vuurwapenen, 

Zand Rivier Conventie 1852, art . .5 

1382 
1389 
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BLADZ. 

PERMIT,-vervolg. 
voor verkoop van Kruit 24 
tot jagten in Segomo's Land 109, 390 
voor Kleurlingen 380 
tot jagten in Moselikatse's Land vereischt 390 
voor Krijgsbehoeften en Vuurwapenen 470 
voor koopen en verkoopen van Vuurwapenen 517, 518 
niet meer door Staatssecretaris te worden uitgereikt 685 
in Revenue Zegels te worden betaald 701 
Transito, voor vervoer van hout... 978-81 
van eigenaren van plaatsen vereischt bij verkoop 

van bout en kalk 1188 
voor admissie in Kruitfabriek, 

Wet No. 10, 1883, art. 1 1212 
voor vervoer van Ammunitie, 

Wet No. 4, 1884, art. 5 en Schedule A 1296, 1297 
voor brandhout op Gouvernements gronden... 1330 

, , , de Goudvelden 1394 
PERSOONLIJKE BIJDRAGEN, zie Hoofdbelasting. 
PIET-RETIEF, 

nieuw dorp, distr. Wakkerstroom, geproclameerd 1145 
middelste plein te, toegekend aan N ed. Herv. 

Geref. Kerk 1367 
PLAATSBELASTING, zie Bela.<;fing. 
PLAATSEN OF PRIVATE GRONDEN, 

Grootte, V orm en and ere bepalingen, 
Instr. v. Inspecteurs (No. 3, 1853, 
art. I, 2, 9 en 1 0) 26 

bepalingen volgens Grondwet 1858, art. 7, 
194-98, ~01, 210, 211, 213-15 ... 35-67 

bepalingen volgens Instr. van Inspecteurs van 
Lijdenburg No. 6, 1858, art. 1-5 en 8 ... 79-81 

zullen niet grooter clan 30CO Morgen 
ge1nspecteerd worden, 98 

met Mineralen aan het Gouvernement te 
verkoopen, 112 

K westies van lijnen enz. 
Instr. Land Commissie 1859, art. 2 en 11 124, 125 

gang der paarden enz. 
Jnstr. Land Cornmissie 1860, art. 11 132 

bepalingen volgens 
Overeenkomst met Ljjdenburg 1860, 
art. 1 afd. 2, 5 en 6 .. . 133-36 

twee, aan Emigranten v66r 1853 toegekend... 142 
Aanteekenen van, door Agent.en . . . . . . ib. 
Grootte, Langwerpigheid en verdere bepalingen 145 ] 46 
en Erven, Transport bepalingen . . . . . . '226 
eigenaren gehouden Bakens op te rigten enz. 243 
getaxeerd door Taxateurs .. . .. . 306 
poutbosschen o_p, ziJn eigen(lo~ v~n eigenaar Sl5 
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BLADZ. 

PLAA':eSEN OF PRIVATE GRONDEN,-vtwvolg. 
Lij st van ge1nspecteerde, maandelijks aan 

Auditeur door Landdrost te worden ingezonden 321 
Grootte, Langwerpigheid en verdere bepalingen, 

Inspecteurs lnstructien 1869: art. 1-12, 
14-10 en 18 ... ... 326-28 

eigenaren geoorloofd het gras op, af te branden 
onder zekere bepalingen 

eigenaren geregtigcl tot schadevergoeding in geval 
van branden van gras 

verpligtingen van eigenaren van, aangaande 

366 

ib. 

Longziekte 367-68 
K westien aangaande, word en door Land Com-

rnissie onderzocht 
Oprneting en Kaarten van, 
omtrent uitnemen van grondbrieven van, 
Occupatie van, in het District Bloemhof 

369 
372-73 

375 
385 

'fien, voor Gou vernement uitgehouden in 't 
Distdd Bloemhof en reservatie van Gouv. 
regt up mineralen en edelgesteenten 

onderworpen aan Uitspanningen, grootte 
derzelven, drijven van vee enz., 

386 

\Vet No. 13, 1b70, art. 1-8 409, 411 
eigenaren ontvangen kennis van opmeten van 

aangrenzende plaatsen 
Inspecteuren verpligt Bakens van, aan te wijzen 

tegen vergoeding ... 
kaarten van, 

418 

ib. 

Landm. Instructien 1871, art. 3-10 419, 420 
Aanteekeningen van, gesloten 421 
lnspectien van, v66r 1867 en 1868 zullen plaats 

dnden, V.R.B. 12 October 1871, art. 151 
bepa.Jingen betreffende edele metalen gevonden 

op private gronden 
eigenaren van, verpligt Xanthium 6p£nosum 

uit te roeijen ... 
bijvoeging aan Wet No. 3, 1869, omtrent 

422 

425 

461 

Bakens van, 464 
Goudontdekking en dolven op, .. . 467, 468 
in Executie verkocht niet voor minder da.n 

daarop verschuluigde belasting 519 
bevalingen botreffende edele metalen gevowlen op, 593 
K westies over Bakens van plaatsen over Districts 

gron<1 gaande te wordcn beslist in District 
wa.ar piaatf::l onder behourt ... 

1n verband met Goudwet, Wet No. 6, 1875, 
art. 2 g, 8 a.fd. 3 en 4, 9, afd. d, 17-20 

607 

en 38 623--31 
aan Lijdenburgsche Vrijwilligerf::l te wordon 

gegeven ()71--7~ 
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PLAATSEN OF PRIVATE GRONDEN,-vervolg. 
aan Middelburgsche Vrijwilligers te worden 

gegeven 

BLADZ. 

Opmeting van gedeelte van, 
gewijzigd door G. K., No. 30, d. 2 Maart 1878 
bepalingen omtrent grootte van, . .. . .. 
bepalingen betreffende uitroeijing van Xantll'ium 

673-74 
712 

£b. 
1043 

Spinoxum op, 
grootte van~ bepaald ... 
Toevoeging aan art. 11 van Wet No. 5, 1870 

1065 
1129 

door V.R.B. 18 Mei 1883, art. 88 en 89 1150 
Wet No. 4, 1883, over het uitnemen van 

Eigendomsbewijzen of Grondbrieven van, 1184 
Eigenaren van, langs Rivieren in verband met 

Bijlage Goudwet No. 1, 1883, 
art. 13 en 18 1278, 1279 

Wet No. 2, 1884, Generale Opmeting, 
art. 1 afd. 1, 12, 14, 20, 25 en 31 1281-86 

1304 
1305 
1310 

V oorwaarden van Concessies op, ... 
gedeeltelijke betaling van meetkosten voor elke, 
oprigting van Bakens door aigenaren van, ... 
Tarief te betalen door eigenaren van, aan 

Baken-Commissie 1317 
Eigenaren van gemetene, verpligt h unne Bakens 

aan te wijzen aan Baken-Commissie 1319 
vermindering van percente voor Concessies op, 1346 
Regten en pligten van eigenaar van, onder de 

Goudwet 1885, art. 5, 7, 8, 10-1.'5, 
17-20, 36, 38, 47 en 89 .. . 1378-95 

kunnen opgemeten warden, niettegenstaande 
art. 31 van Wet No. 2, 1884(Gen.Opmeting) 1402 

Baken-Commissie zal geen inbreuk maken op 
Bakehs van opgemeten, 

PLAATS REGT, 
op twee plaatsen ... 
die na 1842 over Vaalrivier getrokken zijn, 

. hebben regt op slechts .een plaats ... 
n1emand geregtigd tot, tenzij hij ouderdom van 

16 jaren bereikt heeft 
een Eigendornsplaats aan elk burger gegeven 
op twee plaatsen toegekend aan Emigranten 

v66r 1852 
PLAATSVERV ANGER, 

op Commando, Wet No. 2, 1883, art. 6 
PLAN V AN DISTRIBUTIE . ' 

1415 

11 

25 

35 
Ill 

142 

1166 

In Insolvente Boedels, Wet No. 21, 1880, 
art. 108-11, 114-21 139-41, 143 922-35 

POLITIE, ' 
op de Goudvelden zal Staatspresident voor 

~orgeij. 4:24, 467, 592, 626, 1159, 1387 
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POLITIE,-vervolg. 
-Krijgswezen een der zelfstandige Departementen 881 
Landspolitie te worden opgerigt . . . G82 
kan huizen waar drank verkocht wordt onder 

suspicie binnen gaan 963 966 
wanneer geregtigd drank in beslag te nemen ' 96~ 
magt, van, waar admissie geweigerd wordt 966 
Strafbepaling voor verberging van, 973 
Landspolitie 1028 
Wet No. 8, 1882, tot re-organiaatie van het 

Corps Transv. Rijdende Politie en van 
de Staatsartillerie 1135 

Wet No. 8, 1882, op nieuw v. kracht verklaard 1217 
POLITIEKE MISDADEN, 

uitgesloten van de bepalingen van Uitleverings-
Tractaat met 0. Vrijstaat, 1 Aug. 1872... 471 

PORTUGAL, 
Tractaat met, van 1869, art. 15, aangehaald in 

V.R.B. 1 Junij 1870, art. 151 378 
'rweede 'rractaat met, van 11 December 187 5 

goedgekeurd . . . 644 
bepalingen van Krijgswet betreffende Kleurlin-

gen zullen geen inbreuk maken op Tractaat 
van 187 5 met . . . 1166 

Supplementair Tractaat, d.d. 17 Mei 1884, met, 
geratifieerd 1261, 1298 

Dragen van Orden verleend door Z. M. den 
Koning van, aan Staatspresident, Waarn. 
Staatspresident en Staatssecretaris toege-
laten... 1262 

Bijlage tot Wet No. 4, 1882, betreffende Invoer-
regten op Transitogoederen van Louren9o 
Marques door de Republiek vervoerd 1302 

tijdelijke vergunning van Douanenstatie aan 
Komati goedgekeurd 1327 

PORTUGEESCHE CONSUL, 
in de Z. A. Republiek, in verband met 

Bijlage tot .Wet No. 4, 1882, art. 1, afd. C. 1302 
Regulatien voor Doorvoer 1885, art. 9 1349 

POST CON'l"'RACTANTEN, 
mogen geene brieven, pakketten enz, voor 

andere medenemen 334, 532 
geen vervoer door, van gevaarlijke voorwerpen ~ib. ib. 
moeten posten volgens tender vervoeren ... ib. ib. 

POSTKANTOR}j~N, 
op welke dagen en uren geopend 330, 528 

POSTMEESTER EN POSTAGENTEN, 
pligten en bevoegdheden in verband met 

Postwet 1869, art. 5, 11, 16, 18, 20, 
23-39, 41, 43, .51, 66-70... 329-37 
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POSTMEESTER EN POSTAGENTEN,-vervolg. 
pligten en bevoegdheden in verband met 

\Vet No. 7, 1873, a.rt. 5, 15-19, 22-38 

BLADZ. 

40 51 58, 66-69, 70, 73, 83, 84 527-37 
pligten 'bet;efi'ende pakketten bev. Dorthes-ia 

G. K. No. 51, dd. 8 Junij 1877 
bepalingen betreffende padpostzakken, 

709 

K. 19 Julij 1879 719 
bepalingen betreffende Dorthmn:a, 

G. K. No. 110, dd. 26 Julij 1879 720 
zullen zekerheid stellen, Wet No. 7, l 885, art. 1. 137 4 

POS'rMEESTER-GENERAAL, 
pligten en bevoegdheden in verband met 

Postwet 1869, art. 2-14, 23-26, 29, 30, 
34, 40, 42, 69, 70, 75, 77-79 en 86 329-38 

pligten en bevoegdheden in verband met 
Wet No. 7, 1873, art. 2-13, 22, 23, 25, 37, 
39, 41, 44, 69, 70, 74, 77 en 79 527-36 

ontvangt Tenders en is Lid van 'l'ender-
Commissie, Concept Ord. 187 5, art. 4 en 5 633 

pligten en bevoegdheden betreffende 
Proclamatie belettende Invoer v. D01·thesia 
d. 5 April 1877 

G. K. No. 51, dd. 8 Junij 1877 
G. K. No. 110, dd. 26 Julij 1879 
is een der Hoofdambtenaren volgens 

Bijlage Grondwet No. 3, 1881, art 7 
verboden Agentuur voor Postcontractant te 

hebben 
moet borg stellen 

POSTGELDEN, 

686 
709 
720 

1027 

1268 
1374 

Tarief van, volgens Postwet 1869, art. 46-48 334 
Wet No. 7, 1873, art. 45-48 532-33 
voor Stads- cf Districtsbrieven 612 
voor Muntspecie ib. 
Staatscourant vrij van binnenlandsche 703 
voor binnenland en buitenland . . . ' 1140 
Wijziging van binnenlandsch Posttarief . . . 1310 
Vermindering van, naar Kaapkolonie en Vrijstaat 1317 
op Briefkaarten .. . . . . .. . 1417 
verminderde Posttarief naar Natal 1421 

POSTP AKKET'l'EN, 
Postwet 1869, art. 31-33, 43, 44, 48, 49, 50, 

51, 52, 56, 09, 83 en 84 .. . 332-38 
Wet No. 7, 1873, art. 25, 28, 30, 31, 32,49-52 530-33 
Postgelden op, volgens 

Kennisg. Postm. Gen. d. 11 September 1882 1141 
G. K. No. 368, d. 17 December 1884, ... 1311 
Kennisg. Postm. Generaal d. 17 Maart 1885... 1317 
Kennisg. Postm. Generaal d. 30 December 1885 1422 
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POSTVERVOER, 
vertrek der posten . . . 333-4, 531-2 
Ieder persoon verpligt vervoer van post te 

bevorderen 337, 535 
Gouvernement belast met 527 
Register van, door Auditeur te worden gehoud~~ 1058 

POSTWEZEN, 
Stratbepaling voor het openen van brieven 5, 63 
zal door Veldcornet bevorderd worden 93, 1385 
vaste Brievenpost te worden opgerigt 138 
Postambtenaren moeten borg stellen 316 
Postcontracten aan Auditeur te worden gezonden 319 
Wet regelende het, 1869 .. . 329 en seq. 
Dag van invoering van Postzegels bepaald 356 et in notis 
Wet regelende het, (No. 7, 1873) 527 
Hoofden: Postrneester Generaal 527 

Postkantoren 528 
Postmeesters 529 
Vertrek der Posten 531 
Tarief van Postgelden . . . 532 
Pakketten 533 
Vrijdommen 533 
Aangeteekende Brieven... 534 
Algemeene Bepalingen . . . 535 
Postzegels . . . 536 

Postgelden voor Stadsbrieven 612 
verzenden van specie als geregistr. boekpost... 612 
Proclamatie tegen invoer v. Do'rthesia p. post 686, 709 
Gouv. Courant vrij van binnenlandsche porto 703 
bepalingen omtrent postzakken .. . 719 
verdere bepalingen betreffende Do1'thesia 720 
Tarief van Binnen- en Buitenlandsche Postgelden 1140 
Post-Conventie met Kaapkolonie goedgekeurd 

en tarief gewijzigd ... 
vVijziging van Posttarief 

1298 
1310 

Vermindering van Posttarief naar Kaapkolonie 
en Vrijstaat 1317 

Uitgifte van Briefkaarten 1417 
Wijziging van Posttarief met Natal 1421 

POSTZEGELS, 
Staatspresident bepaald invoering van, 337 
verdere bepalingen aangaande, ... 337-9 
Dag der invoering va11, bepaald . . . 356 et in notis 
Thesaurier-Generaal heeft bestuur over ver-

vaardigen en uitgeven van ... 457 
Brieven enz. niet ten volle gezegeld worden 

teruggehouden 531 
bepalingen betreffende, onder Wet No. 7, 1873 ... 536-7 
worden niet in betaling ten kantore van 

Gouvernement Secretaris aangenomen 
18 

702 
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POSTZEGELS,-vervolg. 
ongebruikte, blij ven van kracht onder 

Pretoria Conventie (188 J) 
Telegrammen moeten in Postzegels vooruit 

betaald zijn 
Afschriften van vroeger verzonden Telegrammen 

moeten voorzien zijn van, 
van !d. te worden ingevoerd 

POTCHEFSTROOM, 

BLADZ. 

1008 

1293 

1294 
1311 

Districtslijn bepaald . . . 34 
zal hoofdplaats der Republiek zijn 36 
Districtslijn en Veldcornetschappen van, bepaald 70-71 
Municipaliteit of Dorpsbestuur van, 14 7 
grensscheiding tusschen Districten Rustenburg en, 304 
grenslijn Veldc. Maquasi en Bloemhof 014 
grenslijn Veldc. Boven Harts Rivier 357 
Municipaliteit van, geregtigd plaats aan te wijzen 

voor school en lcapel voor Kleurlingen... 42~ 
Dorpsgronden omschreven en verdeeld in wijken 950 
Overdragt van Oude Marktplein te, aan Geref. 

Gemeente 1103 
Verzoek van Muller betr. watervoor Haaskraal 1149 

· grenslijn tusschen Lichtenburg en, 1154 
PREDIKANT, zie Leeraa.r. 
PREFERENTE SECURITEIT, 

in Insolvente Boedels ... 
PREFERENTIE, 

881 en seq. 

in Boedel Zaken, zie Insolventie Wet 
PRESIDENT, zie Staafspresident. 
PRETORIA, 

875 en seq. 

aanleg van, op twee aangekochte plaatsen 
Districtslij n bepaald ... 
zal Zetel van het Gouvernement zijn 
District Veldcornetschappen bepaald 
Districtslijn veranderd . . . . .. 
V eldcornetschap Zuikerbosch Rand veranderd ... 

· Oostelijke Districtslijn bepaald ... 
aanleg en transport van gronden 

· grenslijn Districten Lijdenburg, Heidelberg en, 
aankoop van Molenerven te, goedgekeurd ... 

30 
34 
36 

113 
130 
ib. 

133 
141 
300 
520 

595 
726 

· aanleg van Botanische Tuin te, toekenniug van 
18 Erven en toelegging van Straat, goed
gekeurd ... .. . .. . 

bekendmak~ng van nieuwe weg door Daspoort, 
bekendmak1ng van pu blieke weg ten oosten 

van Pretoria . 738 
oprigting van 1\-Iunicipaliteit te, .. ~mschrijvi~~ 

van Dorpsgrondgebied en verdeeling in 
wijken ... ... 

· Sluiting van oude Begrafenisplaats te, 
939 
942 
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PRETORIA,-veTvol g. 
BLADZ. 

Wet No. 9, 1881, om Landdrost van van 
zekere pligten te ontslaan . . . ' 

Landdrost van, titel veranderd in Resident 
Magistraat door Wet No. 9, 1881, art. 2 

Landdrost van, is ea~ ofjic1:o lid van Bestuur der 
Opleidingscbool (Wet No. 1, 1882, art. 3) 1073 

Plein te, op N ed. Herv. Gemeente te worden 

990 

991 

getransporteerd . . . 1109 
1\iarkt te, verplaatst .. . .. . 1130 
Proclamatie van plaats Kromdraai distr. Pretoria 

als publ. Delverij d. 8 December 1885... 1419 
PROCEDURE, CIVIELE EN CRil\UNEELJi~, 

in het algemeen 
(Drie en Dertig Artikelen 1849) 

In het Hof van Landdrost en Landdrost en 
Heemraden (Grondwet 1858, art. 143-159, 

1-5 

163-170) 45, 46, 56-67 
Dagvaarding, Zitting en \Vraaking v. Gezworenen 105 
welke \V etboeken te word en gevolgd 

(Bijlage Grondwet 1859) 
Hegulatien van de wijze van Procederen voor 

het H. Geregtshof in Crim. en Civ. Zaken, 
(Bijlage No. 3, Grondwet 1859): 

Afdeeling I. Over Crimineele Zaken in eersten 

116 

Aanleg, art. 2-35 117-20 
Over Crimineele Zaken in Appel, 

art. 36-41... 120, 121 
Afdeeling II. Over Civiele Zaken, art. 42-49 121, 122 
Bijlage No. 4, Grondwet J 859: 

over de .. Justitie- en Reiskosten 123 
aan Getuigen in Crim. en Civ. Zaken ib. 

Leidraad voor Districts-Procureur in Crim. Zaken 148 
Ord. No. 5, 1864, regelende de wijze van Regts-

pleging. in Crimineele Zaken 271 en seq. 
op Zon- en .Feestdagen geen zitting v. Geregtshoven 288 
Land Commissie Zaken (\Vet No. 4, 1870) 369-71 

, , , · (\Vet No. 4, 187.5) 617~20 
geene Zegels vereischt in Crimineele Zaken 

in Gerechtshoven ... 
Tarief volgens Wet No. 2, 1871: 

voor den Baljuw 
, , tode ... 

Toelage aan Procureurs 

" 
" 
" 
" 

, Agenten 
, N otarissen 
, Beeedigde V ertalers 
, verschillende personen en 

Collegien, aan Gettligen in Crim. 
en Civ. Zakt)n ... 

433 

435 
437 
ib. 

439 
ib. 

440 

44{ 
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PROCEDURE CIVIELE EN CRIMINEELE)-vervolg. 
Wet N~. 1, 1874, regelende manier v. Procederen 

voor de Hoven van Landdrost en Land
drost en Heemraden : 

BLADZ. 

I. In Civiele Zaken 541-55 
II. In Crimineele Zaken... 555-61 

Regterlijke Procedure in Civ. Zaken en Excecutie 
gestaakt gedurende Commando 651, 1168 

Niemand niet behoorlijk geadmitteerd kan voor 
een ander in de Geregtshoven verschijnen 669 

Ieder kan zijne eigene Zaak waarnemen ib. 
van Hoog Hoog Geregtshof . . . 706, 1012-13 
Crimineele Procedure van toepassing onder 

Wet No. 1, 1881, op Vagebondage 1016 
Wet No. 3, 1883 (betrekkelijk het H. Geregtshof 

en Rondg. Hof en het Regt van Appel) 1178-83 
Wet No. 8, 1883 (Tarief van Hoogere en 

Lagere Hoven) ... 
Wet .No. 6, 1~85 (wijzigende de Wetten op 

1200-09 

de Geregtshoven) 1370-72 
PROCURATIE, 

Ord. No. 10, 1864, om de wettigheid van 
Procuratien daar te stellen .. , 223 

geen Transport geregistreerd zonder behoorlijke, 254 
Vorm van Acte van Transport uit kracht van, 258 

, , , , V er band , , ,J 262 
Zegelrecht op, 432, 433 
Toelage aan Procureur voor opmaken van, . . . 439 
Toelage aan Notaris voor, 432 
vereischt voor het verschijnen in regten namens 

anderen 
uitbetaling van Salaris op, 

PROCUREUR OF AGENT, 
van beschuldigde heeft het regt getuigen te 

ondervragen ... 

545 
1057 

119 
ib. heeft regt beschuldigde te verdedigen 

niemand, niet behoorlijk toegelaten mag den 
titel van, voeren... .. . ' 122, 541, 669 

Procureur moet Lidmaat der Ned. Ger. Ge-
meente zijn .. . . .. 122 

kan niet als zoodanig in kerkelijke vergaderingen 
verschijnen, KerkeliJ'ke Wetten 1863 § 11 

k . ' ' 
164 

an namens beschuld1gde exceptie maken op 
acte van beschuldiging . .. .. . 285 

niet ew ju're geregtigd beschuldigde bij voorloopig 
onderzoek te assisteren ib. 

hoe ~e w~rden ontslagen waar hij. verdedigi~·~ 
1n c.~Im. zaak op zich heeft genomen . . . 288 

heeft VriJen. toegang tot zijn client in de ge
vapgepls· ib, 
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PROCUREUR OF AGENT,-vervolg. 
geene uitbetaling aan, door Gouvernement in 

pro Deo zaken ... 386 
Licentie voor 
Zegelregt op admissie van 
Tarief voor 
Admissie als agent ... 

429 et in notis 
433, 1206 

437-39 
541 

Procureurs hebben geen licentie noodig om als 
agent te practiseren 

Agent kan door Landdrost van de rol geschrapt 
word en 

niemand, niet cehoorlijk toegelaten, kan voor 
een and er verschij nen 

ieder persoon mag zijn eigene zaak waarnemen 
niemand, niet behoorlijk geadmitteerd, mag den 

titel van Ad vokaat, Procureur, N otaris of 

542 

669 
ib. 

Agent voeren 1:b. 
moet tot een Protestantsche kerk behooren . . . ib. 
toelating van, in Hoog Geregtshof 705, 1011-12 
heeft aansvra.a.k op Curator van Insolventen 

Boedel voor kosten 
onbevoegd als Curator van Insolvente Boedels 

te ageren 
kan door Curator in Insol vente Boedels word en 

868 

888 

aangesteld 896 
geregtigd tot toelage als getuige in Crim. zaken 942 
als lid van firma oetaalt extra licentie wanneer, 1022 
verhooging van licentie voor llll, 1118 
Tarief voor, in het Hoog Geregtshof en Rond-

gaand Hof 1200 
Tarief voor, in de Lagere Hoven 

(herroepen door Wet No. 5, 1886) 1206 
Getuigekosten van 1202 et in n otis 
Legalisatie van handteekening van 1241 
van Stellaland alhier toegelaten . . . 1321 
toegelaten op de Goudvelden te practiseren... 1386 

PRO DEO, 
verlof om, te procedeeren, 
onvermogende personen in Crimineele zaken 

geregtigd tot verdediging, 
uitbetalingen aan Procureurs in Crimineele 

zaken, afgekeurd 
PROSECUTIE, 

door private person en volgens 

58 

289 

386 

Crim. Proceduren 1866, art. 17-23 
PROSPECTEER, 

274,275 

Concessies of Licenties zullen door de Regering 
verleend word en volgens V .R.B. 20 Fe
bruarij 1872, art. 535 

Licenties volgens Wet No. 2, l872, art~ 16 q, 

460 
467 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

142 
BLADZ. 

PROSPECTEER, -vm·volg. 
Wet No. 6, 1875, art. 5 en 18 .. . 623, 627 
V.R.B. 26 Junij 1882, art. 580 . . . 1109 
Wet No. 1, 1883, art. 10, 11 en 31 11.58-61 
Bijlage tot Wet No. 1, 1883, art. 1, 2 en 14 /276-78 
\Vet No. 8, L 885, art. 8, 9, 10, 11, 13, 1..>, 

30, 54 en 61 13/::'-89 
PROTECTIE V AN CLAIMS, 

door Regering gegeven volgens 
Bijlage tot Wet No. 1, 1883, art. 11 en 12 1278 
\V et No. 8, 1885, art. 55 en 57 1388-89 

PROTEST, 
tegen kaarten volgens Wet No. 5, 1870, art. 8 
publicatie van, 
zegel op ... 
oprnaking van, door Notaris, ider;n 
tegen A nnexatie bij Uitvoerend Raadsbesluit, 

372 
427 
432 
440 

d. 11 April 1877 698 
Protesten in Revenuezegels te worden betaald 701 
tegen kaarten binnen drie maanden 1105 
tegen Lastbrief van parate executie, 

Wet No. 10, 1885, art. 10 ... 
PROTESTANTSCHE KBJRK, 

bepaling omtrent toelating van, 
Grondwet 1858, art. 21 

Landdrosten rnoeten lidrnaten zijn der 

1408 

37 

Ned. Herv. Kerk 53, 104 
Staatspresident rnoet lidmaat eener, zijn 427, 450 
Volksraadsleden moeten lidmaten zijn eener, 525 
Onderwijzers moeten lidmaten r,ijn eener, 573 
Sup. van Onderwijs moet lidmaat r,ijn van,... 576 
Onderwijzers rnoeten leden r,ijn eener, 1072 
Volksraadsleden moeten leden r,ijn van, 

Reglement van Orde 1882, art. 4 (a) 
PHOVISIONEELE DAGEN, 

van Hoog Geregtshof volgens 

1077 

\Vet No. 3, 1883, art. 3 en 21 1179 11R3 
Wijziging door Wet No. 6; 1885, art. 3 en 5 1~371-72 

PROVISIONEELE ZAKEN, 
voor Hoog Geregtshof volgens 

\Vet No. 3, 1883, art. 3 en 21 
\Vet No. 6, 1885, art. 3 en 5 

PUBLICA TIE, 

1179, 1183 
1371-72 

van lijst van Insolventen door Meester 
\Vet No. 21, 1880, art. 147... ' .. . 

van voorgestelde Wetten (Grondwet, art. 66) .. . 
van gepasseerde \Vetten binnen welken tijd 

(Grondwet, art. 69) .. . · ... 

936 
44 

ib. 
van gepasseerde wet ten binnen welken tij d 

(ReglerneiJ.t van Orde, 1882, art. 78) . .. 1088 
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PUBLIEKE AANKLAGER, zie .Aanklager·. 
PUBLIEKE WEGEN, zie vVegen. 
PUBLIEKE \VERKEN, zie We,. ken. 
RAA D-G JjJHEIMEN, 

nr,Anz. 

Appel van Hoog Geregtshof na:tr H. M. in, 706-7 
met toestemming van, kan H. M. wctten hcr-

roepen of veranderen 7 31 
REGERING, zie Gouvernemenf. 
REGERINGSVORJ\1, 

van den Staat volgens Grondwet .1858, art. 2 35 
REGISTRA'l'EUR V AN ACTEN, 

ontvangt origineele kaart van Landmeter, 
Ha ken wet 1864, art. 6 244 

pligten en bevoegdheden van, volgen:::; 
Ordonnantic No. 3, 1866 (tot oprigten van 
Registratiekantoor), art. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 
12, 13, 14~ 17 en 19 254-57 

pligt.en als lid der Commissie van Buitongewone 
Transporten :. G5-67 

zal maandelijksche staat aan Auditeur inzenden 321 
plaatst oproeping in de Staotscourant indien 

Grondbrief niet binnen G maanden is uit-
genomen 375 

Tarief van Zegelregten voor 430, 434 
ontvangt kennis van vonnissen ( Ci v. Proc. § 51) 55,1 
verleent certificaat van Registratie aan Maat-

schappij met Beperkte Verantwoordelijkheid 582 
pligtcn en .bevoegdheden van, onder de 

Wet No. iS, 1874 (Beperkte Verantwoor-
delijkheid van Maatschappijen) 532-86 

gecn transport te passeren of registrcren van 
erven of gedeelten van plaatsen of ervcn 
zonder kaart 712 

wij ziging van deze be paling 1:b. 
pligten en bevoegdheden volg .. ms 

Wet No. 8, 1880 (Betere Regeling van 
Registratiekantoor) art. 1-12, 14 en 15 7 55-58 

is een der Hoofdam btenaren 1027 
geeft kennis aan Landdrost van verandering 

van eigenaren 1050 
gemagtigd oude Marktplein te Potchefstroom 

op Ned. Geref. Gemeente te transporteeren 1103 
pligtce en bevoegdheden van, volgens 

\Vet No. 5, 1882 (\Vijziging van \Vet tot 
oprigting van Registratiekantoor), art. 1-3, 
5, 6, 8-10, 12, 14 en 16 .. . 1113-16 

welke akten en geschriften geregistreerd kunnen 
worden 1115 

geen Transport van kracht zonder onderteeke-
ning van, ib. 
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RIGISTRATEUR VAN ACTEN,-vervolg. 
Verbanden, Akten, enz., alleen te worden ver

nietigd door 
kan Transporten slechts op order van Hoog 

Geregtshof vernietigen 
zal geene copie van Grondbrief of Transport 

toestaan dan op beeedigde verklaring 
geeft kennis aan Landdrost van Tro.msporten 

door hem gepasseerd ... . .. 
geeft voorschriften aan Landdrost ... 
op rapport van, kan President fouten in grond

brieven en transportakten verbeteren 
zal volgens tarief chargeren 
geeft kennis aan Landdrosten van buitenlandsche 

eigenaren van plaatsen 
geeft kennis in Staatscourant met lijst van 

plaatsen waarvan Grondbrieven binnen 6 
maanden moeten uitgenomen worden 

moet borg stellen 
zal transport weigeren tenzij achterstallige be

lasting betaald is 
REGISTRATIE, 

BLADZ. 

1115 

ib. 

ib. 

ib. 
ib. 

1116 
ib. 

1170 

1184 
1373 

1377 

van Brieven, Postwet 1869, art. 46 en 90 334, 339 
van Testament en Codicillen 434 
van Brieven, Wet No. 7, 1873, art. 9, 21, 

33, 34, 62-69 en 8.5 528-37 
van Dienstcontracten door Landdrost 
van Distributie Plan 
van aanstelling v. Boedelbezorger met certifikaat 
van In woners bij Br. Resident 
van Documenten door Baljuw 
van geamalgameerde Claims op Goudvelden ... 
van Brieven volgens Tarief 
van Koelies, Arabieren enz. 
van Borgstelling onder 

Regulaties van Doorvoer 1885, art. 3, afd. b. 
van Zoekers Claims . . . .. . .. . 
van Huurcedule 
van Ama1gamatie van Claims 
van Schatkistbilletten 

REGISTRATIE KANTOOR, 
Ord. No. 11, 1 864, ( oprigting van kantoor 

voor het Registreeren van Acten) 

793 
925 
987 

1008 
1204 
1277 
1311 
1339 

1348 
1380 
1382 
1388 
1405 

223 
253 Ord. No. 3, 1866, idem, ... ... 

Ord. No. 4, 1866, Buitengewone Transporten 
v~n v~ste.eigendommen gekocht v. personen 
d1e n1et m den Staat woonachtig zijn . . . 265 

Copy van Notarieele Acte van Overeenkomst 
tusschen aandeelhouders in Goudmaat-
schappij, gedeponeerd ten, . . . . .. 296 
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REGISTRATIE KANrrOOR,-vervolg. 
Grondbrieven bewaard in 
triplicaat van Landmeters Kaarten te warden 

gede poneerd ten 
Zegelregten voor 
verhooging van Inzage op Kantoren, copy 

Transporten en Royeeren van Verbanden 
\Vet No. 8, 1 ~80, voor de betere regeling van 

het Kantoor van den Reg. van Acten ... 
Herroeping van \Vet No. 8, 1880, en voorloopige 

hernieuwing van Ord. No. 3, 1866 
N otarieele Acte van afstand van Mineral en 

moet worden geregistreerd ten, 

REGLEMENT v. ORDE v. D. VOLKSRAAD, 

BI~ADZ. 

328 

372 
434 

ib. 

755 

1036 

1195 

Grondwet 1858 ... 36-43 
vastgesteld 12 September 1864, . .. 225 
van 1864 gewijzigd en vastgesteld Sept. 1866 251 
vastgesteld September 1869 356 et in notis 
vastgesteld 12 Mei 1882 1076 
Hoofdstuk I. Zittingen ib. 

" 
" 
" 

" 
" 

II. van de Leden 
Toelage 
Kleeding 
Aftreding 

III. Voorzitter 
IV. Secretaris 
V. V ergaderingen 

Tijd 
Stemmen en Benoemingen 
Or de 

VI. Beraadslagingen .. . 
VII. \Verkzaamheden .. . 

W etsontwerpen 
Memories 

, VIII. Staatspresident 
, IX. rroehoorders 
, X. Raadslieden Bijeenkomst 
, XI. Slotbepalingen ... 

Toevoegingen aan art. 54, betr. amendementen 

1078 
1079 

ib. 
ib. 

1080 
1081 

·ib. 
ib. 

1082 
1083 
1084 
1086 
1088 
1089 

ib. 
1090 

ib. 
1216 

Wijziging van art. 82, Reglement van Orde, 
betreffende Memories 1264 

zekere bepaling art. 4, Reglement van Orde 
herAoepen door V.l{.B. 18/19 Junij 1885... 1344 

REGTERS, 
Strafbepaling voor beleediging van ... 
zijn vrij en onafhankelijk in de uitoefening 

der Regtsmagt 

2 

43 
mogen geene verbeurdverklaring van goederen 

uitspreken 171 
19 
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REGTERS,-vervolg. 
waar Regter in een zaak betrokken, is er grond 

voor revisie 
nijd of omkooping van, is grond voor revisie 
in geval van bekrachtiging van doodvonnis 

wordt tijd tot executie aan veroordeelde 
Lekend gemaakt door, 

leden van het Hoog Geregtshof en Rondgaand 

BLADZ. 

273 
'ib. 

287 

Hof .. . 682, 1028 
der Hoogere Hoven voor hun I even aangesteld 688, 1028 
Hoofdregter en Strafregters moeten behoorlijk 

in de Regten gepromoveerd zijn 1179 
Zie ook lhn~gt.shoven, Hoojd1·eyter, LanddroHt. 

REGTSTERMIJNEN, 
van Hoogere Hoven, volgens 

Wet No. 0, 18~3, art. 21 
gewijzigd door \Vet No. 6, 1835, art .. 5 

REHABILITATIE, 
van Insolvent, Wet No. 21, 1880, art. 1 06, 

1183 
1372 

107, 122-133, 135, 138 919-31 
REISKOSTEN, 

voor Getuigen in Ci viele en Crimineele 
Zaken 128, 441, 717, 1203 

aan Getuigen moeten vooraf worden betn.a.ld ib., 546 
en verblijfkosten voor leden van Hof ib. 
voor leden Landcommissie 1..::.5, 132 
voor Landmeters, Tarief B, Ord. No. 3, 1 E64 249 
voor Taxateurs van plaatsen, 306 
voor Juryleden 319, 717 
voor Taxateurs van plaatsen, 

Schut Reg. 1869, art. 22 
voor Postmeester Generaal 
voor Noten Commissie leden, 

Wet No. 11, 1870, art. 6 
aan Ambtenaren in Dienst reizende 
aan V olksraadsleden ... 
aan V olksraadsleden hoe berekend 

325 
330 

394 
460 

472, 475 
616 

van Bode en Ba1juw berekend volgens distantie 
werkelijk afgelegd . . . . . . 625 

voor Getuigen en Juries in Crimineele Zaken 717 
voor Ambtenaren en anderen, volgens 

G. K. No. 141, 1880, herroepen door 
V.R.B. 7 November 1881, art. 355 

bepaling omtrent, voor Ambtenaren 
1044 
1059 

voor Sup. v. Onderwijs 1072 et in notis. 
voor Volksraadsleden 1078-9 
voor privaat personen door V~lksraad 

commissie ontboden 
voor civiele ambtenaren Wet No .... 3 1882 
van Districts Raadsleden .. , ' 

1084 
1096 
1191 
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REISKOSTEN,-vervolg. 
voor getuigen in civiele zaken .. . 1203 et in noU.<;. 
voor Landmeters bij opmetingen... 1290 
voor leden der Bakencommissie .. . 1313, 1417 
voor Volksraadsleden en ambtenaren verminderd 1365 

REIZIGERS, 
veroorloofd slagtvee of producten van Kaffers 

te handelen zonder licentie, 
('V et 1858, art. 5) 

regt van uitspanning op elk eigendomsplaats 
(zie vorm van Grondbrief 
V.R.B. 5 Junij 1869, art. 155) 

ontvangt kennis van longziekte op plaatsen 
van eigenaar (Ord. No. 3, 1870, art. 2) ... 

Wet No. 13, 1870, bepalende de regelen van, 
door dezen Staat, enz. 

Vee van, wanneer geschut mag worden 
REKWISITIE, 

voor Volksraadsleden volgens 
Reglement v. Orde, Sept. 1869, art. 3 

voor Staatspresident volgens 
Wet No. 4, 1871, art. 2 

voor speciale uitgaven volgens 
Gem. Instructie 1882, art. 34 en 35 

voor V olksraadsleden volgen:J 
Reglement van Orde 1882, art. 4 

REVISIE, 
van vonnissen der Lager Hoven, 

Crim. Procedure 1866, art. 7 en 8 
Proclamatie 18 Mei 1877, art. 5 
Prodamatie 19 Augustus 1881, art. 10 ... 

RHENOSTERPOORT, 
Wijk, district Zoutpansberg bepaald 

111 

317 

367 

409 
1091 

356 

450 

1060 

1077 

272 
704 

1012 

1328 
RIJST, 

In voerregten op, 1023, 1120 
ROBURNIA, 

als dorp geproclameerd 
deze proclamatie herroepen 
te worden geproclameerd onder den naam van 

Amsterdam 
RONDGAAND HOF, 

Ordonnantie No. 4, 1866, art. 10 
daargesteld door Bijlage Grondwet 1877 
Proclamatie 9 Augustus 1881, art. 2 

1180, 
Bijlage Grondwet No. 3, 1881 
tweemaal 's jaars te word en gehouden 
jurisdictie van 
niemand zal voor een, zittende in een ander 

distrikt, als verweerder worden gedagvaard 
Griffier van 

994 
1045 

1124 

267 
6S3 

1011 
1028 
1183 
1180 

ib. 
ib~ 
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RONDGAAND HOF,-vervolg. 
Appel van, naar Hoog Geregtshof 
Regter van, kan in Crim. zaak wetspunten 

reserveren voor Hoog Geregtshof 

ROOF, 

hij kan ook executie van vonnis staken ... 
hij is niet on bevoegd on:i in 't Hoog Geregtshof 

in appel te zitten 
afnemen van getuigenis in 
Griffier van, gehouden de stukken aan Griffier 

van Hoog Geregtshof over te leveren ... 
bepalingen betreffende appel van ... 
het appel moet binnen drie maanden worden 

voortgezet 
.kan eenige zaak naar H. Geregtshof verwijzen ib., 
executie van vonnis van 
Griffier van, ka:m Lastbrief ter Executie uit-

reiken, wanneer ... 
Subpoena voor getuigen in 
jurisdictie van, in 't dagvaarden van getuigen 
Tijden voor het houden van 
geene zitting van, op Zol).- of Feestdagen 
kan eenige kwestie van bakens of lijnen naar 

Landcommissie verwijzen 
Appel naar, van Landdrosthof en Landcommissie 
Appel naar, van Delvers-Comite ... 

uitlevering voor, onder Wet No. 5, 1871 

" " 
, Tractaat met 0. Vrij-

staat (1t:l72) 

" " , Wet No. 1, 1873 

" 
, , Conventie met 0. Vrij-

staat (1880) 

" " , Wet No. 2, 1881 

" " ROOMSCHE KERK, 
, Wet No. 5, 1885 

niet toegelaten volgens Grondwet 1858 art. 21 
.vrijheid van Godsdienst toegelaten doo~ 

V.R.B. 1 Junij 1870, art. 151 
V.R.B. ll/12 September 1876~ art. 17 

.vrijheid van Godsdienst gewaarborgd door 
Pretoria Conventie 1881, art. IH 
Londen Conventie 1R84 art. 9 

ROUWKOOP, ' 
Betaling van Heerenregten op 

ROYEEREN V AN ACTEN, 

1180 

ib. 
ib. 

ib. 
ib. 

1181 
'ib. 

ib. 
1182 
1181 

1182 
ib. 
ib. 

1183 
ib. 

1372 
ib. 

1385 

455 

471 
476 

737 
982 

1361 

37 

378 
670 

1004 
1256 

1194 

Tarief voor, Wet No. 2, 1871 afd. 8 434 
V.R.B. 7 Junij 1876, art. ll3' . . . 660 
geschiedt alleen door Registrateur van Acten... 1115 
van Transport-Acten vereischt order v. H, Geregtshof ib . 

. Tarief voor 1117 
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RUPEES, 
zullen niet in betaling aangenomen worden 
Gen. Instructie 1882, art. 15 1052 

RUST, 
en goede orde zullen niet gestoord worden, 

Veldcornet-Instructie 1858, art. 3 90 
\Vet ter bewaring van, 1858 11U 
Herroepen door V.R.B. 23 Sept. 1869, art. 88 126 
bewaring van, en goede orde is een der pligten 

der V eldcornetten 90 
\Vet ter bewaring van de algemeene, (1858)... 110 
deze \V et herroepen . . . 12o 
borgstelling om de, en vrede te bewarcn 079 

RUSTENBURG, 
schieten binnen het dorp bel et . . . 22 
Districtslijn bepaaJd . . . 34 
Districtslijn en Veldcornetschappen ... 71, 72 
lijn der Veldcornetschappen Klein Marico en 

Zwartruggens veranderd 83 
lijn de:- V eldcornetschappen Zwartruggens en 

Elandsri vier veranderd 303 
grenslijn tus:-'ehcn Potchefstroom en, 304 
verpachting van dorpsgronden te, aan Gouver-

nement overgelaten 417-18 
Transport van een erf ten dorpe, toegekend aan 

Hermansburgsche Zendeling-Genootschap 516 
dorpsgronden van, omschreven en verdeeling 

in wijken 94 7 
Districtsraad voor, opgerigt 1236 
Districtslijn geproclameerd tusschen Waterberg en, 1421 

RUSTVERSTORING, 
Strafbepalingen voor. 2-4 
Arrest in geval van, (Crim. Procedure 18G6 § 32) 277 
Borgstellen om de ru~t en vrede te bewaren 282 
geene Kleurlingen te worden aangehouden tot 

rustverstoring der buren 379 
SABlE, 

Veldcornetschap, District Lijdenburg 
SCHAAL VAN KAARTEN, 

bepalingen betreffende Landm. Instructie 1871, 

1248 

art. 5, 7 en 8 .. . 419-20 
SCHAKING, 

Uitlevering voor, onder \Vet No. 5, 1871, 
onder Tractaat met 0. Vrijstaat (1872) 
onder Wet No. 5, 1885 

SCHATKISTBILLETTEN, 
in verband met Leening volgens 

V.U.B. 3 Augustus 18::)5, art. 1120 
Wet No. 9, 1885, rege1ende de Uitgave van 

ren tedragende, .. ~ 

456 
471 

1360 

1401 

1404 
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SCHIETEN, 
in het dorp Rustenburg tusschen Zon onder en 

opgang en op Kerkdagen belet, 22 
afschieten van met kogel geladen geweer binnen 

1000 treden van eenig dorp bel et, 
Dorps Regulatien, 1858, art. 2 8 ... 

SCHOLEN, 
verdeeld in drie klassen 
bijzondere bepalingen van de 
zorg der, touvertrouwd aan District Raden 
Subsidie voor, bepaald bij Wet No. 10, 1880 
Proclamatie d. 28 Augnstus 1880, publ. 

Reglementen voor Subsidies 
verdeeld in drie klassen, Lager, Middelbaar 

en Hoogere, bij Wet No. 1, 1882 
Militaire, van Artillerie Corps, 

89 

568 
570-71 

681 
764 

767 

1069 

Wet No. 8, 1882, art. 13, 24 en 30 1137-38 
SCHOOLBEHOEFTEN, MODELLEN, ENZ. 

Wet No. 4, 1874, art. 9 
SCHOOL COMMISSIEN; 

Wet No. 4, 1974, art. 10, 21, 22, 34, 54-65, 

568 

en 71 .. . 5o9-576 
'Vet No. 2, 1882, art. 2 (e) 8-12, 16 1070-1073 
in verband met certificaten uitreiken 

V.R.B., 8 Julij 1885, art. 735 1365 
SCHOOL EXAMEN, 

Wet No. 4, 1874, art. 35 en 60 ... 571, 575 
SCHOOLGEBOUWEN, 

Wet No. 4, 1874, art. 10, 11, 13, 14 en 15 567 
\Vet No. 1, 1882, art. 9 1071 

SCHOOLGELDEN, 
Wet No. 4, 1884, art. 28 en 29 ... 

SCHOOLUREN, 
Wet No. 4, 1874, art. 27 

SCHOOLVACANTIEN, 
Wet No. 4, 1874, art. 31 
door Schoolcommissien bepaald 

Wet No. 1, 1882, art. 11 
SCHOONSPRUIT, 

Water Regulatien, 1853 
Veldcornetschap bepaald bij G. B. 24 Maart 

1858, afd. 2 
Water Regulatien, 1859 

SCHOUWING, 
van lijken of gewonden 

570 

570 

571 

1072 

22 

70 
128 

Veldc. Instructie (1858) art. 11 14 en 15 91 92 
Crim. Procedure (1866) art. 45 en 46 279 280 
Wet No. 2, 1871, art. 18 (Fooi voor geneesheer) '441 
Herroepen door Wet No. 8, 1881 990 
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SCHOUWING,-vervolg. 
Wet No. 2, 1885, (Instructics voor Veldcor-

netten) art. 13, 16, 17 en 20 1333 
SCHUT, 

bepalingen volgens 
Dorps Regulatien 1858, art. 9, 13, 22 en 32 86-89 

Regulaties 1869 
Tenders en verpachting, art. 1 en 2 
Verkoopingen van Vee, art. 1 4-18 
U ren voor verkoop van vee, art. 16 
Uren voor schutten van Vee, art. 24 
t;chadevergoeding, art. 3, 20, 21 
Taxateurs, art. 20 en 2:). 
Ad verteeren van geschut Vee. art. 14 

bepalingen betreffende schutten van vee 
\Vet No. 13, 1870, art. 3 ... 

gesloten gedurende oorlog 
\Vet No. 2, 1676, art. 10 ... 

321,322 
324 
324 
32.5 

322-325 
225 
324 

410 

651 
bepaling betreffende schutten van vee in Hout-

bcsschen. Regulatiend.17 Jan. 1t'81 art. 12 
Dep. Instructien d. 4 Maart 1881, art. 7 
\Vet No. 2, 1882, op schut+en in de Z. A. Rep. 
Oprigting van, art. 2 
Verkoopingen van geschut vee, art. 4, 8, 12, 

979 
993 

1091 
1091 

26, 27, 30, 01, 33, 34, 35, 37 en 38 1091-1096 
Uren van schutten, art. 6 1092 
Uren voor verkoopingen, art. 29 1094 
Taxa tie van schade, art. 14, 15, 17 1093 
Adverteeren van geschut vee, art. 8 en 26 1092, 1094 
Scadevergoeding, art. 14, 15, 16, 17, 19, 33, 

35, 38 en 39 1093-1096 
gesloten gedurende Commando 

\Vet No. 2, 1883, art. 10 
SCHUTGELDEN, 

behooren tot inkomsten van den Staat 
Grondwet 1858, art. 188 (h) 

volgens bepalingen van 
Schut Regulatien, 1869, art. 6 en 7 

Wet No. 2, 1882, art. 7, 8, 11 en 17 
SCHUTMEESTER, 

1168 

64 

323 
1092, 1093 

bepalingen volgens Grondwet 1858, art. 172, 174 61 
Dorps Regulatien 1858, art. 22 en 32 88-89 
Regulaties voor de, goedgekeurd door 

V.R.B. 18 ."~unij, 1869, art. 239 321 
art. 1-20 322-324 
\Vet No. 2, 1882, art, 2, 3, 4, 7-14, 18-24, 

31, 32 en 34 .. . 1091-9.5 
SECHELI, 

grenslijn van 'S land, omschreven 
Pretoria Conventie 1881, art. 1 998 
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SECHELI,-ve1·vol_g. 
afbakening van lijn, ide'fn art. 19 
Londen Conventie 1884, art. 1 ... 

SECOCOENI, 
zal op vrije voeten gesteld word.en. 
Pretoria Conventie 1881, art. 23 ... 

SECRETARIS VAN VOLKSRAAD, 

BLADZ. 

1006 
1253 

1007 

pligten en bevoegdheden volgens Reglement 
van Orde 1882, art. 12, 13 . . . 1079 
Hoofdstuk IV, art. 22-32 . .. 1081 
art. 33, 49, 67 (e) en 82 1081-88 

pligten betreffende memories 
V.R.B. 6/8 September, 1834, art. 418, 419 1264 

SECURITEIT, zie horg. 
SEGOMO, 

in 'S land mag niet gejagt worden zonder verlof 
van Staa.tspresident of Comm-.Generaal 

Jagtwet 1858, art. 14 
Jagtwet No. 10, 1870, art. 12 

SEKWESTRATIE GED\VONGEN, 

109 
390 

Wet No. 21, 1880, art. 5, 9, 10, 18, 20, 144 R66-93.5 
SIGAREN, 

Invoerregten op. 
vVet No. 2, 1881, art. 3 
Wet No. 6, 1882, art. 3, afd. 3 

SLAGTER, 
Licentie voor, 

SLA VERNIJ EN SLA VENHANDEL, 
strafbepaling voor onwettig ontnemen van Na

turellen Kinderen, 
33 Arti.kelen 1849, art. 28 

strafbepaling voor onwettig verkregen en 
vervoer van ingel:oekte N aturellen Kinde
ren buitenlands. 

Apprentice Wet 9 Mei 1851, art. 4 en 8 
niet toegelaten ten noorden van Vaalri vier. 
Zand Rivier Conventie 1852, art. 4 

Verkoop of ruilhandel van Naturellen Kin
deren over Vaalrivier strafbaar volgens 
Proc]amatie 29 September 1857 ... 

niet toegelaten. Grondwet 1858, art. 10 
Verkoop of ruilhandel van Naturellen Kin

deren over Vaalrivier strafbaar vo]gens 
Proclamatie 24 Maart 18.58 . . . . .. 

V eldcornetten zullen waken dat kleurlin-
gen niet over de grenzen vervoerd worden 
Veldcornet Instructien 1858, art. 54 

Herziening van Wet over Slavenhandel 
Gou vernements Kennisgeving No. 77 dd. 
23 Julij 1866 ' 

1024 
1121 

428 

5 

9-11 

13 

32 
36 

72 

98 

229 
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SLAVERNI.J EN SLA VENHANDEL,-vArvolg. 
belet volgens bepalingen van 

BJ,Abi. 

Pretoria Conventie, Augustus 1881, art. 15 1004 
Vervoer van N aturellen buitenlanrls bel et. 

Hegulatien voor I nboeking v. Mapochs stam 
V.R.B. 20 Julij 1883~ art. 855, afd. 13 

belet volgens bepalingen van 
Londen Conventie 1884, art. 8 
Wet No. 2, 1885, art. 33 

SMOKKELHANDEL, 
in ammunitie met de gekleurden belet 

(Zandrivier Conventie 1852, art. 6) 
in ammunitie onder de naturellen belet, onder 

doodstraf 
bepalingen omtrent 

(V.R.B. 19 Sept. en 21 November 1853, 
art. 63-65 en 1 2.5) 

in vuurwapenen en ammunitie met naturellen 
be let ... 

111 vuurwapenen, enz., onder naturellen helet 
in ammunitie, enz., belet volgens 

Jagtwet 1858, art. 13 
Handelswet 1858, art. 2 
Jagtwet No. 10, l 870, art. 11 
in contrabande artikelen, ammunitie en vuur

wapenen belet 

1222 

1256 
1336 

13 

23 

24 

74 
98 

109 
111 
390 

(Tractaat met 0. V>S., 1 Aug. 1872, art. 5) 470 
V.R.B. 30 Julij 1880, art. 971 ... 1228 
\Vet No. 4, 1884, art. 2, 3, 6, 7 en 9 1296 en 1297 
Overtredingen betr. handel in vuurw. en kruit 

(Wet No. 5, 1835, Uitl. Misd.!O. Vrijstaat) 1360 
SODA \VATER, 

verkoop van, vereischt geen licentie, enz., 
\Vet No. 1, 1881, art. 2 

SPECIALE HUWELIJKS LICENTIE, zie IIuwelijk. 
SPECIALE UITGAVEN, 

954 

Gen. Instructie, 1882, art. 4, 29, 34 en 35 1048-1060 
V.R.B. 18 October 1884, art. 958 1273 

SPEK, 
Invoerregt op, Wet No. 2, 1881, art. 8 
Wet No. 6, 1882, art. 3, afd. 3 ... 

SPELONKEN, . . 
Wijk Klein en Groat, dist.. Zoutpansberg, be

paald bij Proclamatie 1 J unij 1885 
SPOORWEG, 

1023 
1120 

1329 

tusschen Klipstapel en Portugeesche grenzen, 
goedgekeurd en afstand van 500 Gou ver-
nementsplaatsen ... 472 

-leening van £300,000 en Spoorwegbelasting 
goedgekeurd 603 

20 
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SPOORWEG,-vervolg. 
-leening van £300,000 voor goedgekeurd 642 
-tractaat met Portugal goedgekeurd 644 
-belasting verhoogd . . . 661 
Heffing van Spoorwegbelasting op gedeelte van 

plaatsen 7 2U 
-opmeting aan 1\'Iajoor Machado opgedragen, 

enz. (1883) 1226 
-concesaie goedgekeurd en verder opdragt aan 

de Regering (1884) 1261 
-belasting niet voor naturellan te worden betaald 1267 
-belasting verminderd 1291 
-belasting zal ingaan van af 1 Januarij 1885 1314 

STAATSCOURANT OF GOUVERNEMENTSCOURANT, 
Bepalingen betreffende, volgens 

Grondwet, 185~, art. 66 en 175 43 en 62 
zal naar gerefereerd worden bij gebreke van 

volledigheid van Grondwet ... 174 
vrij van binnenlandsch postgeld . . . 703 
Publicatien op last in, 710 
moet door ambtenaren gelezen en gefeild worden 10ti4 
Tarief van postgelden voor, gewijzigd 1311 

STAATSKERK, 
is de Ned. Herv. Kerk, Grondwet 1858, art. 20 37 
V ulksraad~:ileden moeten tot de N ed. Herv. Kerk 

behooren, art. 22 37 
Geen kerkelijk gezag dan Ned. Herv. Kerk 

erkend, art. 20 . . . 37 
Stemgeregtigde burger moet lidmaat zij n van, 

art. 32 38 
(V oor wijziging en verdere bepalingen zie onder 

hoofd Kerk en Kerkelijke Zaken.) 
STAATMETER, 

Wet No. 2, 1884, Generale opmeting, art. 3 en 
12, Tarief E .. . ... 1282-1290 

Pligten overeenkomstig 
Gen. Instructie Staatmeter Generaal, 1884, 
art. 1, 3 en 4 ... .. . .. . 1306 

STAATMETER GENERAAL, 
Wet No. 2, 1884, Generale Opmeting, 

art. 3 en 12 .. . . .. 1282, 1283 
Pligten overeenkomstig 

Generale Instructien, 26 Nov~mber 1884, 
art. 1-7 . .. .. . 1306 

STAATS MINERALOOG EN ESSAYEUR 
Wet No. 8, 1885, art. 3 en 12 ... ' 1378, 1379 

STAATSPRESIDENT, 
Klagte tegen onbevoegdheid van Volksraadsleden 

te worden ingediend bij, . . . . . . 38 
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STAATSPRESIDENT,-vervolg. 
Beschuldiging tegen, wordt bij Voorzitter van 

den V olksraad ingediend ... 

BLADZ. 

38 
kan verzoeken dat V olksraadszitting in geheim 

wordt gehouden . . . . . . . . . 40 
ontvangt afschrift van aangenomen wette11 . . . 41 
legt den ambtseed voor den Volksraad af .. . ib. 
Ontzetting uit zijn ambt 42 
kan speciale vergaderingen van Volksraad roepen ib. 
Kiezing van .. . · .. . .. .43 427 
Diensttijd van, 5 jaar ... ib: ib. 
is Hoogste Am btenaar in den Staat ib. 
kan zich niet met de onafhankelij kheid der 

Regterlijke Magt inlaten 
kan geene and ere betrekkingen waarnemen ... 
verboden handel te drij ven 
verboden zich buiten 's lands te begeven 
Tijdelijke plaatsvervanger bij ontslag of over-

lijden van, 
ontvangt ontslag van den Volksraad 
stelt wet ten aan V olksraad voor ... . .. ib. 
moet voorgestelde wetten doen publiceeren 
kan voorgestelde wetten in persoon verdedigen 
gehouden aangenomene wetten te publiceeren 
Proclamatie der Oorlogswet berust bij den Uitv. 

Raad ... 
draagt alle ambtenaren aan den V olksraad voor 
Pligt van, tegenover den Staat ... 
legt jaarlijks Begrootingswet voor 
doet verslag aan den V olksraad voor het af

geloopen j aar 
roept Volksraad bijeen 
doet lijst van gekozene Volksraadsleden pu

bliceeren 
bezoekt jaarlijks alle plaatsen waar Lands

kantoren zijn 
stelt aan, en ontslaat ambtenaren, onderhevig 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

ib. 
ib. 

680 
ib. 
44 
ib. 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

ib. 
45 

·ib. 

ib. 

aan de goedkeuring van den Volksraad ... ib. 658 
onderteekent alle benoemingen van ambtenaren 45 
voorziet ambtenaren van behoorlijke instructies ib. 
belast met de regeling der algemeene dienst.. . ib. 
Briefwisseling met buitenlandsche Mogendheden 

door, 
kan met Uitvoerende Raad uitgesprokene straffen 

veranderen of kwijtschelden na ingewonnen 
advies van het Hof 

Eed te warden afgelegd door, 
js Voorzitter van den Uitvoerende Raad e:Q heeft 

~!3n beslissende st~m , ~ . 

ib. 

ib 
'b. 
~ ~ 
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STAATSPRESIDENT,-vervolg. 
kan speciale zittingen van den Uitv. Raad 

bepalen ib. 
Ambtsbrieven van, worden door Staatssecretaris 

mede onderteekend 1~b. 
PHgtverzuim van. nJ. 
beeedigt Krijgs-officie1en . . . . . . 49 
ontvangt verslag van Commandant-Generaal... 50 
zorgt dat aan zwaar gekwetsten, weduwen, enz., 

hun deel van de buit toekomt 53 
Administratieve magt staat onder, en Uitv. Raad 61 
's Lands schatkist ten huize van 66 
Tractement van, 67 
beedigd de Veldcornetten voor het aanvaarden 

hunner betrekkingen, 
(Veldcornet Instructien 1855, art. 62) .. . 99 

bepaalt Districtlijnen te zamen met Comman-
danten en Veldcornetten I 00 

beboet Comm. Generaa1 bij ongehoorzaamheid 10 l 
ontvangt verslag van Comm. Generaal 1 02 
beedigt Krijgsofficieren 103 
mag permissie verleenen tot Jagten in Segomo's 

of Mozilikatse's Land 390 
ontvangt certificaat van Veldoornet en mag 

Licentie uitreiken voor handel met Kaffers 110 
Voorzitter van Districtsraad van Lijdenb.urg... 135 
stelt Baljuw aan, 25 I 
aanstelling door, van Lid van Commissie van 

Buitengewone Transporten . . . 265 
ontvangt rapport dier Commissie 266 
Uitleg van art. 61, 62, 65, 67, 71, 83, 85,86 

en andere §§ der Grondwet omtrent titel 
van President 269 

verleent goedkeuring a an V ertegenwoordiger 
door Stiaatsprocureur benoemd onder 
Crim. Procedure 1866, art. 11, 273 

geeft orders betreffende teregtstelling van be-
schuldigde in een ander district .. . 289 

za1 Landskantoren door eene Commissie doen 
inspecteren 4maal per jaar . . . 307 

opgedragen ambtenaren onder borgen te stellen ib. 
opgedragen Postambtenaren ook onder borgen 

te stellen .. . .. . . .. 316 
keurt oprigting van Schutten d. Landdrost goed 

~Schut Regulatie 1869, art. 1) . . . 322 
onderteekenen van Grondbrief door . . . 328 
Postkantoren opgerigt onder goedkeuring van 330 528 
kan vr~jdom van Postgelden toestaan ' 335' 534 
bepaalt in voering van Postzegels... · · · ' 337 
be:paalt o:pschrift qer fqstz;egels I I~ 338 
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ST A ATSPRESIDENrr ,-·ce1·vol g. 
benoemt leden der Land-Commissie 369 
verleent aanstelling als Landmeter 37 l 
geeft Instructie aan Landmeter-Generaal i b. 
teekent Kaarten door Landmeter-Generaal 

goedgekeurd 372 
zal g1.0nden ten verkoop publiceeren, 

(Wet No. 6, 1870, art. 4) .. . 375 
goedkeuring van Rekeningen voor Buitengewone 

Uitgaven door 3b7 
zal Noten teekenen en mag voorloopig leden 

der N oten Commissie benocmen 393-94 
aanstelling van \V eesheer door . . . 395 
wanneer geregtigd leden der Commissie ov2r 

gedeponeerde gel den te benoemen 401 
Stelt taxateurs aan 403 
heeft inzage van boeken der \V eeskamer 404 
kan person en benoemen om W eesheer's 

boeken te inspecteeren 'l~b. 
ontvan"t jaarlijks rapport van Weesheer ib. 
aanstelling van V rederegters en Resident-

Vrederegters door 412 
Kiezing van 427, 1025 
teekent Speciale Huwelijks-Licentien 428 
teekent en vergunt Spec. Huwelijks-Licentie 442, 443 
kan verlof verleenen voor in'gezetenen alhier om 

zich buitenlands in het hu welijk te begeven 445 
Wet No. 4, 1871 (regelende kiezing van een), 

[l.rt. 1, 2, 5, 9 en 10 450, 451 
gemagtigd overeenkomsten met vreemde Mo-

gendheden te sluiten 456 
handteekening van, op noten vereischt die uit-

gewisseld worden 459 
gemagtigd Tractaat met 0. Vrijstaat te teekenen 469 
bevoegdheden in verband met Tractaat met 

Oranje Vrijstaat, 1 Augustus 1872 (omtrent 
permitten en uitlevering van misdadigers) 470 

bevoegdheden onder de Uitleveringswet, 1873 476-77 
mag Commissie aanstellen om kantoren op 

te nemen 521 
geeft instructie aan Postmeester-Generaal 527 
verleent toelating aan wetsagenten .541 
opdragt aan, om modellen van Standaard Maten 

en Gewigten te krijgen 561 
bepaalt Leges te worden betaald onder de Wet 

ter Beperking van Verantwoordelijkheid 
van Maatschappijen (No. 5, 187 4) il8() 

zorgt voor Politie op de Goudvelden 5U2 
heeft zitting en deelt mede in discussies v:m 

den Volksraad ·5u7, 1028 
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S'f AATSPRESIDENT,-vervolg. 
heeft geen stem in den Volksraad 597, 1025 
gemagtigd alle aangestelde Vrederegters te ont-

slaan en nieuwe aan te stellen 
nieuwe vlag te zijn de vlag van den 
benoemt leden der Land-Commissie 
pligten in verband met Goudwet, 

602 
607 

617-IS 

Wet No. 6, 187 5, art. 4 en 14 623, 626 
Gemagtigd ondet omstandigheden teekenen van 

kaarten te weigeren 
pligten en bevoegdheden volgens Wet op de 

Krijgsdienst (No. 2 1876 ,vervangen door 

638 

\Vet No. 2, 1883) 649 
schorsing en ontslag van ambtenaren door . . . 658 
doet voorstellen van \V et aan Volksraad 680, 1026 
kan Ambtenaren belasten voorgestelde \Vetten 

toe te lichten ... ib., ib. 
stelt Ambtenaren aan, of in persoon, of door 

Hoofd van Departement ... 1:b., ib. 
legt lijst van Ambtenaren aan Volksraad voor ib., ib. 
mag niet buitenlands gaan zonder verlof ·ib., ib. 
Teregtstelling van, ingeval van beschuldiging ·ib. 
verdeelt algemeen bestuur in afzonderlijke De-

partementen 
Pretoria Conventie 1881, art. 21. .. 
Goedkeuring van, vereischt tot Regels door 

Hoog Geregtshof opgetrokken 
Staatspresident met twee Leden maakt Quorum 

Uitv. Raad uit ... 
toestemming van, vereischt ingeval artillerist 

wenscht te huwen 
bevoegdheden en pligten in verband met 

Reglement van Orde 1882, art. 1, 4 (c), 6, 

681 
1006 

1013 

1027 

1030 

7' t5, 24, 32, 52, 62, 63, 65. 7 4, 79 1076-88 
Hoofdstuk VIII, art. 83-88. · 1 089 

geeft verlof tot o:prigten van schutten 1091 
keurt brandmPrkletters voor de schutten goed 1094 
toelage aan, wanneer op reis j 096 
kan magt verleenen om fouten in Transport 

Akten te verbeteron .. . . . . 1116 
kan regels maken onder de 

\Vet op de Registratie Kantoor (No. 5 1 882) 
pligten en bevoegdheden onder de 

ib. 

Wet op de Krijgsdienst (No. 2, 1880) 1 I 64-7 6 
bepaalt zitting der Rondgaande Hoven . . . 1180 
bepaalt verkiezing voor Veldcornetten . . . 1190 
zal sjerp dragen in Volksraad Vergaderingen 1262 
verlof gegeven Portug. Orden te dragen . . . ib. 
nmgten in verband met 

·, :J3ijlage Goudwet No. l, 1883, art, 1 en 17 1276-79 
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STAATSPRESIDENT,-vervolg. 
Wet No. 2, 1884, Gen. Opmeting, 

art. 1, 1 0, 26 1282-85 
verleent authorisatie tot vervoer van 

Ammunitie en Vuurwapenen 1296-97 
pligten en bevoegdheden volgens 

Bijlage tot Wet No. 4, 1882 (op Doorvoer) 
art. 2 en 3 . . . 1303 

Bevoegdheid onder vV et No. 8, 1885, op de 
Goudvelden (art. 2, 5, 10, 49 en 88) 1378-94 

stelt Staatmeter-Generaal en Staatmeters aan... 1 30() 
magt en bevoegdheid onder de Wet No. 4, 1885, 

om voorziening te maken voor het beter 
Bestuur en Regtspleging onder de N atu-
rellen 1052 ew seq. 

gelast uitlevering van Misdadigers onder de 
Uitleveringswet No. 5, 1885... 13.58 

Bevoegdh2id onder \V et No. 8, 1885, op de 
Goudvelden (art. 2, 5, 10, 49, 88) 1378-94 

STAATSPRESIDENT, VICE-, 
is lid van Uitv. Raad 680 
benoemd als lid der Deputatie naar Europa (1877) 699 
Treedt op in geval van Vacature 1026 

S'r AATSPROCUREU R, 
onderzoekt in eerste instantie klagte tegen 

President en leden Uit.v. Raad 4 7 
'fractement van, volgens Grondwet 68 
heeft het regt drie Jurieleden te wraken 118 
is lid de::.- Commissie Buitengew. Transporten 2t>5 
vervolgt namens den Staat 273 
regt van prosecutie berust bij, of zijn wettigen 

representant ib. 
bevoegd ongeregeldheden in de behandeling van 

Criminele Zaken te redresseren ib. 
kan Criminele vervolging staken of stuiten . . . 27 4 
kan weigeren prosecutie in te stellen ib. 
kan te eeniger tijd de zaak weder opnemen... ib. 
Stelt Acte van Beschuldiging op 27 5 
zorgt voor de dagvaarding van alle getuigen 276 
kan misdadiger arresteren of doen arresteren ib. 
W anneer geregtigd lastbrief ter apprehentie 

uit te reiken 277 
kan beschuldigde onder borgtogt loslaten 281 
opzenden van voorloopig onderzoek naar 282 
kan beschuldigde ontslaan, verder onderzoek 

doen instellen of teregstelling bevelen . . . ib. 
kan iemand onder borg stellen om de vrede 

te bewaren ib. 
beroep op, waar Landdrost te hooge borgtogt 

eischt 284 
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STAATSPROCUREUR,-vmvolg. 
pligten van, bij teregtstelling 
tegenwoordigheid van, of van represent ~nt, 

vereischt waar doodvonnis aan veroor
deelde wordt bekend gemaakt 

BLADZ. 

284 

287 

ib. 
heeft regt, met toestemming van Uit. Raad, 

executie op een andere plaats te doen dienen 
toestemming van, vereischt, onder zekere be

palingen, voor toegang tot Crim. gevangenen 288 
moet tegenwoordig zijn in alle zittingen van 

den V olksraad . . . 3 56 in nniL"f 
adviseert over uitlevering van misdadigers . . . 456 
benoemt tot Lid van Uitv. Raad in plaats 

van Comm. Generaal 
maakt Dag,·aarding tegen besch uldigde en aan 

519 

getuigen uit 556 
doet getuigen voor beschuldigde dagvaarden... 557 
wanneer geregtigd uitstel van zaak te verzoeken 558 
niet langer lid van Uitv. Raad . . . 597 
bel et private practij k ui t te oefenen 661 , 1216 
treedt als vervolger op in geval van beschuldiging 

tegen StaatRpresident of led en van Uitv. Raad 681 
openbaar Ministerie der Publieke Vervolging, 

berust bij, 682, 1028 
Lid v. Uitv. Raad tijd ns Tusschen-Regering 721, 729 
zal voor Dienstboden handelen in geval van 

Appel naar Hooge Hof 
is een der Hoofdambtenaren 
rapporteert re Brieven van N aturalisatie 

820 
1027 

Wet No. 7. 1882, art 1 (d.) 1132 
moet in de Regten gepromoveerd zijn 1216 
mag geen privaat practijk uitoefenen rib. 
beslist voor welk Hof beschuldigde onder de 

\Vet op Smokkelhandel in Ammunitie 
(No. 4, 1884) zal worden teregtgesteld . .. ] 297 

zal Acte van Su bmissie opstellen onder 
Gen. Instructie Baken-Commissie 141.5 

bevoegdheid van, onder de 
Wet ter betere Regtspleging onder de 
Naturellen (No. 4, 1885) 1354, 1366 

kennis van aanzoek voor ontslag van gecom
mitteerde persoon onder de 
Uitleveringswet (No. 5, 1885) moet 
gegeven worden aan . . . 1359 

opdragt aan Regering om Wet ten te wijzigen 
zoodat Staatsprocureur gehouden zal zij n 
Gouv. Zaken zonder Procureur in de 
veregtshoven waar te nemen 1364 
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STAATSSECRETARIS OF GOUV. SECRETARIS 
teekent officieele Brieven, . . . ' 45 
is lid van den Uitv. Raad, 46 
teekent mede alle Besluiten van Uitv. Raad en 

Ambtsbrieven ib. 
wordt voor 4 jaren gekozen en moet. zekere 

vereischten bezitten 4 7 
legt eed af in handen van Uitv. Raad en m;t~ 

vangt zijne Instructien van Uitv. Raad... ib. 
Bijzonderheden van toegestane Dranklicenties 

te worden gezonden naar, 76 
beant.woordt Ambtsbrieven in afwezigheid van 

President 318 
pligten in verband met Huwel. Ord. No. 1, 1870, 

art. 4, 7, 11 en 14 359-62 
teekent en reikt Spec. Huwel. Licentien uit .. 428 
teekent Spec. Hu wel. Licentien en ontvangt copy 

Huwel. Register (Wet No. 3, 1871, art. 3, 
6, 11 en 14) 442-45 

behoorlijk gecertificeerd afschrift van Huwel. 
Register door, is voldoend bewijs 446 

Titel van Gouvernements Secretaris veranderd 
in Staatssecretaris 519 

heeft duplicaat sleutel van Maten Gewigten... 562 
Correspondentie betrekkelijk publieke Zaken 

aan Gou vernements Secretaris te worden 
gericht 700 

Applicatien voor Permitten enz. moeten voor-
zien zijn van Revenue Zegels 701 

of Koloniale Secretaris is lid van Uitv. Raad 
tU dens Tusschen Regering . .. 721, 729 

publiceert Lijst van sterfgevallen in de gevangenis 840 
kan speciaal verlof verleenen tot bezoeken van 

gevangenis in den nacht 845 
ontvangt maandelijks rapport van straffen wegens 

herhaalde overtredingen in de gevangenis 855 
is lid van den Uiv. Raad 1025 
pligten en bevoegdheden volgens 

Gen. Instructie 1882, art. 5, 26, afd. s, 
32, 34, 35, 37, 38, 44 en 47 1048-64 

Reglement van Orde 1882, art. 67 (e), 85, 87 108.5-89 
ontvangt stembilletten van Landdrost 1133 
Lijst van stemgeregtigden jaarlijks door Land-

drost te worden gezonden naar 1133 
verlof gegeven aan, om Portug. Orden te dragen 1262 
certificeert rekening voor ontvangen Kruit .. . 1273 
kan vergunning verleenen tot toegang tot Sein-

kamers in Telegraafkantoren 1 1292 
Aanzoek bij, tot Uitlevering onder 

Wet No. 5, 1885 1356 
21 
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STAATSSECRETARIS enz.-ven:olg. 
kan Lastbrief ter apprehentie herroepen waar 

zulks is geschied zonder zijn order 
ontvangt Certificaat van Committeeren door 

Landdrost in geval van Uitlevering 
ontvangt kennis van terugtrekking van Borg-

13.57 

1358 

akten onder \Vet No. 7, 1885 1874--75 
S'rAATSSCHULDEN, 

of algemeene Landsschnlden zullen gezamenlijk 
betaald worden, 
Overeenk. met Lijdenburg 1860, art. 9 ... 

zullen verrninde1 d worden door verkoop van 
Gouv. gronden, \Vet No. 6, 1870, art. 4 

in betaling van, en private schulden, zijn Gouv. 
N oten een wettig tender, 
\Vet No. 11, 1870, art: 3 

volgens bepalingen van, 

136 

37.5 

393 

Pretoria Conventie 3 Aug. 18tH, art. 10 en 11 1003 
Lond. Conv. 27 Febr. 1884, art. 5 en 17 1256-58 

STAATSSOLICI'rEUR, 
Salaris van, goedgekeurd en verdere bepa.lingen 1364 
Titel van, voorloopig goedgekeurd 1402 

STADS RADEN, 
Bijlage Grondwet 1877, Hoofdst. J, art. 18... 6~2 
Bijlage Grondwet No. 3, 1881, art. 11 en 14... 1027 
henoemd l\farktrneester volgens 

Wet No. 5, 1883, art. 1 1180 
\Vet No. 11, 1883, (vervangen door 

Wet No. 10, 1886), 1214 
WetNo.ll, 1o83,voor eenjaar in werking gestelcl 1223 
Stadsbestuur te worden opgerigt in Mapochs 

grondeu 1231 
\¥et No. 11, 1883, nog een jaar in werking ge~teld 1 298 
Wet No. 11, 1883, tot aanstaande zitting in 

werking te lateu ... 
STANDAARD MATEN EN GEWIGTEN, 

volgens bepalingen van Wet No. 2, 187 4: 
Pond avoi1· dt~ poids art. 2 en 15 
Yard , 2 en 15 
Gallon , 2 
Bushel en Ernmer , 2 en 16 

1370 

561, 564 
... ib., rib. 

561 
561, 564 

Muid Koren , 15 
Modellen van, 2 3 en 5 561 

Wet No. 2, 1874 te worden 'afgekondigd en in ' 

564 
562 

werking gebracht .. . .. . 1153 
STANDERTON, 

Stande~sdrift als dorp uit te geven 
verklarmg als Stadsgrondgebied .. . 
bekendmaking van grenslijnen .. . 
bekendmaking van Vddcornetschappen 

645 
714 
715 
724 
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STANDERTON,-vervoly. 
bepaling van nieu we lijnen 1067 
verandering in grenslijn van wijken Waterval 

en Bleshokspruit ... 1237 
STANDPLAArrSEN, 

op Goudvelden, Bijlage tot \Vet No. 1, 1883, 
art. 5 en 7 1276-77 

\Vet No. 8, 1d86, art. 65 1390 
STEELPOORT, 

Veldcornetschap, District L~jdenburg bepaald . . 1248 
STEENKAMPSBERG, 

Veldcornetschap, District Lijdenburg, hepaald 
bij G. K. 4 November 1865 

STEENKOLEN, 
227 

Hegulatie voor het uitgraven van, op 
Dorpsgronden M. \V. Stroom 

verkocht per 100 pond op Markten, 
-Mijnen op Gou vernementsgronden oncler 

Licentie nit te geven 
STEM.GEREGTIGDE BURGERS, 

kiezen Rtaatspresident, 
V.R.B. 6 November 1871, art. 280 

oefenen hun regt uit volgens 
\Vet No. 4, 1871, art. 2, .5, 6 en 8 
V.R.B. 27 Februarij 18'i2, art. 670 
Wet No. 1, 1876, art. 4, afd. a-d. 
B~j lage Grond wet No. 3, 1881, 

944 
1187 

1300 

427 

450-51 
462 
646 

art. I, 2 en 4 1025-26 
Reglement van Orde, 1882, art. 4 en (d) 1077 
\Vet No. 7, 1882, art. 2, 4-7, 

13-15 en 17 
\Vet No. 2, 1883, art. 41 ... 
\Vet No. 2, 188.5, art. 1 

STEMMEN, 

1132-34 
1177 
1333 

op Bijeenkomsten in Insolvente Boedels, 
\Vet No. 21, 1880, art. 9, 11, 26, 29-31, 
35, 38-40, 42, 97' 106, 12/ . . . 869-929 

Ul V olksraadsvergaderingen, 
Reglement van Orde J 882, 
art. 35-45, 58 

voor Am btenaren en Raadsleden volgens 
Wet No. 7, 1882, art. 1, 7 en 8 

voor led en van Del vers-Comite, 
\Vet No. 1, 1883, art. 13 en 15 

$TEMOPNEMERS, 
pligten en bevoegdheden volgens 

Wet No. 4, 1871, art. 3, 4 en 9 
Wet No. 1, 1876, art. 7) 8, 19 en 20 
V.R.B. 21 J unij 1882, art. 538 
\Vet No. 7, 1882, art. 7, 8, 17 en 18 

1081-84 

1131-33 

1158 

350-51 
647-48 

1108 
1133-3-;1: 
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STEMREGT, 
verlies van volgens 33 Artikelen 1849, art. 11 en 12 3 
niet door ~reemdelingen genoten tenzij bij 

koop van Burgerregt 
wie stemgeregtigd zijn volgens 

Grondwet 1858, art. 32 
wijziging van dit artikel door 

V.R.B. 20 Sept~tmber 1858, art. 22 
V .R.B. 22 Mei 1863, art.23 

wie stemgeregtigd zijn volgens 
Wet No. 4, 1871, art. 5 
\Vet 1, 1876, art. 3-7 

V olksraadsleden moeten de stemmen van 
minstens 40 stemgeregtigde burgers die 
vaste Eigendom hezitten, hebben 

31 

38 

103 
147 

451 
646-47 

1077 
wie stemgeregtigd zijn volgens de Wet op 't 

Kiesregt (No. 7, 1882, art. 1-4) 1131-33 

STERFGEV ALLEN, STERFKENNIS, 
word en door V eldrornetten aangeteekend 
plaats vindende zullen Veldcornetten onderzoek 

doen naar Testamenten enz. 
Kennisgeving aan V eldcornet van, 

62 

99 

hinnen 14 dagen 340, 343-4, 395, 299 
Veldcornet zal Sterfkennis binnen ] 4 dagen 

naar W eesheer zenden 396, 399 
Vorm van Sterfkennis onder de 

\Veeswet (No. 12, 1870 
Tarief voor Registreren van Sterfkennis 
Register van, in de gevangenissen naar 

Staatssecretaris te worden gezonden 

407 
409, 435 

V eldcornetten gehouden in geval van sterfge
vallen, volgens W eeswet te handelen 

STOKEN, 
van Brandewijn in dorpen onderworpen aan 

zekere bepalingen, 
Dorps Regulatien 1858, art. 30 

STRAFBARE INSOLVENTIE, 

840 

1336 

89 

Wet No. 21, 1880, art 71-73 904, 905 
STRAFREGTERS, 

Proclamatie 9 Maart 1880, art. 1-6 
te worden benoemd volgens 

Proclamatie 9 Augustus 1881, art. 2. . .. 
moeten behoorlijk in de Regten gepromoveerd zijn 
zijn leden van het Hoog Geregtshof 
Zie Regters. 

STRUISVOGELS, 
het schieten van, gedurende zekere tijden belet 
uit4alen yan eijeren van, verboden ••• 

743 

1011 
1179 

ib. 
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STUDIE BEURSEN, 
Opleiding van Jongelingen te Doefichem, 

V.R.B. 13 Augustus 1884, art. 86 
Pensioenfonds in verband met 

V.R.B. 4 Augustus ] 885, art. 1 136 
SUB-COMMISSIE VOOR COMPENSATIE, 

BLADZ. 

1259 

1401 

onder Pretoria-Conventie(1881, art. 7, 8 en 9) 1001-3 
SUBSIDIE VOOR SCHOLEN, zie 'l'oe'age. 
SUBSTITUTIE, 

Acte van, of Surrogatie, Zegel op 
opmaken van, door Notaris 

SUlKER, 
In voerregten op, Wet No. 2, 11:581 , art. 3 
Wet No. 6, 1882, art. 3, afd. 3 .,. 

SUIKERBOSCH RAND, 
Veldcornetschap, District Pretoria bepaald 

, , , veranderd ... 
SUPERINTENDENT VAN NATURELLEN, 

of S('crd:~ris van N aturellen Zaken, volgens 

432 
439 

1023 
1121 

113 
131 

Bijlage Grondwet 1877, art. 10 681 
Lid van Uitv. Raad tijdens Tusschen-Regering 721, 729 
pligten en bevoegdheden van, volgens 

Regels, Regulaties en Orde1s van 
\Vet No. 6, 1880 752-53 

is een der Hoofdambtenaren 1027 
pligt van, volgens Gen. Instructie 1882, art. 21 1054 
opgedragen toe te zien dat ingeboekte Kaffers 

van Mapochs Stam niet warden mishandeld 1222 
zal plaats innemen van Secretaris van 

Inboorlingen onder Britsch gezag, 
Londen Conventie 1884, art. 18 

is ex offic£o lid van Uitv. Raad ... 
Appel naar: van Onder-Commissarissen van 

Naturellen 
geraadpleegd door Staatsprocureur in geval van 

misdaden door N aturelleu begaan 
moet borg stellen 

SUPERINTENDENT V AN ONDERWIJS, 

1258 
1275 

1353 

J 354 
1373 

Wet No. 4, 1874, art. 13-16, 21, 39, 40, 
45, 46, 53, l57-59, 6G-72 ... 569-76 

in verband met 
Reglement voor het Examen v. Onderwijzers, 
(12 Mei 1876, art. 2-4) 643 

pligten en hevorgdheden volgens 
Wet No. 10, 1880, art. ~-4 

is een der Hoofdam btenaren 
pligten en bevoegdheden volgens 

Wet No. 1, 1882, 
Hoofd I, art. 5, 6, 10, 12-15 

,, II, art. 3, 8, 10 

765 
1027 

1071-70 
1073-7{? 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

166 
BLADZ. 

SUPERINrrJ~NDENT V AN ONDERWIJS,-veruolg. 
Opdragt betrekkelijk Opleiding van jongelieden, 

V.R.B. 13 Aug. 1884, art. 8.5 . . . 1259 
in verband met me.lium van Onderwijs, 

V.R.B. 3 October 1884, art. 74H 1268 
SUZEREINrrEIT, 

van H. 1\I. de Konigin, volgens 
Pretoria Con ven tie 3 A ugustus 1881 , In1eiding 996 

Regten voorbehouden, art. 2 en 18 aJd. 3 1000, 1005 
Regten voorbehouden volgens 

Londen Con ventie, 27 Februar\j 1884, 
art. 4 en 13 12.55, 1257 

TABAK, 
Invoerregten op, 1023, 1120 

TARIEF, 
voor Inboeken van Apprentic<'n,... \J 
voor Administratie van Boedels . . . 16 
voor Executie in Boedels //J. 
van Vendu-Regten in Boedels 17 
van Vendu-Regten ·ib. 
voor rrranP.porten van Plaatsen 18 
voor Transporten van Erven ·ib. 
voor Registratie van Testamenten op de 

\Veeskamer 20 
voor Verlofbrief om onder de Katl'ers te 

handelen 24 
voor Memories aan den V olksraad 
voor Burgerregten 
voor Dagvaardingen ... 
vcor Vonnissen in Geregtshoven ... 
voor Afschriften enz .... 
voor Geregtsboden 
voor Heemraden en Gezworenen ... 
voor Beslaglegging 
voor Marktgelden 
voor Transport van Erven en Plaatsen 

28 
31 
.57 
58 
·ib. 
·ib. 
59 
61 
G2 
64 

voor Vendu,..Afslagers... ·il1. 
voor Marktgelden 112, 113 
voor Getuigen in Crimineele en Civielc Zaken 

(Re is- en V erblij fkosten) 
voor Jeden der Land Commissie... 125, 
voor Bevestigen van Huwelijken door Predikant 
voor Registratie van Testamenten 
voor Administratie van Boedels ... 
voor Land-Commissie 
voor Landmeters 
voor Ba1juw 
voor Rcgistratie van Transport- en Verband-

123 
132 
L58 
198 
199 
245 
246 
252 

Acten enz. 
yppr Buitengewone Transporten . , , 

257 
267-68 
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'f ARIEF,-vervolq. 
voor 'raxateurs van plaatsen 
Toelage aan personen voor het verkoopen van 

Staatsgronden l! pCt. niet te bovon gaande 
voor Land-Commissie bepaal1l op 10s. 
voor Registratie van Eigendomsplaatson 5s. 
voor Heerenregt bepaald op 3 pCt. 
voor Venduregten verhoogd 
voor Waarnemend Landdrosten 10s. per dag 
voor Verbl~j fkosten voor J urieleden 
voor Grondbrief volgens nieuwe vorm 10s. 
voor Drijfgelden, Schut Hegulaties 1869, art. 5 
voor Schutgelden, idPrn, art. 6 
voor Oppassen, icle1n, art. 7 
voor Taxateurs, 1:dem, art. 22 
voor lnspecteurs van plaatsen en kaart 
voor Grondbrief van plaats 
voor PostgelJen 
voor Commissieleden, \Veeskamer 
voor Collectie van W eeskamer geld en 
voor Registratie van Testamenten 

BLADZ. 

306 

308 
ib. 

812 
313 
H14 
01G 
Bl9 
318 
323 

'i/). 
·£b. 

32S 
328 

voor copy Hcgistratie en 'frou wgelden 
voor leden cler Land-Commissie ... 
van den Landmeter-Generaal 

3G2, 

ih. 
334 
34() 
3/17 
353 
364 
370 
373 
375 voor pu blicatie van Grondbrieven 

voor Kafferpassen, 
voor Juries door Gouvernement te betalen 
voor Execute1.uen in Boeclels 
voor Commissieleden 
voor Curatoren 
voor Taxateurs 
(Algemeen) voor \Veesboedelzaken, 

\Veeswet No. 12, 1870, 

380, 383 
ib. 

398, 400 
402 
40G 
409 

408 
voor Verblijf- en Reiskosten voor Inspecteurs 

van plaatsen 418 
voor onderzoek van Kaarten betaalbaar aan 

Landmeter Generaal 420 in noti.~ 
voor Registrateur van Acten, Zegelregten en 

Kantoorpenningen 430-34 
voor W eeskamer 434 
voor Baljuw 435 
voor Dienstboden Contracton 43G 
voor Bode, Geregtshoven 437 
voor Procureurs 1?J. 
voor Agenten 438-39 
voor N otarissen 439 
voor Beeedigde V ertalers 440 
voor Genees- en Heelkundigen ·£b. 
voor Getuigen en Di v. Collegien 441 
voor Copy Huwelijks Register 445 
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TARIEF,-vervolg. 
voor Trouwgelden 447 
voor Reiskosten aan Am btenaren in Dienst . . . 460 
voor Verblijf- en Reiskosten aan V.R. Leden 472. 475 
voor Kafferpassen .. .4 73-7 4, 480, 482 
voor Doopen, Aanneming van Lidmaten, 

Bevestigen van Huwelijken enz. 511 
voor Permitten voor Vuurwapenen 518 
voor Postgelden .532-33 
voor uitmaken van Transport en Verband Acten 56.5 
voor Inzage op Registratie Kantoor 586 
voor Copie gelden ib. 
voor Registratie van Maatschappijen ib. 
voor Inlij ving van Maatschappijen .590 
voor het bergen van Kruit en Ammunitie 613-14 
voor Agents Licentien op Goud vel den 630 
voor Transportgelden, Registratiegelden, Inzage 

op Kantoren, copie Transporten, Zegel op 
Aanstellingen, Royeeren van Verbanden ... 

van Trouwgelden verhoogd 
660 
661 
718 
719 
793 
942 

voor Getuigen en Juries in Crim. Zaken 
voor Padpostzakken ... 
voor Registratie van Dienstcontracten 
voor Getuigen in Crimineele Zaken 
voor Leges en Penningen, 

(Meester Hoog Geregtshof) ... 
voor Schutgelden. Mijl-, of Drijfgelden 
voor Taxateurs 

986-87 
1092 
1093 

voor Paardenhuur enz. voor Civiele Ambtenaren 
op reis 

voor Berging van goederen 
voor Grondbrieven enz. 
voor Hoog Geregtshof 
voor Hoogere en Lagere Hoven enz., 

Wet No. 8, 1883 

1097 
1101 

1116, 1117 
1130 

voor Procureurs (gew. door \Vet No . .5, 1886) 
voor Advocaten (1:dern) 

1200 
1:b. 

1202 
voor Getuigekosten in Civiele Zaken (idem) ... ib. 

1203 
1204 
120.5 

Regels voor Reiskosten 
voor Hoofd- en Onder-Baljuw 
voor Zegelregten van Griffier 
voor Lagere Hoven, 

(herroepen door Wet No. 5, 1886) 
voor Agenten 
voor Geregtsboden 
voor Kafferpassen 
voor Legalisatie van handteekeningen 
voor Belasting van Houtzagers ... 
voor Meetkosten (Wet No. 2, 1884,) 

1206 
1207 
1208 
1235 
1241 
1243 

1284, 128G 
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TARIEF, -veTvol.r;. 
voor Meetkosten Bijlage I 1286 

Uitbetaling aan Landmeters... 1284, 1287 
Kaarten en Pln.nnen 1289 
Reis en Verblijfkosten 1290 

voor 'felegrammen 1293-94 
voor leden der Baken-Commissie 1313 1317 
V ermindering van Posttarief naar Kaap Kolonie ' 

en Natal 1317 
voor Baken-Commissie 1417 

TAXA'fEUR, 
pligten en bevoegdheden volgens Grondwet 1858, 

art. 172, 174, 194l 210-214 ... 61-67 
volgens' Dorps Regulaties 1858, art. 22 88 
voor de W eeskamer, 220, 223, 344, 353, 399-409 
van plaatsen 305 
van schade door vee gedaan 325, 1093 
Licentie bepaald voor, 429 
Zegel op rroelating van . \. 433 
Betaling volgens tarief 435 

TAXA TIE, 
door, wordt opbrengst van plaatsen bepaald ... 
der belasting van plaatsen 

6.5 
66 

220 
222, 223 

306, 312, 313 
3~5, 1393 

344-53 

van Boedels 
van do. 'farief Schedule D en E 
van plaatsen 
van schade door vee gedaan 
van Boedels 
in Boedelzaken, Weeswet No. 12, 1870, 

art. 29, 31, 53 en 65 
van Rekeningen door W eesheer ... 
goedkeuring van, 

399-403 
434 
435 

van rekeningen van N otarissen door Landdrost, 
van Kosten, Civiele Procedure (1874) 

440 
550 
587 
619 
872 
986 

van Kosten bij Executie tegen Maatschappijen, 
van Land-Commissie Kosten door Landdrost ... 
van Kosten in Insolventie Zaken 867, 
door Hof of Regter ... 
van goederen door Belastinggaarders, 
van vaste goederen, ... 
van Rekeningen in Hoog Geregtshof 

TAXEERMEESTER, 

1024, 1121 
1192 

1201-1204 

van Hoog Geregtshof, Wet No. 8, 1883 1200 et seq. 
TELEGRAAF, 

\Vet No. 9, 1880, tot het regelen der 
Elektrische 'l'elegraaf 

Wet No. 3, 1884, op de betere administratie 
759 

van den dienst op de 'felegraphie 1291 
-palen zullen door Veldcornet bewaard worden 1335 
-Conventio met 0. Vrijstaat te sluiten 1343 
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TELEGRAAF,-veTvolg. , 
naar Potchefstroom enz. te worden vcrlcngu... l3GG 
Kantooruren der 'felegraafkantoren 1411 

TELEGRAAF BEAMBTE, 
pligten en bevoegdheden van, 

Wet No. 3, 1884, art. 3, 7, 8, 10, 13, 
20-2!, 26, 28 en 29 1291-95 

moeten borg stellen volgens 
Wet No. 7, 188.5 

TELEGRAMMEN, 
onderscheiden in Go. 'V1"1'11emeut -, Dien::;t- en 

B'~izonde·re-
voorregt van Oouve?Tl em en f,..;-
Talen waarin te word en gesteld ... 
in gelleim geschrift betalen dubbel tarief 
verdern verzending van, door post 
op wdke gronden overseinen van, geweigerd 

kan worden 
kosten van opgehouden, worden aan afzender 

terugbetaald 
overkomst der, niet gewaarborgd 
Taricf van tijd tot tijd door Regering brpaald 
Tar:ef voor Buitenlandsche, volgcns Con ventie 
Ta1 ief voor, op ieder kantoor ter inzage van 

puhliek 
vooruitbetaling van antwoord 
Afzendcr Lm kennisgeving van ontvangst vor-

deren tegcn betaling 
voo:·uitbetaling van, in postzegels 
verzending vau, hij tctoring 
Amhtcnaar verpligt afzender hiervan kcnnis te 

geven 
aanvragen op ophelderingen als dienst, te 

word en beschou wd 
Afschriften van vroeger verzondene of outvangene 
prij s van afschrift voor iedere 100 woorden ... 

TENDERS, PUBLIEKE, 
moeten gevraagd worden voor publieke werken 

en leverantien 
voor publieke werken aan Auditeur te zenden 
voor Schut bij publieke veiling ... 

1374 

1292 

1293 

ib. 
·£h. 

1294 
'/b. 
ill. 

voor Postvervoer 3·?9, 334, 527, 
\Veeswet 1869, art. 49 en 50 

306 
319 
322 
532 
~14G 
401 Weeswet No. 12, 1870, art. 50 en 51 

Concept-OrdonnantiP, d.d. 16 Augustus 1875, 
regelende de wijze waarop, gevraagd wor
den voor publieke werken en leverantien 

voor leverantien van Artillerie-Corps 
yoor leverantien van Politie-Corps 
111 verband met Tender-Commissio 

633 
1033 
1040 
1058 
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TENDERS, PUBLII~KE,-vervolg. 
zullen gevraagd worden door 

Pensioenfonds-Commissie 
TENDER, WETTIG, 

z~jn de nieuwe Gouv. Noten .. . 
zijn a !le in omloop zijnde Noten .. . 
klein papiergeld van 6d. tot 10s. is ook een 
Schatkistbilletten zijn ... · 

'l'ESTAMENTEN, 
in Boedels moe~en aan \Veesheer binnen 6 

weken vertoond worden ... 
van bestaande, worden door Veldcornetten aan 

BLAD.Z. 

1219 

093 
422 
452 

1405 

20 

W eesmeester kennis gegeven . . . 99 
Ordonn. No. 8, 1864, regelende registratie van 181-198 
Ordonnantie No. 9, 1864, regelende Boedels 

van Minderjarigen, Krankzinnigen of Af-
wezigen 200, 201 

Ordonnantie No. 10, 18G4, Testamenten, Ge-
schriften en Procuratien 

Hoedels met, Weeswet 1869 
Boedels zonder, Weeswet 1869 
Bocdels met, Weeswet No.12, 1870, art. 6-27 
Boedels zonder, Weeswet No. 12, 1870, 

223 
340-53 
343-53 
395-99 

art. 28-38 en 41 399-400 
in het algemeen, Weeswet No. 12, 1870, 

art. 66 afd. j, 7 4-77 en Vorm F (Tarief) 403-8 
Zegel op .. . 431 
Registratie van 434 
opmaken door N otaris van 439 

THESA DRIER-GENERA AI J, 
pligtP-n en bevoegdheden volgens 

Instructie Auditeur-Generaal 1869, art. 2, 
6, 7, 11, 13, 15 en 16... 319-21 

Postwet 1369, art. 12, 75-77 en 79 330-38 
de Wet regelende Uitwisseling van Gouv. 

Noten (No. 11, 1870, 
art. 2, 4, 5, 9 en ] 0) 392-94 

ontvangt maandel. stortingen van Weesheer... 404 
Instructie voor den, (Wet No. 6, 1871) art. 1, 

2, 4, 6-9 en 11 457, 458 
heeft zitting en adviseerende stem in Uitv. Raad 457 
pligten en bevoegdheden volgens 

Wet No. 7, 1871 (Uitw. Gouv. Noten) 459 
if;al Ambtenaren met blanco passen voorzien... 473 
pligten volgens \Vet No. 2, 1873 (Vorming 

van -Delgingsfonds) afd. 1 en 2 478 
pligten volgens \Vet No. 3, 1873, 

(Uitwisseling van N oten) art. 1, 3--.-6 .•. 
zal benoodigd getal Pass en voor N aturellen aan 

Landdrosten uitreiken 

479 

480 
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THESA URIER-G ENERAAL, -vervolg. 

TIN, 

pligten volgens de Postwet (No. 7, 1873), 
art. 11, 74-76 en 79 ... 528-36 

pligten volgens de vVet op Maten en Gewigten, 
(No. 2, 1874) art. 3, 6, 7 en 12 562-64 

moet kwitantie geven volgens gedrukte vorm 607 
Pligten en bevoegdheden onder de \Vet voor 

Zegelmeester, enz. (No. 2, 1875), art.1, 3 en 5 615 
is ex-officio lid der commissie voor vervaarcli-

ging van Postzegels · 61 6 
ontvangt postzegels van de Commissie ib. 
geeft post- of andere zegels alleen aan Zegel

meester af 
is lid van Tender Commissie 
geeft gestempelde chequeboeken aan Zegel-

meester uit 
Sto~ten van landsgelden bij 
Salaris Staten worden ingezonden aan 
Fiskale pligten van Landdrost te Pretoria op

gedragen aan 
is een der Hoofdambtenaren 
Pligten en bevoegdheden volgens 

Generale Instructie, 18:-2, art. 2, 3, 5, 6, 
8, 10, 13, 14, 16, 18, 23-26, afd. a, b, e, 
f, g, i, k, l, p, :28, 29, 32-35, 38, 41, 

617 
633 

641 
701 

'ib. 

990 
1027 

42, 43, 46, 47 ... 1047-1064 
Bevoegdheden onder Wet No. 4, 1882, 

(Inspecteur Generaal en Belastinggaarders) 
art. 1, 2, ~), (4) 15 1099-1102 

ontvangt VVegbelasting 1191 
ontvangt Heerenregten 1193 en 119.5 
Stort maandelijks gelden in \Veeskamer ten 

behoeve van Pensioenfonds . . . 1210, 1223 
zal afzonderlijke administratie voeren van gel-

den ontvangen voor de Generale Opmeting 1284 
opgedragen geene rekeningen te passeren of 

uit te betalen aan personen die gelden 
schulden aan den Staat . . . . . . 1348 

moet borg stellen 1373 
oniv~ngt maandelijks staten v. Mijncommissaris 1384 
Betahng van hoofdsom en rente d('r uitgeloote 

Schatkistbilletten geschiedt ten kantore van 1406 

en dergelijke metalen, percentage betaling aan 
Regering . . . . . . 295 

TOEHOORDERS, 
Pligten van? bij Teregtzittingen, 

33 Artlkelen, 1849, art. 2, 3 en 4 .. . 1-2 
Pligten van aanwezigen of in Volksraad Ver-

gaderingen, Gron(iwet,' 1858, art. 45 , ~, 40 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

173 

STAATSPROOURJ1~UR,-veTvolu. 
· de rust van het Hoog Geregtshot verstorende, 

strafbaar, Bijlage No. 3 tot Grondwct, 1859, 
art. 3 

BLADZ. 

118 
Bepalingen betreffende Reglement v. Orde, 18s2: 

Hoofdstuk IX, art. 89-93 .. . 1089 en 1090 
TOELAGE, 

of Subsidie van Gou vernement aan Scholen, 
\Vet No. 4, 1874, art. 7, 12 en 

\Vet No. 10, 1880 
24 568-.570 

Proclamatie, 28 Augustus 1880 ... 
Reglementen ten opzigte van subsidies ten be-

hoeve van Elementaire Schol('n 
aan ILsolvent, Wet No. :n, 1880, art. 59 
of Sub'3idie aan schulen, volgens \Vet No. 1, 1882, 

764 
76() 

767 
897 

art. 3, 6: 15 en 16 1070-1073 
aan V olksraadsleden, volgens 

H.e.!!lement van Orde, 1882: art. 10, 
] 2, 13 1078, 1079 

aan Secretaris van Oommissien, 1:dem, art. 68a, I 086 
voor onderhoud op reis aan arnbtenaren, 

\Vet No. 3, 1882, aft. 1-3... 1096 en 1097 
TOELATING, zie Admi.-;sie. 
'l'OLK, 

Orimineele Procedure, 1866, art. 27 
Wet No. 2, 1871, afd. 17 
Wet No. tl, 1883 (Tarief voor) 

'l'OGTGANGERS, zie Ilandela1·en. 
TOLLEN, 

door de Regering te warden geplaatst 
Regering gemagtigd langs de wegen in district 

Lijdenburg op te rigten, 
V.R.B., 30 J ulij 1883, art. 967 

J)ouanekantoren op de groote wegen 
Regering opgedragen tenders te vragen 

ter oprigting van, langs de hoofd
wegen uaar de goud vel<lcn ... 

TOLVERBOND, 

276 
440 

1201 

(:)00 

1227 
1345 

1366 

te warden opgerigt met Kolonien van Z. Afrika 1265 
TRACTAAT, 

of Overeenkomst met L\jdunburg 133 
met Portugal 29 .Tulij 18()9, art. 15 a:mgehaald 378 
1net Oranje Vrijstnat, 1 A ng. 1872 goedgekeurd 469 
met Belgie goedgekeurd 642 
met Holland goedgekeurd ib. 
met Portugal ll December 187 5, gomlgekenrd 644 
Supplementaire Tractaat met Portugal, 

del. 17 Mei 1884, ratifieerd... · 
met Duitschland gqedgekeurd 

1259-60 
1341 
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TRACTATEN OF BONDGJ~NOOTSUHAPPEN, 
met Buitenlandsche Mogendheclen vereischen 

goedkeuring van V olksraad, 
Grond wet 1858, art. 27 

in tijd van Oorlog kunnen door Comm. Generaal 
en Krijgsraad aangegaan worden 

met Buitenlandsche Mogendheden vereit;chen 
goedkeuring van H. Majesteit volgcns 
Pretoria Conventie 1881, art. 2 (afd c.) 
Londen Con ventic 1884, art. 4 

TRANSrro OF DOORVOER, 
geen Belasting betaalbaar op producten of 

voortbrengselen van 0. Vrijstaat 
van Gouv. Krijgsbehoeften en Ammunitie vrij 
of Doorvoer van rrroepen toegestaan, 

Pretoria Conventie 1881, art. 2 (b) 

BLADZ. 

37 

1000 
1255 

470 
ilJ. 

1000 
Belasting betaalbaar op goederen van 

Lourenzo ~1arques doorgevoerd 
Regulaties voor den Doorvoer 

TRANSITO PAS OF PERMIT: 

1302-3 
1347 

voor vervoer van Rout, 
Regula ties d. 17 J anua1·i 188 I, 

voor Ammunitie vastgesteld bij 
978-81 

\Vet No. 4, 1884, art. 5 en Schedule A 1206 en 97 
TRANSPORT, 

-kosten door Verkooper worden bctanld 
-gelden te worden betaald 
te worden uitgenomen binnen 6 maanden 
geen, verleend zonder verklaring van koopsom 
door Landdrost opgemaakt wordt verzonden 

18 
64 
65 

226 

naar Hegistrateur van Akten 254, 1114 
moet vergezeld zijn van behoorl\jke procuratie ib. 
Landdrost gemagtigd te bekrachtigen ib., 1114 
ongeldig zonder onderteekening door 

Registrateur van Akten 
van .BJigendom waarvan Grondbrief niet is 

255,1115 

uitgevaardigd ilJ. 
fouten in, hoe te worden verbeterd 256, 1116 
kan alleen op order van Hoog Geregtshof 

worden vernietigd . . . £b., 1115 
Gouvernements Transport niet door Landdrost 

te worden verleend 
kan door eigenaar voor een grondbrief 

verwisseld worden 
V ormen van, ... 
bepalingen betreffende buitengewone 
kan tegen nieuwe worden omgeruild 
Zegelregt op, 
Consulaire, afgekeurd 
van Schoolg~bouwen. op School-Commissies 

25/ 

'ib., 1116 
2.58-60 

265 et seq. 
818 

430, 434 
519 
569 
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TRANSPOR'r,-vm·colq. 
van Aandeelen in Maatschappijen 
van gronden op kleurlingen afgekeurll 
-gel den verhoogd . . . . .. 
Tarirf van copie van, -Acten ... 
\Vet No. 8, 1880, betere regeling van het 

Kantoor van den Hegistr. van Acten 
van Gronden gewaarborgd door 

Pretoria Conventie 188 J, art. 31 
bepalingen betreffende, volgens 

BLADZ. 

585-89 
595, 597 

660 
ib. 

755 

1008 

\Vet No. 5, 18t)2, (op de Registratie Kantoor) 
geen, gepasseerd zonder bewijs dat belasting 

1110 

betaald is 1114, 1377 
van gronden gewaarhorgd door 

London Conventie 1884, art. 9 en 18 1256, 1258 
Landdrost gomagtigd, te bekrachtigen 111 L1 
Heg. van Akten geen copie,- toe te staan dan 

op be.eedigde verklaring 
mag Landcuost uitmaken volgens tarief 
of overrnaking van Mijneigendom moet 

geregistreerd wcn·den 
TRANSPORT lliJDERS, 

vervligt zich bij naa~teJ.belastinggaarder te 
vervoegen 

vorpligt vra.chtb~·ieven to vertoonen, en, 
·desvoroischt, te bezweren 

verhoden goederen door het land te vervoeren 

1115 
133J 

1393 

1100 

n). 

tenzij vrachtbriefbehoorlijk is afgestempcld 1101 
TRANSPORT-UITl\IAKER 0 b' CONVEYANCER, 

toelating van personen als, Wet No. 3, 1874 ... 
ProchmaHe 18 Mei 1877, art. 9 

5GG 
70f> 

1012 Prorlamatie 9 Augustus 1881, art. 6 en 7 
Verantwoordel~jk voor Acten door hem 

opgetrokkJ•n 
Zegelregt Ol> aclmissie van, 

TRANSVAAL J\;IJJN-MAATSCHAPPIJ, 
Inlijving van, volgens Wet No. 5, 1873 

TIUGONOMETRISCHI~ METING, 
\Vet No. 2, 1884, Gen. Opmeting 
Generale Instructie Staatmeter Gen. 1884 

TIUGONOMETRISCHE STATIONS, 
vVet No. :2, H384, art. 3, 5 en 14 
Gen. Instructie Staatmetor Gen., art. 3 

TROEPEN, 

120Ci 

482 

1281-85 
130() 

1282-84 
1300 

bepalingen volgens Pretoria Conventio 1881... 996 
Vorvoor van, toegestaan, art. 2 (b) 1000 
Bewaring van Graven van, art. 17 1005 
V erlaten van, art. 33 1 009 
Uitlevoring van Deserteurs, art. 29 1008 
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TROEPEN,-vervolg. 
Londen Conventie 1884 : 

Bewaring van Graven, art. 10 
Verbeterde Regulaties voor Txansvaalsche, 

TROEPERS, 

1257 
1269 

van Politie Corps, Wet No. 5, 1881 1038-41 
TROUWGELDEN, 

Huwel. Ord. No. 1, 1870, art. 19 
Wet No. 3, 1871, art. 19 
verhoogd door V.R.B. 7 Junij 1876, art. 117 ... 

UITGAVEN, 

364 
447 
661 

van den Staat, Gen. Instructie 1882, 
art. ] , 6, 11, 26-35, 39 en 4 7 

UITLANDERS OF VREEMDELINGEN, 
1047-64 

bepalingen omtrent, die wenschen zich in den 
Huwelijken Staat te begeven, 
V.R.B. 15 Junij 185~, art. 57 

niet in Afrika geboren, zijn geen burgers en 
kunnen geen am bt bekleeden, tenzij zij 
bun burgerregt gekocht hebben 

moeten voorzien zijn van behoorlijken Paspoort 
verkrijgen Burgerregt volgens 

vVet No. l, 1876, art. 1, af:l. b.-c. 646 
Wet No. 7, 1882, art. 1, afd. b.-c. 1131, 32 

of Emigranten vrij van Kr~jgsdienst gedurende 
de twee eerste jaren, \Vet No. 2, 1883, art. 8 1167 

eigenaren van grond zijnde, betalen oorlogs
belasting volgens Wet No. 2, 1883, art. J 4 1170 

eigenaren van plaatsen zijnde, betalen meet-
kosten volgens Wet No.2, 1884, (Gen. 
Opmeting), art. 15 

belasting schuldig zijnde, wier woonplaats 
onbekend is, worden in Staot . .;;cou1'ant 
opgeroepen, volgens, Wet No. 10, 1885, 
art. 6 

UITLEVER1NG VAN MISDADIGERS, 
bepaald bij, 

Zand Rivier Conventie 1852, art. 7 
\Vet No. 5, 1871 
Tractaat met 0. Vrijstaat, 1 Aug. 1872 ... 
Wet No. 1, 1873 (Kaap Kolonie en Natal) 
Conventie met 0. Vrijstaat, 1880 ... 
Wet No. 2, 1881 (0. Vrijstaat) 
Pretoria Conventie 1881, art. 29 
Londen Conventie 1884, art. 16 
Wet No. 5, 1885 (0. Vrijstaat) 

1284 

1408 

13 
455 
170 
476 
737 
981 

1008 
1257 
1356 

UITSPANNEN, UITSPANNINGEN 
bij de Zoutpannen belet ' . . . 15 
door Inspecteurs te worden beJ,aald 27, E'2, 146, 327 
langs de groote trekwegen ... 27, 146, 327 
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UISPANNEN, UlTSPANNlNGEN,-vervolg. 
Gronden waar Uitspanningen op ~ijn niet te 

BT,ADZ. 

269 
worden verkocht maar slechts verpacht 
door Regering . . . . . . . .. 

geen Eeuwigdurende Erfpacht op, te worden 
verleend . . . .. . .. . · 310 

voor Reizigers een sertivituut op elke plaats 
volgens vorm van Grondbrief, 
V.R.B. 5 Juni 1869, art. 155 

geen Longziek Vee te worden gebracht op, ... 
elk plaats onderworpen aan, 
Tijd van Uitspanning 
V ee van Reizigers grazende op, mag niet 

gesch ut word en ... 
Gouvernements Uitspanningen 
reeds ge1nspecteerde Uitspanningen als 

Gou vernementsgrond verklaard 
WQlke, als on vervreemdbare Eigendom der 

Eigenaren beschouwd 
UITTREKSEL, 

van plaatsen in het middenpunt ... 
behoeft niet het middenpunt te zijn 
( oudste) als leiding genom en in geschillen, 

Baken Wet 1864, art. 11 
Middenpunt behoeft niet altijd kenmerk in 

uittreksel te zijn 
wettigste vertoonde uittrekoel heeft voorkeur 

bij Inspecteurs ... 
UITVALGROND, 

tusschen plaatsen kan onder buren verdeeld 

317 
367 
410 

ib. 

1091 
1219 

1269 

ib. 

26 
145 

245 

1416 

'1245 

worden 27 
zal voor het Gou v. ge1nspecteercl word en 82 

146, 327, 1312, 1416 
als Gouvernementsgrond beschouwd 422 
of spare ground tusschen claims kan door 

claimhouder bezet worden, 
Wet No. 8, 1885, art. 75 ... 

UITVOERENDE RAAD, UITV. RAADSLEDEN, 
Klagte tegen, ingediend bij V oorzitter van 

den V olksraad ... 
oudste Lid van, treedt op ingeval van dood 

of ontslag van President 
hebben zitting doch geen stem in den 

1392 

38-9 

43 

Volksraad 46, 597, 1025 
ew ojfic1:o Leden 46 
gekozene Leden t'b. 
K walificatie van, van non-officieele leden ib. 
leggen ambtseed in handen van den Volksraad af 47 
klagte tegen 
Boete voor pligtverzuim van 

ib. 
ib. 
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UITVOERENDE RAAD, UITV. RAADSLEDEN,-vervolg. 
administrative Magt ontleent haar magt 

van President enz., 61 
twee leden kunnen door Lijdenburg gekozen 

worden 137, 140 
wanneer drie leden een quorum uitmaken .. . 308 
gemagtigd plaats van V olksraadzitting te 

bepalen . . . . . . 656 ·m notis 
zal zooveel mogelijk bij iedere zitting van 

Volksraad tegenwoordig zijn 
drie non-officieele leden 
wie Uitvoerende Raadsleden zijn 
drie leden behalve Staatspresident maken een 

quorum uit 
vergaderen geregeld eens in de maand 
Comm. Generaal houdt op lid van Uitv. Raad te 

zijn en Staatsprocureur treedt in zijne plaats 
hebben toegang tot gevangenissen 
drie ofllcieele en twee non-officieele leden 
wanneer Hoofd-Ambtenaren stem in, hebben 
kan verlof verleenen aan Staatspresident om 

buiten 's lands te gaan 
een lid van, door Volksraad tot Vice-President 

benoemd 
vergaderen geregeld eens in de maand 
Staatspresident met twee leden maken een 

quorum uit 
kunnen in beraadslagingen van Volksraad 

deel nemen 
Reiskosten van 
Zie ook Go7,wern~ment. 

UITWISSELING, 
van Gouv. noten volgens 

ib. ib. 
597 
680 

681 
ib. 

519 
845 

1025 
1026 

ib. 

ih. 
1027 

ib. 

1089 
1097 

Wet No. 11, 1870, art. 1, 4, 5 en 9 393-94 
van nieuwe Gou.v. noten volgens 

. Wet No. 7, 1871, art. 1-6... 459 
UTRECHT, 

grenslij n van District, bepaald 129 
grenslijn van, aangehaald in 

Overeenkomst met Lijdenburg, 4 April1860 134 
Buffelbosch en Pongola Bosch opengezet 

Tombie nog gesloten . . . ' 298 
grenslijn tusschen W akkerstroom en 301 

' Houtbosch Makiteele in 't District voor 
Gouv. uitgehouden ... ' .. . 515 

acht Erven te, toegekend aan Ned. Herv. Kerk 521 
Landdrost van gemagtigd met Naturellen te 

onderhandelen . . . 605 
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VAAL RIVIER, 
71 

1326 

Veldc?rnetschap, District Potchefstroom bepaald 
Regermg gemagtigd Commissie te benoemen 

aangaande de eilanden van, ... 
VACATUREN. 

Reglement op de, goedgekeurd door de 
Algem. Kerkvergadering, 20 Novemb. 1865 

\Vetten en Bepalingen der Ned. Herv. Kerk 1869, 
Hoofclstuk V, Wet op de, . . . . .. 

hoe te handelen waar vacature ontstaaa.t In 
betrekking van Landdrost ... 

in geval van V olksraadsleden 
in Delvers-Comite 

233 

494 

1026 
1078 
1158 

V AGABONDEN OF RONDZ\VERVERS, 
kunnen door V eldcornetten zonder Bevelschrift 

geapprehendeerd worden 
Wet No. 9, 1870, ter voorkoming van La.nd

looperij, Dieverij en andere Ongeregeld
heden onder de Kaffers 

\Vet No. 1, 1881, op Vagabondage of La.nd
looperij 

V eldcornet verpligt deze \V et strict te observeren 
\Vet No. 9, 1870, herroepen door 

Wet No. 4, 1885, op Naturellen, art. 1. .. 

93 

378 

1016 
1305 

1352 
VARKENS, 

VEE, 

en Pluim vee in watervoren gevonden zullen 
gedood worden ... 

-vet of Lard, In voerregt op 
-vleesch, Invoerregt op 
en Pluim vee, schnde doende, 

word en 

87 
1023, 1120 

ib., ib. 
kunnen L edooi 

-vleesch verkocht per pond op Markten 

bepalingen betreffende, Dorps-Regulatien 1858, 

1096 
1187 

art. 2, 9, 11, 12, 13 en 23 . . . 85-88 
Veldcornet-Instructie 1858, art. 37 96 
Schutregulatien 1869, art. 3-12, 14-21, 23 

en 24 322-25 
\Vet No. 3, 1870, art. 1-9 (Longziekte) 367, 368 
Wet No. 13, 1870, art. 1-6 (Reizigers) 410, 411 
\Vet No. 2, 1882 (op Schutten), art. 4-8, 10, 

12, 17, 19, 22, 24, 25 en 60 1091-95 
of Levende Have vrij van Invoerregten, 

\V et No. 6, 1882, art. 3, a.fd. 1, sectie a 1119 
met betrekking tot Markten, 

\Vet No. 5, 1883, art. 15 (n) en 20 1187, 1188 
V.I£ELWIJVERIJ EN BIGAMIE, 

· · · Stra.f voor dubbel Huwelijk 444 
Uitlevering voor, volgens Wet No. 5, 1871 456 
'l'ractaat met Oranje Vrijstaa.t 1872, art. 7 471 
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VEELWIJVERIJ EN BIGAMIE,-vArvolg. 
onder Kleurlingen, door de W etten niet erkend 667 
Uitlevering voor, Wet No. 5, 1885 (0. Vrijstaat) 1360 

VELDCORNET EN ASSISTENT-VELDCORNET, 
Oude Instructien 9 April 1849 ... 
Straf voor, die weigert zijn gewapende magt op 

te roepen 
verpligt onwilligers in zijn wijk te bezorgen 

ten kantore van den Landdrost 
Apprentice-Wet 9 Mei 1851, art. 1-7 
moet toezien dat geene mishandeling van 

1 

2 

'6 
8-11 

Dienstboden plaats vindt 21 
kan permit verleenen tot koopen van kruit 24 
Boetc voor niet bekend maken der 'Vetten 41, 1332 
is Krijgsofficier 48 
handhaving van orde opgedragen aan 49, 90, 101, 1332 
Strafbepaling voor, in geval van ongehoor-

zaamheid, enz. . . . 50 
doet verslag aan Landdrost en Commandant ibo, 91, 101 
kan verschooning verleenen in geval van 

Krij gsdienst 0 •• 51, 95 
vordert bij dragen van person en niet persoonlijk 

Krijgsdienst doende .. 0 ib., ib. 
houdt lijst van Dienstpligtigen in zijn 

wijk... ... 52, 91, 376, 1333 
verpligt regterlijke bevelen der Landdrosten te 

gehoorzamen ... 52, 90, 102, 1332 
verpligt de Regterlijke 1\Iagt bij te staan 53 
belast met het schikken van ge8chillen en 

voorkomen van processen 56, 94, 1336 
staat ten dienste van 's Lands Ambtenaren . .. 61 
maakt publicatien in de 6taatscom·ant kenbaar 62, 90 
moet aanteekening houden van alle nieuwe in- · 

woners, verhuizing en sterfgevallen 62, 90, 1333 
taxeert plaatsen te zamen met twee burgers 66, 306 
taxeert te zamen met Schutmeester schade door 

vee gedaan 
Instructie voor de Veldcornetten (18.58) 
Kiezing van . . . . .. 
moet de bevelen der Geregtshoven gehoor-

88 
90-99 

90 

zamen 90, 1332 
houdt Lijkschouwing... 91, 92, 1333 
rapporteert plegen van misdaad aan Landdrost 

of Staatsprocureur ... 91, 92 
doet plaatselijk onderzoek in geval van misdaad 92, 1333 
kan een gewonden persoon onderzo{3ken 92, 1334 
indien mogelijk moet hij zich voorzien van 

geneeRkundige hulp ... ·· 
Pligt van, in geval van Huisbraal\ 

ib., ib. 
£b,~ 'to, 
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moet aanteekeningen van alle schou wingen naar 

Staatsprocureur zenden ... ib., ib. 
zoodanige aanteekeningen kunnen in Regten 

worden gebruikt 93 
gevallcn waarin hij iemand zondt'r Lastbrief 

mag apprehenderen ib., 1334 
gehouden gevangenen van and ere V eldcornetten 

ter verzending over te nemen 1:b., 1335 
geeft kennis aan Staatsprocureur of Landdrost 

van buitengewone gebeurtcnisscn £b., n). 
in geval van noodzakelijkheid kan hij · kv.·aad 

dadelijk tegengaan ... ·ib., ·UJ. 
gehouden het Postwezen te bevorderen aJ., 337, 535, 1335 
gehouden Ambtsbrieven met spoed te verzenclen 94 
belast met toezigt der Publieke Wegen 1:b., 1336 
moet stipt onpartijdig blijven 1:l,. 
Boete voor, die zonder goede reden bedankt of 

\reigert ambt te aanvaarden... 95, 102 
verpligt ambtsbrieven zoo spoedig mogelijk te 

beantwoorhen 95, 133() 
Aanzoek te worden gedaan bij, om kleurlingen 

in dienst te krij gen 96 
Onderhandelen over dienstvolk geschiedt met 

voorkennis van, . . . ih. 
Jurisdictie van, over kleurlingen buiten dienst 97 
mag geene vrouwelijke kleurling tot slagen 

veroordeelen ib. 
gelast de wet tegen vervoer van Naturellen 

stiptelijk te handhaven 98, 1336 
Straf voor, die niet voldoet aan oproeping of 

wettige orders 98, 101, 104 
onderteekent huurkontrakten met kleurlingen... 98 
moet alle Kafferkralen in zijn \Vijk opnemen 99 
moet onderzoeken of Testament is nagelaten . . ih. 
moet zich stipt binnen de Limieten van zijn 

Wijk houden ih. 
Beeediging van 1:b. 
kan certificaat verleenen om onder Kaffer-

stammen te handelen 110 
ontvangt Hoofdbelasting en verantwoordt die 

aan Landdrost . . . 1 26 
Arrest door, in geval van misdaad 277 
is lid van Taxateurs-Commissie (18G8) 306 
heeft geen stem in taxatie van zijn eigen plaats il1. 
kan permissie verleenen tot het kappen van bout 31.5 
bevoegd om als Vrederegter te worden benoemd 1:b. 
V ee besmet met aanstekelijke ziekt(;:) t(;:) worden 

d d . b'' .. 3_~:-1 ge oo . In IJ ZIJ n van , . ~ ~ , . .. v: 
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kan schade onder de Schut-Regulaties (1869) 

taxeeren 325 
Toelage aan, voor taxatie van schade ... ib.1093 
Pligten van, volgens vVeeswet 1869, art. 6, 7, 

27-30, 32, 76, 78, 80 340-.50 
Pligten onder de \i\T et ter voorkoming van 

Landlooperij, enz. (No. 9, 1370) 379 -83 
Kenni~~geving van sterfgeval aan, hinnen 

14 dagen 395, 399 
moet sterfkennis binnen 14 dagen naar \V eesheer 

zenden 
moet Inventaris en Sterfkennis opmaken en 

. boedel taxeeren ... 
moet In ventaris en Sterfkennis naar \V Eesheer 

zenden 
verpligt kennis te geven aan \i\T eesheer van 

onbeheerde boedels 
Zegelregt op Kontrakt tusschen Meester en 

Dienstboden voor, 
moet zamenwerken met Raadslid bij Bijcen

komsten onder de Kieswet ... 
houdt zoodanige bijeenkomst in afwezigheid 

van Raadslid 
moet toezien dat zooveel mogelijk alle stem

geregtigden hun stem nitbrengen 
Pligt van, waar kiezer niet kan schr\j ven 
moet lijst houden der kiesloten en die met de 

loten opzenden naar de Regering 
Naturellen staan in vredestijd onder Land

drosten, Resident Vrederegters en, 

396 

399 

ib. 

405 

436 

ib. 

451 

ib. 

452 
K aturellen Kapiteins mogen niet geslagen word en 452 
gelast toe te zien dat licenties behoorlijk worden 

uitgenomen en invoerregten betaald 
Pligten van, met betrekking tot uitroeijing van 

454 

Xanthlum Sphwsum 461, 1065 
Pligten van, volgens :f>as-Wet No. 3, 1872, 

art. 4-8, 10 en 17 473, 474 
Pligten van, volgens Pas-Wet No. 4, 1873, 

art. 4-8, 10 en 17 . . . 480, 481 
is ex offic'io Voorzitter der \i\Tijks Schoolcommissie, 

Wet No. 4, 1874, art. 54 574 
is verpligt op enkel certificaat van een burger 

gratis passen te verleenen 
Kiezing van, volgens 

ste:n-

638 

646 \Vet No. 1, 1876, art. 4, afd. a 
verpligt jaarlijksche aanteekening van 

geregtigden te houden 647, 1133 
iemand w~nneer geregtigd de inschrijving van 

als ste~ngeregtigd te weigeren ... ib. lib 
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Appel hiertogen bij Landdrost of Uitv. Raad ... iu: ib. 
Pligten en Bevoegdheden onder de \\yet op 

den Krij-gsdienst, (No. 2 1876), art. 4, 8, 
12, 17-22, 25, 27, 29, 30,0.5, 38 en 42 649, 6.57 

ontvangt percentgewijze belooning voor invor-
dering van invoerregten, licentien en per-
soonlijke bijdragen .. . ... .. . 659 

Pligten en Bevoegdheden volgens de \Vet op 
de Naturellen (No. 3, 1876) art. 8, 19 en 20, 
(vervangen door latere wetten) 664, 6G6 

Pligten in verband met Commissie onder de 
Krijgswet o76, 677 

Beperking van jurisdictie betreffende tuchtiging 
van kleurlingen . . . 677 

ontvangt bezoldiging nit 's Lands kas 681 
Salaris van, driemaar:.del~jks betaald 718 
verpligt rnisdadigers tegen de Telegraafwet in 

bewaring te nemen, enz. (No. 9. 18~0)... 762 
Pligten ten opzigte van haveloo:.::e kinderen, 

(Wet N o.l3, 1880, Meesters en Dienstboden) 800 
ontvangt kennisgeving van overlijden van ge-

vangenen 
heeft het regt huizen, enz., binnen te gaan 

en vertoon van Dranklicentie te vorderen 
mag drank die rondgevoerd wordt ten verkoop 

zonder licentie in beslag nemen. 
lmn te eenigen tijd toegang eischen tot ver

trekken waar drank wordt verkocht 
l\Iagt van, waar admissie in zulk geval gewei

gerd 'vordt 
Ilegt in dnmklokalen te gaan en rustverstoor

ders te verwijderen 
wanneer geregtigd iemand voor dronkenschap 

zonder lastbrief te apprehendeeren 
geregtigd transito permit van bout te eischen, enz. 
moet pas van hout uit privaat bosch weggevoerd 

contrasigneeren ... 
Diensttijd van; bepaald op drie jaren 
moet de Commissie, aangesteld ten behoeve van 

\Vedu wen, W eezen en gewonde Burgers, 
behulp;~,aarn zijn ... 

vcrpligt Raadsleden bij het houden van bijeen
kornsten behulpzaam te zij11 

kan schade door vee gedaan taxeeren 
.Turisdictie betrekkelijk het dooden van vee 

besmet met aanstekelijke ziekte 
Dorpsveldcornetten die als belastinggaarders 

ageren ·geregtigd tot vergoeding 
pligten van, omtrent Vrachtbrieven enz. 

842 

963 

964 

966 

ib. 

ib. 

967 
978 

ib. 
1021 

1065 

1090 
1093 

1095 

1099 
1101 
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zal benoemd word en als V rederegter ex officio 11 08 

1114 
kan verklaring van Kooper en Verkooper 

beeedigen 
moet verzoek om naturalisatie met de noodige 

bew~jsstukken opzenden naar de Regering 1132 
pligt van, als stemopnemer . . . . . . 1133 
moet jaarlijks lijst van stemgeregtigden optrek-

ken en naar Landdrost opzenden ib. 
oproeping tot den Krijgsdienst geschiedt door, 1150 
pligten enz. onder de Krijgswet (No. 2, 1883), 

art. 3 afJ. a, c en .f, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 
14,17-21,24-26,29,36 en 38 1165-76 

kan niet als lid van de Districtsraad ageren... 1190 
oordeelt te zamen met Landdrost over klagten 

tegen verkiezing van Distrjctsraads leden ... 
verleent Certificaat van Vrijstelling voor 

ib. 

Krijgsdienst 1210, 1223 
doet verslag aan Landdrost van Certificaten 

alzoo uitgereikt ... 
zal Mapoch's Kaffers kunnen inboeken 
opgedragen in zekere binnen districten werkzaam 

te zijn als Assistent Commissarissen 
verpligt kennis aan Burgers te geven van 

opmeting van Meetdistrikt ... 
kan W agens, Karren, Paarden enz. onder suspicie 

dat Kruit of Vuurwapenen ingesmokkeld 
worden, in beslag nemen enz. 

gehouden toe te zien dat Bakens behoor1ijk 

1223 
1221 

1267 

1283 

1296 

opgerigt worden... .. . 1309, 1310, 1313 
zal ex officio V oorzi tter zij n van Baken -Commissie ] 312 
Assistent V eldcornetten zullen in alle wijken 

van meer dan 100 burgers bestaan 
zal moeten toezien dat geen brandhoud wordt 

weggevoerd van Gouvernements gronden 
zonder permit 

Wet No. 2, 1885 (Instructie voor de Veldcor-

1322 

1330 

netten en Assistent-Veldc.), art. 1-36 1332-37 
Kiezing van, 1331 
Ambtstijd van, 1332 
wanneer hij plaatsvervanger kan aanstellen . . . ib. 
Assistent verantwoordelijk aan Veldcornet ib. 
kan verdachte personen ondervragen . .. 1334 
moet hem in zulk geval eerst vooraf waar-

schuwen ib. 
moet gevangenen naar Drostdy zenden . . . 1335 
moet zich stipt houden aan deW et op V age bondage ib. 
gehouden Postwezen en Telegraaf te bevorderen · ,tb. 
Bewaring van Telegraaflijn opgedragen aan,... ib. 
gehouden Ambtsbrieven met spoed te verzenden ib. 
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moet stipt onpartijdig blijven .. . .. . 1336 
moet zich houden binnen de limieten van zijn wijk ib. 
bevoegd om te handelen tusschen l\ieester en 

Dienstboden 
is ex offic'io V rederegter in zij n wij k 
Vorm van eed voor, ... 
zal J urielijsten opmaken en naar Hoofd-Baljuw 

zenden 
Terugroeping van art. 37-51 en 56-58 djjr 

Veldcornets Instructies 1858 
zal Certificaat betreffende onderwijs aan behoef

tige kinderen verleenen 
is ex o.ffic1:o lid der Baken-Commissie 

VELDCORNETSCHAPPEN OF WIJKEN, 
in Districten Potchefstroom, Rustenburg, 

ib. 
ib. 

1337 

1338 

1352 

1365 
1414 

Groot en Klein l\iarico bepaald 
in District Rustenburg veranderd 

... 70-72 
83 

in District Pretoria ... 
van Suikerbosch Rand, Distr. Pretori:it. veranderd 
Hoogeveld Distr. Pretoria veranderd 
Viljoen en Steijn, District Lijdenburg 
in District W akkerstroom 
Zwartruggens en Elands Rivier, Distr. Rustenburg 
Maquasi en Bloemhof, District Potchefstroom 
Boven Harts Rivier, , , 
vVet No. 7, 1870, ter oprigting van, 
Blesbokspruit, District Heidelberg 
Olifantsrivier, Vaalrivier en Blesbokspruit, 

113 
130 
ib. 

227 
296 
303 
314 
357 
376 
414 

District Middelburg 462 
Boven Hartsrivier en l\iarico, District Marico 464 
Verdeeling van Klein l\iarico 635, 639 
Verdeeling van Republiek in, 681, 1027 
Kliprivier, Waterval en Blesbokspruit, 

District Standerton 
van nieu we District Ermelo 
W aterval en Blesbokspruit, District Standerton 

veranderd 
van District Ermelo gepubliceerd 
van District Lichtenburg 
Verdeeling van Wijk Ohrigstad en Krokodil

Ri vier in twee wijken 
Mapochs-Gronden verklaard als vierde wijk 

van District l\iiddelburg 
nieuwe wijk Hartsrivier, District Bloemhof en 

Zoutpannen, District Lichtenburg 
geproclameerd 

nieuwe wijk Mapochsgronden District 
Middelburg geproclameerd ... 

van District Zoutpansberg bepaald 

724 
1141 

1237 
1239 
1245 

1248 

1301 

1316 

1318 
1328 
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VENDU AFSLAGER, 
door W eesheeren benoemd 
Licentie voor, bepaald 
moet borg stellen 
Salaris of Commissie van 
Commissie van, in W eesboedels ... 
geregtigd tot 1 !- pCt. bij ver koop van 

Gouv. gronden ... 
Baljuw's fooi indien ageerende als, 
pligten en bevoegdheden volgens 

BLADZ. 

17 
.. . ib. 429 

62 
64 
ib. 

308 
436 

Wet No. 17, 1880, (ter Regeling van Venduties) 
art. 2, 4, 5, 7, 11-15 en Schedule 857-861 

Schutmeesters behoeven geen Licentie als 1094 
pligten en bevoegdheden, \V et No. 1, 1885, 

(tot Regeling van Venduties) 
art. 2, 9, 10, 11 en vorm A. 1322-24 

VENDUREGTEN, 
bepaald in Boedelzaken 
zullen op verkoop van roerende goederen 

betaald worden 
zullen niet hooger zij n dan 5 pCt. in \V ees

boedels, waarvan 20 pCt. ten behoeve 
van het Gou vernement 

verhoogd op 2!- pCt. op losgoed en 1 pCt. op 
vastgoed behalve Weesboedels 

Weeswet 1869, art. 20 

17 

63 

64 

314 
342 

of Belasting bepaald bij Wet No. 17, 1880, 
art. 4, 5, 6, 13, 14 en 16 ... 

Schutmeester betaald geene, 
\Vet No. 1, 1885, op Venduties 

858-61 
1094 

op Roerend Goed, art. 4, 5J 8 
op Onroerend Goed, art. 4, 5, 8 
op Boedel Verkoopingen art. 8 

VENDUTIE, 
Publieke, van Gouvernements gronden 
van gronden waar geen Grondbrief is uitgenomen 

en die aan Gouvernement terug zijn gevallen 
Publieke, van geexecuteerde goederen 
Wet No. 17, 1880, tot regeling vanVenduties 
Wet No. 1, 1885, tot regeling van Venduties 

VERBAND-ACTEN, 

1323 
1324 

ib. 

225 

375 
553 
857 

1322 

Zegel op, . . . .. . .. . 430, 431 
Zegel v. passeeren van, door Registrateur v. Acten 434 
Wet No. 3, 187 4 (Toe lating van Person en om 

Transporten en V erband-Acten uit te maken) 565 
Tarief voor boeken van, door Meester Hoog 

Gerechtshof in geval van Insolventie ... 
gewaarborgd door 

Pretoria Conventie 1881, art. 31 

987 

1008 
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Wet No. 5, 1882, (op het Registratie Kantoor) 

art. 1, 3-6, 9, 11 en Tarief 1113-17 
gewaarhorgd door 

Londen Conventio 1884, art. 18 
geene zegels op, van A m btenaren 

Wet No. 7, 18t5, art. 5 .. '. 
VERBAND-BRIEVEN, 

door Landdrosten verleend blijven van kracht, 
V.R.B. 24 l\Iaart 1866, art . .544 ... 

of Act en van V er band volgens 

1258 

1374 

231 

Ord. No. 3, 1866, art. 2, 4-6, 8, 9, 
12- J 4, Tarief en V ormen ... 254-62 

Zie Verbcmri-Aden. 
VEHBANNING, 

voor Hoogverraad, 33 Artikelen 1849, art. 9 
of Transportatie voor falsiteit gebruikt om 

Huwelijken voltooid te krijgen, 
of Land verw\jzing voor lastering tegen de 

Christelijke Kerk, 
of Transportatie voor overtreding van 

Wet Algem. Hust 1858, art. 1 
of Transportatie (Crim. Procedure 1866, 

3 

15 

22 

110 

art. 2 en 5) ... 271-2 
Vonnis van, vereischt goedkeuring van Uitv. Haad 287 
Uiteindelijke straf bij overtreding van 

Proclamatie, dd. 14 December 187 4, 
(Onderh. met NaturelLm) 

VEHBEURDVERKLAHING, 
605 

van goederen afgeschaft ... 171 et in notis, 172 
onder \Vet No. 2, 1881 (Belastingstelsel) art. 4 

afd. 3 (a) 
onder Wet No. 6, 18R2 (idem), idem 
van goederen onder Wet No. 1, 1883, art. 19 
van Aminunitie enz .... 

1024 
1121 
1159 
1228 

van Ammunitie, Geweren enz., or..der 
Wet No. 4, 1884 

VEHBLIJFKOSTEN, 
1297 

volgens Bijlage No. 4,Grondwet 18.59, art. 2, 3 en 5 123 
voor leden der Land Commissie, 125, 132, 308 
voor Taxateurs van plaatsen 306 
voor Waarn. Landdrosten 10/- per dag 316 
voor J urieleden 319 
van Postmeester-Generaal 330 
van Noten-Commissie leden 394 
voor Inspecteurs van plaatsen voor aanwijzen 

van Bakens 
voor getuigen in Crim. en Ci viele Zaken 
aan V olksraadsleden ... 
voor Getuigen en Juries in Crim. Zaken, 

418 
441 

472, 1078 
-717 
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voor private personen 
voor Civiele Ambtenaren 

BLADZ. 

1084 
1097 
1191 van Districtsraadsleden 

voor Getuigen Wet No. 8, 
voor Landmeters 

1883 (art. 1-14) 1202-4 
1290 

voor Baken-Commissie leden 1313, 1417 
VEREENIGING, 

aanleg van nieuwe dorp Vereening, 
District Heidelberg goedgekeurd 

VERGIFTIGING, 
Strafbepaling voor 
is een der misdaden yoor Uitlevering, 

Wet No. 5, 1871, art. 1, afd. 2 
Tractaat met 0. Vrijstaat 1872, art. 7 

VERKLARINGEN, 
Beeedigde, Zegel op, volgens 

Wet No. 2, 1871, afd. 7 

1123 

4 

4.55 
471 

433 

438 en 44.0 
opmaken door Procureurs en N otarissen 

Wet No. 2, ] 871 , afd. 1 3 en 16 
van Kooper en Verkooper enz. 

Wet No. 5, 1882, art. 3, 8 en Tarief 1114-17 
Wet No. 7, 1883 (Heerenregten) 

art. 6, 7, 13 en 15 en 
Modellen 1-4, 6 en 7... 1193-98 

Wet No. 8, 1883, (Tarieven H. Geregtshof) 
voor Procureur 1200 

1205 voor Griffier (Zegelregten) 
VERKOOPING, 

van Vee in Schut, Schut Regulaties 1869, 
art. 14-18 

van Longziek vee belet 
van Gouv. Gronden ... 
in Insolvente Boedels, (Wet No 21, 1880) 

art. 27, 43, 48, 98 
van geschut Vee, (Schutwet No. 2, 1882), 

324 
367-68 

393, 861 

879-914 

art. 4, 8, 12, 26, 27, 29-31, 33-38 1091-96 
van goederen voor onbetaalde Invoerregten . . . 1102 
van gronuen waarvan geen eigendomsbewijs 

is uitgenornPn 
van Gouv. gronden door Regering 
van vast goed door Meester H. Geregtshof in 

1185 
1367 

gevolge vonr..is van den Landdrost . .. 1371 
van onroerend goed onder Lastbrief van 

Parate Execu tie ... 
VERKRACHTING, 

140R 

Uitlevering voor, Wet No. 5, 1871, art. 1, afd. 2 445 
Tractaat met 0. Vrijstaat 1871, art. 7 ... 
"\Vet No. 1, 1873, art. 1 ... 
Copventie met 0. Vrijstaat 1880, art. 1 

471 
476 
7'07 
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Wet No. 2, 1881, art. 1 982 
Wet No. 5, 1885, Schedule 1361 

VERP ACHTING, 
van Schutten, Schut Regulatien 1869, art. 1 en 2 322 
van Hou tbosschen door Regering 1015 
van Gouv. gronden .. . ib. 
van perceelen van Houtbosschen 1109 
van Gouv. gronden in N. Scotland 1112, 1123 
of vruchtgebruik van Mineral en . . . 1195 
van Gouv. gronden door Regering 1367 

VERRAAD, 
Strafbepaling voor het plegen van 

vijandschappen en 3 
voor reeds gepleegde misdaad ib. 
voor die welke kennis dragen en niet bekend 

maken ib. 
openen van Brieven onder suspicie van 5 
door President gepleegd, Strafbepaling 43 

VERTALERS, 
bepalingen betrekkelijk Beeedigde, volgens 

Wet No. 2, 1871, 
Licentie 429 
Zegel op Toelating 433 
Tarief voor,... 440 

Gelicentieerde, door het Gouvernement te warden 
gee m ployeerd 668 

toegelaten door Hoog Geregtshof... 10 12 
Tarief voor Vertalingen 1 201 
Admissie van, 1206 
Regulaties betrekkelijk legalisatie van 

handteekening van, 1241 
VERVALSCHING. Zie l?alsiteit. 

VERVOER, 
van Ammunitie en Vuurwapenen door den 

Staat zonder permit belet 1296, J ~97 

van Kleurlingen belet 1336 
VERZAMELBERG, 

Veldcornetschap (vVijk No. 1) District Wakker-
stroom bepaald 296 

VERZAMELINGEN, 
van Kleurlingen op Erven belet ... 

VISCH, 
\Vet No. 5, 1880 (tegen het gebruik van 

Dynamiet enz., om vich te vangen) 
Invoerregt op, in blikjes 

422 

746 
1020t 1120 
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190 

voor de Z. A. Republiek aangenomen 
Algemeene Staats-, zal de bestaande vlag der 

z. A. Republiek zijn, maar Districts· aan 
elk District toegestaan 

verbeterde Wapen en, goedgekeurd 
Oude Vlag en Wapen blijft Vlag en \Vapen 

van 't land 
Nieuwe vhtg te zijn "Presidents Vlag," 
Vlaggen1ietl van de Z. A. Republiek goedgekeurd 

BLADZ. 

69 

139 
598 

607 
ib. 

645 
VLEESCH, 

Invoerregt op, in blikjes 
VOEDSEL OF VOEDING, 

1023, 1120 

Regu1atien v. Wet No. 14) 1880 (Gev~tngenissen), 
art. 7 en 8 848 
art. 1-6 849-51 

van Arti11erie Corps, 
\Vet No. 4, 1~81, art. 42 en Staat No. 2 103-S:-35 

van Politie Corps, 
Wet No. r:>, 1881, art. 31 en 37 

van Arti1lerie' Corps, 
1041, 1042 

Wet No. 8, 1882, art. 23 
VOGELVRIJVERKLARING, 

voor Hoog Verraad, 33 Artike1en 1849, art. 9 
voor 1astering tegen de Christe1ijke Kerk, 

V.R.B. 9 Augustus 18.53, art. 2l 
herroepen door V.R.B. 18 Junij 1855, art. 145 

VOLKSRAAD, 
of Burgerraad volgens 33 Artikelen 1849, 

art. 6-8, 15 en 30 
Memories aan; moeten belasting betalen 
de W etgeving des lands toevertrou wd aan ... 
is het Hoogste Gezag ... 
goedkeuring van, vereischt in geval van Trac-

taten en Bondgenootschappen 
Getal van Leden 
Voorzitter van 
V ergadering van, met open deuren 
beoordeelt overtredingen in Raadzaal begaan ... 

1138 

3 

22 
30 

2-5 
28 

36,38 
ib., ib. 

37 
38 
40 

ontslaat President van z~jn post . . . ib., 

'ib. 
43 

427 
44 

67, 116 
311 

ontvangt verslag van President ... 
Besluiten hebben kracht van Wet 
Zittingstijd voor, veranderd 
Memories aan, en correspondentie van Secre-

taris van, postvrij . . . 33.5, 534 
Led en van Commissie voor in W eeskamer gede

poneerde gelden, door Volksraad gekozen 
Jaarlijksch Rapport van Weesheer te warden 

voorgelegd aan .. . , .. . .. . 
Sanctie van, vereischt voor Publieke W er ken 

401 

404 
426 
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VOLKSRAAD,-vervolg. 
verleent magtiging om over Gou v. gronden te 

beschikken .. . 
bepaalt tij d van kiezing van Staatspresident .. . 
Staatspresident en Leden van Uitv. Haad hcbben 

zitting in 
Begrooting te worden voorgelegd bij opening van 
Aanstelling van Ambtenaren onderworp3n aan 

BLADZ. 

ib. 
450 

597 
ib. 

goedkeuring van... .. 680, 1026 
besluit of President in staat van beschuldiging 

zal worden gesteld ·ib. 
geeft verlof aan President om buitenlands te gaan 1026 
kiest Vice-President ... 
goedkeuring door, van belasting door Districts

raad opgelegd 
J aarlijksche Begrooting onderworpen aan be-

slissing van · 
benoemt twee leden van Bestuur van Oplei-

1027 

1059 

dingsschool 
Reglement van Orde ( 1882) van ... 

1073 
1076-90 

1164 V redestractaat behoeft goedkeuring van 
Oorlog8verklaring vereischt toestemming van ... 
Commissie gekozen door, onder de Pensioen-

fondswet (No. 9, 1883, art. 6) 
goedkeuring van, vereischt voor Regulatien door 

de Regering gemaakt onder Verbeterde Begu-

iu. 

1210 

lat?:en 'l 7ransvaa/s,;he T1·oepen, 1884, art. 12 1237 
VOJ,KSRAADSLEDEN, 

worden ieder jaar gekozen 
moeten tot de Hervormde Kerk behooren 
zijn geen Landsambtenaren 
vereischten die zij moeten bezitten 
Kiezing van 
Verontschuldiging van 
Eed te worden afgelegd door 
vrij van Landsdienst en Krijgskosten 
geregtigd tot Verblijfkosten 
Zes door Lijdenburg te worden gekozen 

5 
37 

... 38, 51 
38 

... ~:b., 

... ib., 

39 
39 
40 
94 
ib. 

136 
niet belet zaken voor anderen waar te 

nemen J 60 et £n notis 
kunnen Ambtenaren zijn 417 
mogen geen Ambtenaren zijn 465 
Verblijf- en Reiskosten van 472, 475, 516 
moeten minstens 12 stemmen hebben 537 
(nieuwe) kunnen niet als oude zitten ib. 
twee, -als Representanten der Goud veld en toe-

gel a ten 594 
kiezing van, volgens WetNo.1, J 876, art. 4, afd. b 646 
een Lid te zamen met V oorzitter als led en van 

Speciaal Hof in geval v. klagte tegen President 680 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

192 

VOLKSRAADSLEDEN ,-vervol g. 
pligten en bevoegdheden volgens 

Reglement van Orde 1882, art. 3-16, 

BLADZ. 

21' 33-70, 79-82, 94-96 1076-90 
zijn vrij van Krijgsdienst 1166 
Reiskosten van, verminderd 1365 

VOOGDEN OF VOOGD, 
bepalingen betreffende Apprentice Wet art. 2 ... 9 

229 over N aturellen W eeskinderen 
kan namens minderjarige vervolgen voor 

misdaad tegen dezen gepleegd 
Weeswet 1869, art. 38-41, vorm D. en 

vorm F. Tarief ... 
Consent van, vereischt tot trouwen van 

minderjarigen 
'Vet No. 12, 1870, art. 39-42, 89 en 

Vormen D. en F. (Tarief) ... 
Zegelregt op aanstelling van, 

275 

345-353 

360, 443 

... 400-8 
434 

Landdrost is em-o.fficio voogd van kinderen zonder 799 
toestemmin g van, om in Artillerie Corps te 
warden ingeschreven 1029 

verklaringen van, onder de Wet op Heerenregten 1193 
Model van zoodanige verklaring... 1197 

VOORLEZERS, 
Reglemen ten voor de, 

Kerkelijke W etten en Reglementen, 
art. 1-11 ... 

VOORSCHOTTEN, 
Gen. Instructie 1882, art. 38 

VOORZITTER V AN VOLKSRAAD, 
pligten en bevoegdheden, 

160-61 

1061 

Reglement van Orde 1882, art. 4 (c.) 6, 
7, 12, 14 (a), 17-21, 28, 06, 46, 49, 56, 
63, 64, 67 (c), 82, 91 en 92 1077-90 

VORDERINGEN IN BOEDELS, 
van Insolventen, Wet No. 21, 1880, 

art. 21, 32, 88, 1 0() 875-919 
VORMUITDEELER, 

Gen. Instructie 1882, art. 26, afd. f 1055 
VREDEREGTER, 

Ord. No. 4, 1864, ter aanstelling eu het gezag van, 174 
kan op gezworen informatie lastbrief tot 

onderzoek verleenen 183 282 
kan misdadiger arresteren of do en arresteren ' 27 6 
wanneer een lastbrief ter apprehentie mag 

warden uitgereikt door, . .. .. . 
kan last brief ~an een ander district contrasigneren ib. 
kan voorloop1g onderzoek houden en getuigen 

dagvaarden . .. .. . . .. ib. 280 

277 
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BLAD7.. 

VREDEREGTER,-ver'volg. 
kan getuigen onder securiteit stellen voor 

verdere verschijning 281 
moet stukken van voorloopig onderzoek 

opzenden naar Staatprocureur 282 
kan iemand onder borg stellen om de vrede 

en rust te bewaren ib. 
geeft aan Staatsprocureur kennis van zoo-

rlanige borgstelling 315 
Veldcornetten kunnen als, worden bevoegd ... 16-16 
Voorzitter van Landcommissie is ex-o.fficio, 370, 718 
Jagtopzieners ex-~rflic'io Vrederegters 390 
Aanstelling, J urisdictie en Pligten van, onder 

\Vet No. 14, 1870 412-18 
pligt onder de Uitleverings Wet (No. 1, 1873) 476 
kan Lastbrief uitvaardigen in geval van 

frauduleuze vervreemding van goederen, 
(Ci v. Procedure, 187 4, art. 49) 553 

bevoegd winkel enz. binnen te gaan om maten 
en gewigten te onderzoeken . . . 562 

ontslag van alle aangestelde, en aanstelling van 
nieu we V rederegters door Staatspresident 602 

Resident, Spelonken, District Zoutpansberg, 
en Resident, Nieuw Scotland, District 
Lijdenburg gemagtigd met Naturellen te 
onderhandelen 606 

pligten van den Commandant van Lichtenburg 
als Vrederegter .. . 621 

Klerk van Goud-Commissaris oefent pligten 
van, uit 

in verband met Telegraaf-\V et, 
\Vet No. 9, 1880, art. 7 

kan Bcvelschrift verleenen om Dienstboden in 
hechtenis te nemen 

moet lijfstraffen bijwonen, wanneer 
gemagtigd gratis passen uit te reiken aan 

Inboorlingen 
zijn leden der Licentie-Commissie onder de 

Drankwet (No. 1, 1881) 
wanneer incompetent als zoodanig te zitten ... 
kan huizen binnengaan en vertooning van 

Dranklicentie vorderen 
kan persoon strafl'en die weigert getuigenis onder 
. de Drankwet af te leggen 
wanneer geregtigd huis enz. met geweld in te 

gaan ... 
wanneer geregtigd vertrek waar drank verkocht 

wordt te sluiten ... 
wanneer geregtigd iemand wegens dronken

Rchap te straffen ... 

626 

762, 

820 
855 

939 

957 
958 

963 

964 

966 

ib. 

967 
25 
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BLADZ. 

VREDEREGTER,-vervolg. 
Jurisdictie van Resident-Vrederegter onder de 

Drankwet 969 
V orm van Dagvaarding door Resident-V rede-

regter te worden gebruikt 970 
Resident-Vrederegters moeten getuigen hooren 

en getuigenis neerschrij ven . . . 1:b. 
Straffen te worden toegepast door, onder de 

Drankwet 970-71 
Appel van Uitspraak van Resident-Vrederegter 973 
kan vertooning van permit om hout te zagen 

enz., eischen 978 
Am btenaren moeten hunne rekeningen bezweren 

voor, 
Beroep op, in geval van taxatie onder de 

Schutwet (1882) ... 
Belastinggaarders zijn ex offido, 
V eldcornetten zullen aangesteld worden als, 

ex officio 
kan verklaring van Kooper en Verkooper 

beeedigen 
benoemd voor de geheele Republiek, kan in eenige 

Crim. Zaak voorloopig onderzoek houden 
en committeeren naar Hoog Geregtshof of 
Rondgaand Hof ... 

kan wagens, karren enz. onder suspicie onder
zoeken volgens de Wet op Smokkelhandel 
in Ammunitie enz. (1884) ... 

Veldcornetten zullen ex o.fficio, zijn 
contrasigneert Certificaat van ontvangst in zake 

Doorvoer 
Bevoegdheid onder de Uitleveringswet 1885, 

1050 

1093 
1102 

1108 

1114 

1181 

1296 
1336 

1349 

(0. Vrijstaat) 1356-57 
Resident-V rederegters moeten borg stellen 13 7 4 
Mijn-Commissaris is PX officio, voor de geheele 

Republiek 
VREEMDELINGEN, 

die wenschen zich in Huwelijken Staat te begeven 
niet in Afrika ge boren zij n geen burgers tenzij 

zij hun burgerrecht gekocht hebben enz. 
toegelaten zich alhier te vestigen ... 
met betrekking tot Huwelijken, 

1383 

15 

31 
35 

360, 361 
443, 444 

455, 456 

Ord. No. 1, 1870, art. 5, 6 en 9 
Wet No. 3, 1871, art. 4 en o 

welke, kunnen uitgeleverd worden, 
Wet No. 5, 1871, art. 1, 3 en 4 

kunnen Burgerschap verkrijgen door 
Brieve.n van. N aturali~atie .. . 1 I 31, 1132 

moeten 5 Jaar hwr gevestlgd en bij Veldcornet 
ingeschreven zijn v66r dat zij Burgers worden 1132 
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VREEMDELINGEN,-vervolg. 
in verband met Wet No. 10, 1883 op Kruit-

Fabrieken, afd. I, art. 1-4... 1213, 1214 
Zie ook Uitlander::J. 

VROUW, 
noch man zal voor of tegen elkander getuigenis 

afieggen in eene Crimineele Zaak ... 
Uitzondering op dezen Regel 
van Insolvent kan warden onderzocht voor 

Hof of Commissaris 
VRUCHTEN, 

aan boomen voor aan Erven groeijende be
hooren aan bewoners, 

293 
ib. 

900 

Dorps Regulatien 1858, art. 31 
Ingelegde, Invoerregt op, 

89 
1024, 1120 

VRIJDOMMEN, 
van Postgelden volgens Postwet 1869, 

art. 53-61 
van Postgelden volgens Wet No. 7, 1873, 

art. 53-61 
van Postgelden voor Gouv. Omwant, 

G. K. No. 30, dd. 11 Mei 1877 
VRIJGESTELDE GOEDEREN, 

of goederen vrij van In voerregten, 
\Vet No. 6, 1882, art. 3, afd. 1 

VRIJSCHELDING, 
van Beschuldigde, (Crim. Procedure 187 4, 

art. 15) 
VRI.JSTAAT, ORANJE, 

335-36 

.'533-34 

703 

1119 

559 

Grenslijn met (1854)... 29 
Grenslijn bepaald bij Proclamatie 25 April 1860 140 
Grenslijn bepaald bij Uitspraak van Gouverneur 

Keate als Arbieter 
Handelaren van, gelijkgesteld met 

358 

binnenlandsche . . . 430 in rwtis 
'fractaat van Vriendschap, Handel en Uitleve-

ring van Misdadigers tusschen 
Z. A. Republiek en, 1 Augustus 1872 ... 

Regering opgedragen met Regering van, omtrent 
ponten en schuiten te onderhandelen 

Bekendmaking van Conventie met 
Wet No. 2, 1881, Uitlevering Misdadigers 

(vervangen door Wet No. 5, 1885) 
grenslijn met, hepaald bij 

Pretoria Conventie 1881, art. 1 
grenslijn tusschen District Standerton en, 
Art. 4 van Wet No. 6, 1882, geen toepassing op, 
Producten van, betalen geen Invoerregten 

469 

611 
736 

981 

99~ 
1068 
1141 
1187 
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VRIJSTAA'r, ORANJE,-vervolg. 
Grenslij n van, bepa.ald door 

1251 Londen Conventie 1884, art. 1 
'fractaat met, kan gesloten worden zonder 

goedkeuring V<'ln H. Majesteit .. . 1255 
Regering opgedragen Commissie te benoemen 

betreffende eilanden van Vaalrivier enz.... 1326 
Regering gem. Telegraph Conventie te sluiten met, 1343 
Wet No. 5, ] 885, tot Uitlevering van 

Misdadigers aan den, 1356 
deze Wet van kracht verklaard bij 

Proclamatie 22 J ulij Hl85 

VRIJSTELLING, 
van Krijgsdienst, volgens Grondwet 1858, 

art. 44, 114, 115 
Velcornet Instructie 1858, art. 8, 28-33 
Pretoria Conventie 1881, art. 28 
Wet No. 7, 1882, art. 1, afd. b. 
vV et No. 2, 1883, art. 7 e'i:t 23 .. . 
Londen Conventie 1804, art. 15 .. . 
V.R.B. 1 September 1884, art. 340 aan 

ambtenaren van Transvaalsche Bank 
Wet No. 1, 1885, op Venduties, 

van Vendu-Licenties, art. 3, 4-7 
van Venduregten, art. 3, 6 en 7 

van In voerregten op goederen, 

1368 

... 40, 51 

... 91-95 
1008 
1132 

1166, 117~ 
12.58 

1263 

1323 
ib. 

Wet No. 6, 1882, art. 3, afd. 1 1119 
van Boete volgens 'Vet No. 4, 1883, art. 7... ] 185 
van Heerenregten, Wet No. 7, 1883, art. 4... 1192 
van betaling van Pensioenfonds 

Wet No. 9, 1883, art. 2, afd. d. 
V.R.B. 24 Julij 1883, art. 885 

van betaling van Licentie aan Transvaalsche 
Bank toegekend door 
V.R.B. 1 September 1884, art. 340 

VRIJWILLIG BEGINSEL, 
Salaris van Predikanten afgenomen door 

V.R.B. 23 November 1868, art. 304 
dit Besluit herroepen doo: V.R.B. 19 .Junij 1869, 

art. 255, bepalende dat Predikanten dor 
N. H. Kerk hun Salaris zullen trekken ... 

dit Besluit wederom herroepen door 
V.R.B. 28 Sept. 1 k7 4, art. 2fj, bepalende 
dat voortaan geen Salaris van Staatswege 
aan Predikanten zal worden toegekend ... 

VRIJWILLIGE OVERGA VE V AN BOEDEL 
' als In sol vent, volgens 

Wet Not 21, 1880, art. 2 en 3 

1210 
1223 

1263 

310 

354 

594 

865 
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VRIJWILLIGERS, 
Wet No. 4, 1876, regelende de voorwaarden 

waarop het Gouvernement der Z. A. Repu
bliek genegen is een Corps V rij willigers 
tot stand te brengen met het doel orn den 

BLADZ. 

Rebel Secocoeni ten onder te brengen . . . 671 
Wet No. 5, 1876, regelende cie voorwaarden 

voor het Vrijwilliger Corps van Middelburg 673 
\Vet No. 4, 1881, regelende Pensioeneu voor 

leden van Vrijw. Corpsen en Weduwen enz. 
(vervangen door \Vet No. 9, 1883) 9~4 

op Commando, 
Wet No. 2, 1883, art. 32 en 36 1175, 1176 

VUILNIS, 
puin, aarde of grond enz. 

Dorps Regulatien _1858, art. 10 en 18 ... 86, 87 
VUURW APENEN OF GEWEREN, 

bepalingen omtrent handel in, 
(geweren) handel in, bel et 
als buit genomen zullen worden verkocht 
Comm. Gr'neraal relast van onder de Kaffers, 

uit te halen 
Handel in, onder de Naturellen belet 
mogen niet langs de straten gedragen worden 
Ammunitie, paarden enz. handel in, onder de 

N aturellen belet ... 
gevonden bij Kleurlingen, in het jagtveld zonder 

pas jagende 
of Ammunitie mag niet aan Kleurlingen ver-

13 
23 
25 

98 

.109 

handeld of verkocht worden 109, 111 
mogen niet door Kleurlingen gedragen worden 

zonder permit of pas 
bepalingen betreffende (Jagt Wet, No. 10, 1870, 

380 

art. 8, 9 en 11)... 389, 390 
omtrent Doorvoer van, 

('fractaat met 0. Vr~jstaat, 1 Aug. 1872, 
art. 4 en 5) 

Wet No. 6, 1873, regelende handel in 
ammunitie en, ... 

470 

517 
kunnen door Kleurlingen ingevoerd worden 

6()5 
1V23 

1030-34 
1039 

tegen betaling van Invoerregten 
Invoerregten op geweren en pistolen 
in verband met Artillerie Corps ... 
in verband met Folitie Corps 
Monopolie van Invoer van geweren in handen 

der Hegering 
Ingezetenen op Commando moeten zich met 

g(:weer en ammunitie voorzien 
van Artillerie Corps ... 
V erkoop en Vervoer belet 

1105 

1168 
1272 
1296 
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VUURWAPENEN, OF GEWEREN,-vervolg. 
Overtredingen betrekkelijk handel in, 

Wet No. 5, 1885 (Uitl. Misd. 0. Vrijstaat) 1360 
WAGEN, 

voertuigen, rijtuigen of karren mogen straten 
niet belemmeren, Dorps Regul. 1858, art. 16 

Invoerregten op, karren of andere rijtuigen ... 
WAGEN- EN HOEFSMID, 

van het Artillerie Corps, 
Wet No. 8, 1882, art. 14 

W AKKERSTROOM, 
Aanleg van District, ... 
bepaling van grenslij n en naam van dorp 
Zuidelijke Districtslijn bepaald 
Lijn der drie wijken van, bepaald 
Grenslijn tusschen Lijdenburg en, 

, , Utrecht en, 
299, 

87 
634 

1137 

12f) 
126 
140 
296 
416 
301 

Compensatie Regten toegekend in District, 516 in not is 
Voorkeurregten in, toegekend 515 
Regulation voor het uitgraven van steenkolen 

in Dorpsgronden van, 
Grenslijn tusschen 0. Vrijstaat en, 
·warm bad op plaats aan Witrivier als publieke 

Badplaats te warden verklaard 
Grenslijn tusschen Ermelo en, 
nieu we dorp Pi et Retief geproclameerd 
Districtslijn tusschen Ermelo en ... 

WAPEN, 
voor de Z. A. Republiek aangenomen 
Model-, goedgekeurd ... 
op Postzegels, Postwet 1869, art. 80 
op Zegel van Hoog Geregtshof, volgens 

Proclamatie 9 Augustus 1881, art. 4 
WARMBAD, 

op plaats aan Witrivier als publieke Badplaats 
verklaard 

Aanleg van nien we dorp te, in 't District 
\Vaterberg 

WATER, 
geene algemeene gelden te warden gebruikt tot 

instandhouding van water en watervoren 

944 
1068 

1105 
1142 
1145 
1239 

69 
303 
838 

1011 

1105 

1107 

in dorpen . . . 28 
-gelden zullen niet van het publiek gevraagd 

warden .. . 65 
bepaling aangaande plaatsen di~. geen buit~~~ 

waters hebben . . . · 81 
in dorpen niet te warden vervuiid. . . . 85 
-voren door erven moeten schoon gehoud~·~ 

warden ... ib. 
Bewoners van erven verpligt slui~~·n te plaats~~~ 
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WATER,-vervolg. 
waar zij het water uit de algemeene voor 
keer·en 

moet binnen de vergunde uren gebruikt word.en 
die het water afkeert moet genoeg water in 

de algemeene voor laten 
geen water op Zondag te worden uitgekeerd 
bewoners en eigenaars verpligt de watervoren 

langs hunne erven in orde te houden ... 
Regt op, van dorp Middelburg ... 
vVater Regulatien voor de plaatsen aan Schoon

sprui t en Instructie van Water-Fiscaal 
Klerksdorp 

bij Inspectie moet grond zoo worden verdeeld 
dat ieder plaats een fontein bekomt 

-belasting bepaald op erven te Christiana 
-regten op de Goud velden. onder 

Wet No. 6, 1875, art. 8, afd. 4, 

BLADZ. 

86 

ib. 

87 
127 

128 

145 
385 

18, 19 en 21 
\Vet No. 1, 1883, art. 11 (d) 30 en 36 
Bijlage tot vVet No. 1, 18~3, art. 10 
Wet No. 8, 1885, art. 47, 48 en 51 

624-28 
1158-62 

1277 
1386-88 

\:V ATERBERG, 
vereenigd met P. P. Rust als District verklaard 231 

298 
355, 415 

520 
685 

1107 

Districtslijn bepaald ... 
Districtslijn tusschen Zoutpansberg en, 
aankoop van De Bad goedgekeurd 
opmeting van plaatsen in District, gestuit 
aanleg van nieuwe dorp op Badpla2ts 1017, 
naam van nieuwe dorp: Hartingsbu1·g 
nieuwe dorp Hartingsburg geproclameerd 
Hartingsburg en Nijlstroom zullen als 

dorpen blijven ... 
ruiling van Erven in Nijlstroom voor Erven 

Hartingsburg, in District 
omschrijving van Districtslijn tusschen 

Rustenburg en, ... 

1107 
1146 

1301 

1420 

1421 
W ATERV AL, VELDCORNETSCHAP, 

lijn van, bepaald en veranderd 
\VEDUWE, 

725, 1237 

de eenige zonen van, verschoond van 
Krijgsdienst 51, 94, 1167 

Buit ter ondersteuning van fonds voor, 53, 95, 103 
binnen welken tijd niet toegelaten te 

hertrouwen 361, 444 
pensioen aan, van leden van het VrijwiWger-

Corps (Wet No. 4, 1881) 984 
pensioen van, onder Statuten Pensioenfonds... 1066 
pensioen toegekend aan, van gesneuvelden ... 120~ 
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"'\VEDUWENAAR, 
binnen welken tijd niet toegelaten te hertrouwen 361,444 

WEEZENFONDS, WEEZEN, 
bepalingen betreffende W eezenfonds 
Veldc. Instructien 1858, art. 35, afd. 4 
Comm. Instructien 1858, art. ] 8, afd. 4 
Dividenden in Insolvente Boedels voor zes 

maanden niet geeischt worr:len in vVees

53 
95 

103 

fonds inhetaald 
Pensioenen, toegekend uit Pensioenfonds 
van gesneuvelden hebben aanspraak 

925 
1066-67 

op dubbele buit ... 
van gesneu veld en geregtigd tot Pensioen 

WEESKAMER, 
Benoeming van twee W eesmeesters 
Benoeming van W eesheeren onder Borgen 
Ord. No. 7, 1864, ter afschaffiing van Wees-

heeren en henoeming van een w eesmeester 
Ord. No. 8, 1864, Regelende de Registratie van 

Testamenten en Adm. van Boedels v. per-

1176 
1209 

16 
63 

175 

sonen met of zonder Testament overleden 181 
vVet regelen~le de, 1869 340 en seq. 
vVet No. 12, 1870, regelende de, en de Admi

nistratie van Boedels 395 
Hoofden: 

Afdeeling I. Over den W eesheer ib. 
Over Boedels en Personen 395-99 
Over Boedels zonder Tes-" 

" 

" 
" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 
" 
" Vorm 

,, 

" 
" ,, 

II. 
Ill. 

tament 399-400 
IV. Over Voogden 400 
V. Over ProcesEJen in Boedel-

zaken 400-1 
VI. Over gedeponeerde gelden 401-3 
VII. Over Taxateurs 403 
VIII. Over Boekhouding van den 

W eesheer . . . 403-4 
IX. Verantwoording van den 

"'\Veesheer ... 404 
X. V ertegen woordiging van 

den W eesheer 
XI. Over het deponeren 

Testamenten 
XII. Strafbepalingen 
XIII. Onbeheerde BoedelR 
XIV. Overgangsbepalingen 

ib. 
van 

404-5 
405 

405-6 
406 

A. Sterfkennis 
B en C. Brieven van .Administratl~ 

407 
ib. 

408 
ib. 
1'b. 

D. Aanstelling van Voogd 
E. Eed van 'l'axateur 
_F\ Tarief... · · · 
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WEESKAMER,-vervolg. 
geld en toekomende aan ... 
betreffende Hoofd van, W eeswet No. 12, 1870, 

verder van kracht verklaard ... 
Zegel op Aanstelling van 
Schuld van de, volgens 

609 

641 
660 

Pretoria Conventie 3 Augustus 1881, art. 10 1003 
ontvaugt gelden van Thesaurier 

Wet No. 9, 1883 (Pensioenfonds), art. 3 1210 
Schuld van, volgens 

Londen Conventie 1884, art. 5 
WEESMEESTER OF WEESHEER, 

Benoeming van twee W eesmeesters 
Benoeming van W eesheeren en Oprigting van 

Weeskamer 
pligten en bevoegdheden van, volgens 

Weeswet 1869, art. 1, 3, 9, 11-L4, 17, 
18, 20, 23-26, 00, 33, 35, 36, 39, 41-43, 
46,47,49,51,54-60,62-75,77,81-86, 

1256 

16 

63 

88, 89 en 90 340-51 
Certifikaat van, vereischt volgens 

Huwelijks Ordonnantie No. 1, 1870, art. 9 361 
Wet No. 12, 1870, pligten en bevoegdheden van, 

art. 1-5, 7-9, 11-13, 15-18,23-27, 
30, 31, 33-37, 39-44, 47, 48, 50-53, 
55-61' 63-77' 79, 83-86, 90-92, 
Vormen A-E en Tarief Vorm F 395-409 

Certifikaat van, vereischt volgens Huw. Ord., 
Wet No. 3, 1871, art. 4, afd. 2 en 8 443, 444 

Salaris van W eesheer bepaald 520 
Landdrosten ex-officio V ertegen woordigers van 

Weesheer 595 
moet gedrukte kwitantien geven volgens vorm 607 
W eeskamergelden 609 
is een der Hoofdambtenaren 1027 
is lid der Commissie v. Beheer van Pensioenfonds 1046 
deponeren van gelden door, bij Thesaurier-

Generaal 
heeft beheer van Pensioenfonds ... 
doet jaarlijks verslag daarvan aan Regering ... 
bevoegdheid van, in onvoorziene gevallen om 

toelagen toe te kennen 
Gelden van Pensioenfonds gedeponeerd in Bank 

1052 
1210 

ib. 

'ib. 

ten name van .. . ib. 
Pensioen wordt uitbetaald door . . . . . . 1211 
teekent Orders tot uitbetaling van gelden van 

Pensioenfonds ib. 
is niet et;C-ojfic1:o Voorzitter van Pensioenfonds-

Commissie 1263 
moet borg stellen 1373 

26 
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WEGBELASTING, 
bepaald volgens V.R.B. 20 Mei 187.5, art. 96 609 

658 
1190, 1191 

V.R.B. 5 Junij 1876, art. 102 
ter beschikking gesteld van Districtsraden 
zal door N aturellen betaald word en 1266 

WEGEN, PUBLIEKE 
Uitspanningen bepaald langs de,... . .. 27, 82 
Gouvernement behoudt het regt algemeene, 

te bepalen 
door Landdrost in orde te worden gehouden 
Toezicht over, aan Veldcornet opgedragen 
bepaling aangaande, in Grondbrieven 
brengen van besmet vee langs, verboden 
vermenging van besmet met gezond vee langs 

de, verboden 
bepaling aangaande het drij ven van los vee 

langs de, 
Regering opgedragen, te maken en te verbeteren 
zorg der, opgelegd aan Districtsraden 
door Dasport geproclameerd 
ten Oosten van Pretoria geproclameerd 
Telegraaflijnen moeten geene belemmering 

veroorzaken aan ... 
zorg der, opgelegd aan Districtsraden 
betreffende tenders en belaling, 

Gen. Instructie 1882, art. 26 (s) 
onderhoud en toezicht van) opgelegd op 

Districtsraden 
\Verkzaamheden in verband met W eg naar 

65 
87 
94 

317 
367 

368 

410 
600 
681 
726 
736 

760 
1021 

1058 

1190 

Delagoabaai gestaakt 1226 
Regering gemagtigd tollen op te rigten langs de, 1227 
onder toezicht der Veldcornetten... 1336 
Hegering zal Douanekantoren oprigten op 

de groote 
WERKEN, PUBLIEKE, 

en leverantien moeten bij tenders geschieden 
Tenders voor, aan Auditeur to zenden ... 
mogen niet aangegaan worden zonder sanctie 

van den V olkrraad .. 

1345 

306 
319 

426 
Concept Ordonnantie, regelende wijze van 

Tenders voor, 16 Augustus 1875 ... 633 
of Openbare Wer~en een zelfstandig Departement 681 
Tenders en betalmg voor, volgens 

Gen. Instructie 1882, 
art, 26 p. en s, 36, 38 

WETGEVENDE MAGT, zie Volksraad. 
WETTEN, 

1057-61 

· voorgestelde, drie maandt::m vooruit te worden 
gepubliceerd 36, 43, 1086 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

203 

WETTEN,-vervo!g. 
Afschriften der aangenome, wordt aan 

President ter uitvoering gezonden 
binnen welken tijd publicatie der gepasseerde, 

moet geschieden ... 

BLADZ. 

41 

44 
Bekendmaking van, aan Veldcornetten 

opgedragen 
Hollandsche, te worden gebruikt 

Uitleg hiervan 

90, 1332 
115 
ib. 

hebben geen terugwerkende kracht, 
V.R.B. 24 Mei, 1869, art. 82 

zullen van kracht blijven tenzij door Volksraad 
veranderd, Pretoria Conventie 3 Aug. 1881, 
art. 3 

betrekkelijk Naturellen, 
Pretoria Conventie, art. 3, 13, 14, 18 

315 

1000 

(afd. 2 en 3), 20-22 en 31 1000-08 

vVIIJD, 

en V oorstellen van, door V olksraad behandeld, 
Reglement van Orde, 1882, art. 67 (f), 
71-78 1085-88 

gepasseerde W etten en Besluiten moeten ten 
spoedigste en uite::lijk binnen drie maanden 
na Zitting in volgorde gepubliceerd warden 1088 

Rcgering opgedragen Regels van H. Geregtshof 
en alle andere lokale vVetten nog uit 't 
Engelsch te doen vertalen ... 

mag niet gejagt worden buiten bepaalde tijd, 
Jagtwet 18.58, art. 1 107 

kan voor eigcm gebruik geschoten warden . . . ib. 
niet meer dan voor eigen consumptie noodig 

te worden gedood 108 
voor eigen gebruik gepermitteerd, maar moed-

willig dooden helet enz. 388, 398 
WINKELIERS OF' NEGOTIANTEN, 

bepalingen betreffencle Grondwet 1858, 
art. 114, 1]6, 117, 188 b en 189 ... 51-64 

Ord. 14 April 1858, voor Togtgangers 78 
V eldc. Instructien 1858, art. 28, 30-33 ... 94, 95 
Wet betrekkelijk Handel met Kafferstammen 1858 110 
zullen Kruit op handen aan Regering afgeven 231 
zullen Licentie verbeuren indien zij N oten niet 

in volle waarde aannemen . . . 394 in notis 
herroepen door Wet No. 11, 1870, art. 12 ... 394 
Licentie bepaald voor, 428 
of Handelaren i.u verband met verkoop van 

Drank 959--973 
Tarief van belasting voor, 1022, 1118 
}3oete voor overtreding van Wet No. 2, 1881, 

(Belastingstelsel) door 1024, 1100-2 
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WINKELIERS OF NEGOrflANTEN,-vervolg. 
zijn vrij van Krijgsdienst 1167 
vertrouwde, geregtigd tot afslag van 10 pCt. op 

Kruit 1233 
Standlicentie voor Winkel op Goudvelden 1390 

WITW ATERSRAND 
Veldcornetschap, District Pretoria, bepaald 114 

WORST, 
Invoerregt op, 1023, 1120 

WIJKEN, zie Veldcornetschappen. 
WIJKSCHOLEN, 

Wet No. 4, 1874, art. 6 afd. 1, 7 afd. 1, 
22, 24, 28, 40, 54 en 70 568-76 

"'IJN, 
Invoerregten op vrecmde of buitenlandsche 1024, 1120 
Verkoop van, per gallon op Markten 1186, 1187 

XANTHIUM SPINOSUM, 

ZEEP, 

Wet No. 1, 1872, regelende de Uitroeijing van, 461 
stipte nakoming dier Wet te word en gehandhaafd 1065 

Invoerregt op, 1024, 1120 
ZEERUST, (District Marico.) 

Oprigting van Municipaliteit voor het dorp, 
omschrij ving van Dorpsgronden en wijken 945 

grenslijn tusschen Lichtenburg en 1154 
ZEGEL, 

van Hoog Geregtshof 
is in bewaring van Hoofd-Regter 

704, 1011 
1079 

Afschrift van vonnis, order of stuk gecertificeerd 

ZEGELS, 

onJer zegr l van, aangenomen als prima 
facie bewijs 

Revenue- te word en vervaardigd ... 

1182 

604 

615 
Wet No. 2, 1875, (Regulatie voor den Zegelm. 

en Uitdeeler::; van Post- en andere Zegels) 
Wet No. 3, 1875, (Regelende de wijze van 

Vervaardiging van Post- en andere Zegels) 616 
Regulatien beteffende Revenue- . . . . . . 640 
op Chequeboeken .. . ib. 641 
Permitten, Protesten enz. zullen betaald worden in 70 I 
Kantoorpenningen betaalbaar in,... . . . ' 719 
Houtbosch Licentien betaalbaar in 980 
Dep. Instructien, 4 Maart, 1881, art. 4 en 11 993-94 
Kantoorpenningen of Leges betaalbaar door 

opplakken van Kantoor-, ... 
Afschriften van O:fficieele Documenten be

taalbaar in, 
Telegrammen, Kwitantien en Afschriften, 

betaalbaar in Post-

986 

1113 

1293-94 
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ZEGELMEESTER EN UITDEELERS V AN ZEGELS, 
\Vet No. 2, 1875, Regulatie voor den, 

art. 3 en 4 ... 
Zegels te worden afgegeven alleen aan, 
pligten van, G. K. No. 75, dd. 15 Maart 1876 ... 
za] voldoende voorraad van, houden 
Zegeluitdeeler zal Kasboek houden en gelden 

te Pretoria bij Zegelmeester storten 
Controle door Landdrost uitgeoefend over, 
moet borg stellen 

ZEGELREGTEN, 
Ord. No. 13, 1864, (Regele~de Uitgave van 

61.5 
617 
640 
719 

10.51 
ib. 

1373 

Licentien, Kantoorpenningen en,) 224 
Ord. No. 3, 1866, (art. 1, zegelen van Acten) 254 
Ord. No. 2, 1866, (Zegelregten, Kantoorpen

ningen, Licentien enz.) 29.5 
Wet No. 2, 1871, (bep. Licentien en, op 

verschillende documenten, afd. 7) 430-33 
geen, hefbaar op Gouv. Krijgsbehoeiten en 

Vuurwapeneu volgens 
Tractaat met 0. Vrijstaat 1 Augustus 1872, 

art. 4 
op Documenten in Geregtshoven, 

470 

(Civ. Procedure, Wet No. 1874, art. 54) 555 
op Grondbrieven, Contracten, Wissels, Schuld-

. bewijzen, Aanstelling Landmeters, Admissie 
van Doctoren~ Apothekers, Landmeters Kaart 
van plaats en erf, en Bank Cheques 

tenzij Document voorzien is van behoorlijke 
zegel, niet in Geregtshoven te worden 

610 

aangenomen 611 
op Delvers Licentien, volgens 

Wet No. 6, 1875, art. 18 628 
voor Legalisatie v. handteekening op documenten 634 
op aanstelling van W eeskamer . . . 660 
Kantoorpenningen of Leges betaalbaar door 

opplakken van Kantoorzegels 986 
op Grondbrieven enz. onder de 

Wet op de Registratie Kantoor (No. 5, 1882) 1117 
\Vet No. 8, 1883, voor het kantoor v. den Griffier J 205 
op Certificaat van Geneeskundige 1210 
op Certificaat van Vrijstelling aan Invaliden 

verleend 1223 
voor Legalisatie van handteekeningen 1241 
op Certificaat van Vereeniging, 

Bijlage tot Wet 1, 1880, art. 10 en 1l 1277-78 
betaalbaar voor Telegrammen 1293, 1294 
op Permit voor kappen van Brandhout op 

Gouv. gronden, ... 1330 
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ZEGELREGTEN -vervolg. 
geen, op Verbandacten van Ambtenaren, 1374 
op aanvraag om Mijnpacht, regt van Waterleiding, 

Vereeniging enz. (Goudwet 1885) .. . 1388 
op Duplicaat-kwitantie door Ontvanger der 

Belasting verleend 1407 

ZENDELINGEN, 
Uitbreiding van Evangelium onder de Heidenen 

toegelaten 36 
worden niet onder Kapiteins toegelaten zonder 

verlof van V eldcornet 96 
niet toegelaten dan op aanzoek der Heidenen 143 
plaats voor Statie door Gou vernement te worden 

aangewezen 144 
geen Statie te worden gevestigd zonder verlof 

der Regering ~ib. 
moeten zich volgens de w etten gedragen n). 
Uitlevering van Misdadigers door, ·ib. 
verpligt bewegingen tegen Gouvernement bekend 

te maken ib. 
toegelatene, geregtigd passen en permitten aan 

Kleurlingen te geven 379, 380 
Erf te Rustenburg toegekend aan Herrnans-

burgsche-Zendings-Genootschap 516 
toelating van, behoorende tot Parij sche 

Genootschap geweigerd 608 
niet toegelaten tenzij zij eed van getrouwheid 

afieggen 676 
gemagtigd gratis passen aan Inboorlingen to 

verleenen 939 
kunnen passen gratis verleenen aan N aturellen 

reizende binnen bun distrikt... 1235 

ZETELPLAATS, 
der Repu bliek te Pretoria 3.6 
van Gouvernement te Pretoria gevestigd 137 
van Gouvernement zal van 1 Mei 1860 te 

Pretoria gevestigd zijn 141 
Auditeurs Kantoor zal zijn op, . . . 319 
\Veeskamer gevestigd op, . . . 340 395 
Superintendent van Onderwijs heeft verblijf op \o72 
Zitting van Hoog Geregtshof op, ' 1179 

ZILVER, 
Gouv. percenten te worden betaald op, . 391 
Belooning te worden uitgeloofd voor het 

vinden van, 414 
-Waren, Invoerregt op, 1023, 1120 

zour, 
Invoerregt op1 10~3, 11~0 
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ZOUTP ANNEN, 
Strafbepaling voor Uitspannen bij de, 
vrijgelaten t0n publieke nutte 
niemand verhinderd wild voor eigen gebruik 

te schieten die naar de, gaat 
wijk, District Lichtenburg, bepaald 

ZOUTP ANSBERG, 
J agtveld bepaald bij, 

15 
21 

107 
1316 

.Tagtwet 1858, art. 1 107 
grenslijn bepaald tusschen Waterberg en, 355, 415 
J agtveld in District, bepaald bij 

Jagtwet No. 10, 1870, art. 1. .. 388 
Gouvernements gronden uitgehouden in District, 421 
Landdrost en Resident Vrederegter Spelonken 

gemagtigd met Naturellen te onderhandelen 
A an leg van nieu we dorp in, goedgekeurd 
Toekenning voor Kerken in, 
Districtsraad opgerigt voor, 
Erven te worden aangewezen op nieu we dorp, 

in District, 
ZULULAND, 

grenslij n bepaald door 
Pretoria Conventie 1881, art. 1, 
Londen Conventie 1884, art. 1, 

Z\V ART RUGGENS, 

605 
1021 
1148 
1244 

]337 

996 
1251 

Veldcornetschap, District Rustenburg, bepaald 84, 303 
ZWASILAND, 

grenslijn van, bepaald door 
Pretoria Conventie 1881, art. 1 997 

Onafhankelijk van, gewaarborgd idem, art. 24... 1007 
grenslijn van, bepaald door 

Londen Conventie 1884, art. 1 1251 
Onafhankelijkheid van, gewaarborgd, idem art. 12 1257 
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7. Volksraadsbesluiten art. 37 en 38 voor 20 Mei 1850 
lees " 25 Mei 1850." ' 

16. Volksraadsbesluit 15 Junij 1852, art. 66, twaalfde lijn van 
boven, voor de het Administratie, lees "voor de Ad
ministratie." 

44. Art. 70, derde lijn van boven, voor van door den Presi
dent, le~s "dan door den President." 

45. Art. 82, laatste lijn, voor gevoerd worden, lees "onder
teekend worden." 

47. Kantteekening van art. 93, voor van klagte tege.n. den 
Secretaris, lees " van klagto tegen President en leden 

67. 

90. 
:96. 

101. 

" 106. 

" 
109. 
125. 

131. 

132. 

140. 

142. 

169. 

174. 

., 

180. 

181. 

187. 
198. 

199. 
:211. 

Uitv. Raad. 
Voetnoot 2, voor Reglement van Orde 1882, art., -., 

lees "art. 10." 
Voetnoot 4, vcor Wet No. 2, 1884, lees "No. 2, 1885." 
Vcetnoot 1, voor Wet No. 4, 1880, lees" Wet No. 6, 1880." 
Art. 10, vierde lijn van boven, voor 18 jaren, lees " 16 jaren." 
Voetnoot 2, voor 25 Oct. 1885, lees " 25 October 1881." 
Voetnoot 3, voor Wet No. 6, 1895, lees "Wet No. 6, 1885." 
Voetnoot 5, voor zie Wet No. 5, 1870, lees "zie Wet 

No. 10, 1870." 
Art. 12, derde lijn van boven, voor art. 12, lees "art. 10." 
Volksraadsbesluit, Pretoria, voor 21 September, lees "Sep

tember 1859." 
Gouvernements Berigt, voor datum 25 Februarij 1860, 

lees " 26 J anuarij 1860 " 
Volksraadsbesluit, Lijdenburg, voor 29 Maart, lee~ "29 

Maart 1860." 
Proelamatie 25 April 1860, tweede paragraaf, derde lijn 

van boven, voor 17 Junij 1854, lees "7 Junij 1854." 
Volksraadsbesluit, voor 28 September 1858, lees " 28 Sep

tember 1860." 
Voetnoot 1, voor art. 318 der Grondwet, lees "art. 218 der 

Grondwet." 
Grdonnantie No. 2, 1864, derde lijn van boven, voor 

(art. 573, 1885) lens "(art. 573-585)." 
Derde lijn van onderen, voor 28 September 1854, lees 

"'' 28 September 1864." 
Negentiende en twintigste lijn van boven, voor Ordon

nantien Nos. 2 en 3, lees "8 en 9." 
Voor Ordonnantie, lee~ "Ordonnantie No. 8, 1864," en 

eerste, vier en twintigste en negen en twintigste lijn 
van boven, voor Ordonnantie No. 1, lees "No. 7." 

Tweede lijn van boven, voor No. 3, lees "No. 9." 
Art. 41, vijfde lijn van boven, voor No. 1 en 2, lees 

"7 en 9" 
Schedule C, voor afdeeling 26, lees "36." 
Derde lijn van boven, voor No. 2, lees "No. 8." 



Digitised by the University of Pretoria, Library services, 2015

BLADZ. 
217. Kantteekening tot art. 35, voor Weesmeester verpligt· 

jaarlijks, lees "halfjaarlijks." 
221. Art. 48, voor 1 ~anuarij 1885, lees "1865." 
222. Schedule C, voor (zie Sectie 39) lees " 37 ." 
223 .. Schedule E, voor (zie Sectie 44) lees "42." 
225. Voetnoot 2, eerste lijn, voor afd. 8. lees "afd. 9." 
231. Voetnoot 1, voor Wet No. 3, 18866, lees "1866." 
236. Begin van lHatste paragraaf, voor Na verloop, · enz, lees 

"26. ·Na verloop," enz. 
253. Voetnoot 1, voor \Vet No. 5, 1885, lee-'! "No. 5, 1882." 

· 261. No. 5, voor pag. 288, lee.c; "265." 
299. Voetnoot 1, voor 10 Janua.rij 1871 en 5 December 1885, 

le s "22 Februarij 1871 .en 15 Decemb~r 1885." 
305. Datum van Gouvcrnements Kennisgeving No. 143, voor 

20 Januarij 1806, lees "1868." 
313. Voetnoot 1, vierde lijn van boven, voor 30 October, art. 1110, 

lees "30 October 1884, art. 1110." 
315. Kantteekening tot art. 116, voor Proclamatie van 1869, 

lees " 1866." 
318. Voetnoot 2, voor ante bl. 309, lees "ante bl. 310." 
422. Volksraadsbes;luit art. 144, en Kantteekening, twcede lij11, 

voor Wet No. 7, 1870, lees "No. 11, 1870." 
432. Dertigste lijn van boven, voor £9 10 0, lees "£0 10 0." 
434. Voetnoot 5, voor een afschrift van een Grondbrief of Acte, 

lees " Copy van Transporten." 
447. Art. 20, zesde lijn van boven, voor afdeeling 13, lees "14," 
526. Kantteekening tot. art. 156, voor vVijziging van art. 31 

Reglemcnt van Orde, lees "art. 3." 
685. Voetnoot 2, lees achter 21 December 1881, "8taatscourant 

29 December 1881." 
711. Gouvernements Kennisgeving No. 85, negende lijn van 

boven,. achter de woorden daarvan aanvarende, be
hoort Voetnoot: "Zie , Buitengewone ·staatscourant, 
12 April 1877 ." 

750. Paragraaf VIII, achtste lijn van boven, moeteri de vol
gende woorden uitgelaten· warden: "mits dat ieder 
zoodanige arnbtenaar verpligt z:--:,1 ·zijn zulke pas toe 
te staan." 

929. Art. 130, eerste en .dertiende lijn, ook Kantteekening, voor 
119de sectie en art. 119, lees "134ste." 

1129. Voetnoot 1, voor Wet ·No. 3, 1866, a~te bl. 329, lees 
"\Vet No. 3, 1869, ante bl. 3:26. 

1227. Voetnoot 2, voor ante bl. 1212, lees "1164." 
1240. Gouvernements Kennisgeving, No. 113. Erratum i~ on

noodig, omdat de woorden "Melk, Vis-::-h er1 Vleesch 
iu blikjes" nil3t uitgelaten zijn in de Wet, zooals 
gepubliceerd op bl. 1120. 

, Voetnoot 2, voor ante bl. 1118, lees_ "1120." 
1280. Volksraadsbesluit 28 October 18~4, art. 1066, achtste lijn 

van boven, voor art. 23, lees "art. 33." 
1351. Art. 1, afd. a, tweede lijn, voor van door- is uitgereikt, 

lees " van doorvoer is uitgereikt. 
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