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Jjocale Wetten Uer Z. A. Re1mMiek. 

1894. 
WET N°. 1, 1894, l) 

OP HET LIQUIDEEREN V AN MAATSCHAPPIJEN. 

Goedgelcew·d bij besluit van den Edelachtb. Tweeden Volksraa(l, 
art. 105, dd. 18 llfei 1894, welk besluit voor kennisgeving wercl 
aangenornen door den E(lelachtb. Eersten Vollcsraad, bij zijn 
besltlit dd. 2 Juni daaropvolgende, art. 294; Z'ijnde wijzi,r;in.r; 
van wet no. 8, 1891, goedgelceunl bi;j besl-uit van den Edel
achtb. Tweeden r-ollcsraad art. 804, dd. 16 Juli 1891, rm ge
wijzigd bij beslu'it van den Eclelachtb. Eersten Vollcsraad, art. 
1042, del. 21 Jttli 1891. 

NADEMAAL de wenschelijkheid gebleken is voorziening 
...._ te maken voor de liquidatie van maatschappijen op 
aandeelen in gevallen waar het voor het publiek belang 
is zulke rnaatschappij te liq uideeren. zoo wordt hier
mede vastgesteld en bepa3ld als volgt: 

DE MEENING VAN EENE MAATSCHAPPIJ ALS IN 
DEZE WET GEBEZIGD. 

ARTIKEL '1. Het woord rnaatschappij in deze wet 
zal beteekenen elke vereeniging, waarvan het kapitaal 
verdeeld is of daar men overeengekomen is hetzelve te 
verdeelen in aandeelen, zoodat zul ke aandeelen kunnen 
overgemaakt worden zonder nitdrukkclijke toestemming 
van al de aandeellwuders en welke tevens bij de op
richting of volgendc toelating zal bestaan uit niet minder 
clan 25 leden. 

Het woord « aandeelschuldige )) in deze \vet zal be
teekencn elk persoon, die voor niet ten volle opbetaalde 
aandeelen verantwoorcleUjk is. 

1
) lJeze wet vervangt wet no. 8, 181J1, bladz. 15-! e. v. L. \V. 189)-1893. 

Beteekenis van het 
woord maatschappij 

neteekenis van het 
woord aandeel
schuldige. 
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Wanneer eenmaat
schappij op order 
van den rechter in 
liqnidatie geplaatst 
kan worden. 

1804] 

·wANNEEH EEN MAA'l'SCIIAPPIJ GELIQUIDEERD KAN \VOHDEN. 

2. Iederc maatschappij zal kunnen geliquideerd wor
den door order van het Hooggeeechtshof, Ronclgaand 
Hof of een der rechters in kamers. 

a. Wanneer bewezen wordt, dat mnvare opgaven 
hebben plaats gehad, zooals uiteengezet in 1a 
tot 1f van wet no. 1 van 180'1. 1

) 

u. Wanneer de maatschappij tot een speciaal bc
slnit gekornen is clezelvc te liquideeren. 

c. vVanneer de maatschappij hare werkzaamheden 
niet heeft begonnen binnen een jaar na hare 
inlij ving of hare \Yerkzaarnheden voor cen 
geheel jaar heeft gestaakt. 

cl. Wanneer het aantal leden vermindercl is tot 
rnincler clan vijf-en-twintig. 

e. Wanneer 75 percent van het werkelijk gestorte 
kapitaal verloren is of nntteloos ge\vorclen is 
voor de bezigheid van de maatschappij. 

f. Wanneer de maatschappij hare schulden niet 
kan betalen. • 

y. \Vanneer het Hooggerecbtshof van oordeel is, 
dat het raadzaam, rechtrnatig en billij k is 
dat de maatschappij geliquideerd zal \Yorden. 

HOE 'l'E PROCEDEEREN. 

Wijze van 
deeren. 

proco- 3. Zoodanige order zal knnnen verleend wordon op 

Van welken dag or
der effect zal 
hebben. 

cell applicatie aan het 11 of in vorm van een petitio, en 
l<an gernaakt worden door de maatschappij, indien inge
lijfd in deze Hepubliek, of indien niet in cleze Hepubliek 
ingelijfd, door eenigen ambtenaar van de maatschappij 
bevoegd en geautoriseerd namens en ten behoeve van 
de maatschappij in rechten te verschijnen, of door een 
of rneer crediteuren of ohligatiehouders der maatschappij 
of door een of meer aandeelhonders of aandeelschuldigen, 
en elke order voor liquidatie verleencl op zulke petitio 
zal in uitslag en cfl'ect van dezelfde kracht zijn, zonder 
in &-anmerking te nemen op wiens petitie de order gc
rnaakt werd. 

VAN AF WELKEN DAG ORDER EFFECT ZAL l!EBBE~. 

4. De liquidatie zal van kracht zijn van af den da.g 
waarop de order verleend \vordt. 

1
) Wet no. 1, 1891, is een aanvnlling van wet no. f5, 1874, over 

maatschappijen met beperkte verantwooTC1elijkheid. Zic bltt<lz. 135 L.,V. 
18!..l0-18U3 en bladz. 58~ L. W. 184!..!-1885. 
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DEVOEGDHEID VAN IIET HOF OP VK£UIOOR VAN PETITIE. 

Bij het verhoor van eenige petitie v~)or liquidatie Bevocg<1heid van 
kan het Hof dezel ve weigeren zonder of rnet de kosten, den rechter. 

of kan het verhoor verdagen of kan zulke interlocutoire 
order maken of zulk verzoek en navraag doen instellen 
als het Hof billijk en raadzaam moge achten of kan de 
ordee provisioneel of fmaal maken. 

PROV. OF OFFICIEELE LIQUIDATEUREN KUNNEN 
\VORDEN AANGESTELD. 

Het Hof kan voor of na zulke order provisioncele Aanstelling v.liqui
liquidateuren aanstellen en na de order kan ltet Hof dateurcn. 

een of mecr officieele liquidateuren aanstellen de liqui-
datie ten uitvoer te brengen. 

Bij zoodanige aanstelling kan het Hof of rechter 
in kamers bepalen, welke securiteit door zoodanigen 
of officieelen liq uidateur of liquidateuren zal of zullen 
worden gcsteld, voor de behoorlij ke nakoming van zijne 
of hunne plichten. 

IlET NEERLEGGEN VAN AMBT OF ONTSLAG DER 
LIQUIDATEUREN. 

G. De liq uidateuren kunnen hun an1bt neerleggen Ontslag van liqui
op genoegzame redenen aan het Hof aangetoond en het dateurcn. 

Hof kan de aanstelling cancelleeren op voldoende gron-
dcn en een of meer liquidateuren in plaats aanstellen. 

het 

~JACIITEN VAN LIQUIDATEUREN. 

De 1iq uidateurcn kunncn rnet verlof van het Hof Welkc machten de 
1 d l 1 rechter aan de liqui-

VO gen e ( oen, n · : datenren kan ver-

a. Tc schikken eenige eischen door of tcgen de Ieencn. 

maatschappij gemaakt. 
b. E~nige actie, civiel of crimineel in te stellen, 

te verdedigen of voort te zetten in naarn en 
ten behoeve van de maatschappij. 

c. De bezigheid van de maatschappij voort te zet
ten in zooverre deze ten behoeve en voor
deele der liquidatie van de maatschappij 
strekken zal. 

d. De goederen der rnaatschapp~j te verkoopen 
met macht transport te geven waar noodig. 

e. Alle verrichtingen uit te voeren en documenten 
te teekenen in naam van de maatschappij, 
wissels en promessen te maken, accepten en 
endosseeren de maatschappij bindende en geld 
op te nemen op securiteit vau hare baten. 
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Vaststelling der lijs
ten A en B van aan
deelsch nldigen. 

\V clke aandeel
schnldigen op lijst 
A, welke op lij:;t B 
geplaatst worden. 

Stortingen. 
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f. Eenigen eisch in te levcren in d:n insolventen 
boedel van een aandeelschuld1ge der maat
schappij en het dividend te ontvangen. 

g. In zijn officieele capaciteit stappen te nemen 
ter verkrijging van behoorlijke administratie 
van den boedel van een overleden aandeel
schuldige en eenige verdere stappen te nemen 
ter invordering van gelden door een aandeel
schuldige of zij nen boedel aan die rnaatscha ppij 
versch uldigd. 

h. Alle andere stappen te nemen en verrichtingen 
uit te voeren die noodig geacht zullen \vorden 
voor de liquidatie van de maatschappij. Maar 
het Hof kan door middel van eenige order 
voorziening maken op aangetoonde redenen 
dat eenig van de bovengernelde rnachten door 
den offlcieelen liquidateur kan gebezigd wor
den zonder verder verlof of interventie van het 
Hof en kan door de order eenig provisioneel 
liqnidateur aanstellende, zijne 1nachten be
perken. 

LIJST VAN AANDEELSCHULDIGEN. 

G. Zoo spoedig mogelijk naclat eene order is verleend 
eene rnaatschappij onder liquidatie plaatsende, zal het 
Hof op voordracht der liquidateuren eene lijst van 
aandeelschuldigen vaststellen met macht het register 
van aandeelhouders te verbeteren in alle gevaUen waar 
znlks noodig zal blijken, en zal gelasten, datal de baten 
der maatschappij zullen worden ingezarneld en gehruikt 
ter veretl'ening der schulden van de maatschappij. 

Zoodanige aandeelschulcligeu, zullen worden gerang
schikt volgens twee lijsten gen1erkt A en lJ. 

LIJSTEN A EN H. 

Op genoemde lijst A zullen worden geplaatst alle 
aandeelschulcligen, die zulks zijn in hunne eigene rechten 
en op genoemde lijst B zullen worden geplaatst alle 
aandeelschuldigen, die zulks zjjn als vertegenwoordigers 
van of aansprakelijk voor de schulden van anrleren. 

STORTINGEN. 

7. Te eeniger tijd na de order kunnen de liqui
dateuren na verkregen verlof van het Hof stortingen 
oproepen en het Hof kau gebieden, dat dezelve zullen 
worden hetaald door elk of ierler aandeelschuldige, die 
op .de voonneldc Jijsten zijn gepl.aatst in zoovciTC zij 
verantwoordetijk zijn, ten bedrage van een sum, die 
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het H of mogo noodig achten, ton cinde ·de scl1ulden der 
maatschappij te verefTenen en de kosten der liquidatie 
te beta.len, en in het oproepen van zulke storting zal 
het Hof in aanmerk.ing nemen de onderlinge rechten 
der genoemde partijen en ook de mogelijkheid en waar
schijnlijkheid clat sommige dier partijen niet in staat 
zullen zijn de stortingen gedeeltelijk of geheel tr. doen. 

SCHULDVEREFFENING. 

Het Hof kan verder een order verleenen schuld- Sehuldvercffcning. 
vereilening toelatende waar de maatschappij aan een 
aandeelschuldige gelden schuldig is op eenig afzonderlijk 
contract of handeling met de maatschappij, maar niet 
indien de verschuldigde gelden profijten of dividenden 
zijn hem toebehoorende als aandeelhouder. 

DAG EISCJIEN IN TE LEVEREN KAN DEPAALD WORDE~. 

R Het Hof kan een dag of dagen bepalen op 
of binnen dewel ke de crediteuren der maatschappij 
hunne eischen rnoeten inleveren, of dat voorrecht ver
beuren van eenige distributie gornaakt voor de inleve
ring van zulke eischen. 

Het Hof zal de rechten van aandeelschuldigen 
schikken en vaststellen. 

THA~SACTIES, ARRESTEN, ENZ., NA DE ORDER VAN 
LIQUlDATIE. 

9. \Vanncer eeuigc maatschappij onder liqnidatic 
is geplaatst in termen dezer wet, znllen alle s~hikkingen 
en handelingen Tnet de goederen en eitecten der 
maatschappij en clke overdracht van aandeelen of ver
anderingen ntn statics cler aandeelschuldigen, als ook 
alle in beslagncmingen, sequestraties, arresten en exe
cuties tegen den boedel der 1naatschappij gemaakt of 
uitgenomen na de order van liquidatie van nul en 
geener waarde zijn, tenzij het Hof anclers beveelt. 

O~llEIIOORLlJKE PREFEHENTIE.- PETIT lE ZAL BESCIIOUWD 
\VOHDEN VAN DENZELFDEN AAHD TE Zl.JN ALS OIWEH 

YOOR GEDWONGE~ SEQUESTRATIE. 

V aststelling van een 
termijn voor het in
levercn van schuld-
vordcringcn. 

T ransactics enz. na 
order van liquidatie 
zijn nictig. 

'10. Iedere vervreemding, transport, cessie, leve- Onbehoorlijke prc
ring, verband of pand van eonige goecleren en e1Tecten ferentic. 

roerend of onroerend personeel of reeel en iedere beta-
ling dewelke irulien gedaan door· een privaat persoon 
ingeval van zijne iusolventie eene onbehoorlijke prefe-
rentic zonden zijn ondcr de insolventiewet no. 2'1, 
van /1 H80, z;tl \varmeer gedaan door of tegen . eene· 
maatscJw,p pi.i zoo zij oudcr . <leze wet wordt geliqui-
deerd, bm:;clwu wd wordeu als ecue uubehoorlU ke pre-
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Ontbin<ling <lcr 
maatschappij. 

'roezicht op <le li
quidatie door den 
·meester. 

:Meester l10cft recht 
op inzage der stuk
ken en bewaart ZQ 

mt afioop der liqui
datie. 

Indiening van ecn 
halans bij den ~Ices
tor binnen zes 
maanden. 

Indiening v. distri
butierekening. 

1891;] 10 

ferontio on aldns van nul en van goeucr waardo zUn 
en voor de cloeleinden van flit artikel zal de prosen
tatie van de petitie voor het liquideercn van eene 
maatscha ppij beschouvvd word en overeen te stmnm~n rnet 
de voorloopige order voor gedvvongen sequestratw van 
den boedel van een privaat persoon onder art. G, wet 
no. 21 van 1880. 1

) 

ONTBINDING DEH 1\IAATSCIIAPPIJ E~ PUBLICATIE DER ORDEH. 

11. Wanneer de liquidatie eencr maatschappij gehcel 
voltooid is, zal het Hof eene order verleenen de maatschap
pij ontbindendo van af den datum . van zulke order en 
daarop zal de maatschappij ontbonden zijn. ])eze order 
zal worden gepubliceerd binnen 12 dagen na verleening 
der order in de « Staatscourant >> en in eenig riieuws
blad dat het Hof zal benoemen. 

12* 2). De meester van het Hooggerechtshof dor 
Zuid-Afrikaansche Hepubliek~ zal hot toezich t hebben over 
de behoorlij ke liquidatie van rnaatschap pijen. 

'13*. De liquidateuren zijn verplicht inzago te ver
leenen aan den meester van het Hoop:gerechtshof van 
alle origineele stukken betrekking hebbende op de 
liquidatie van maatschappijen en na afloop der liqui
(latie allc stukken in verband staande rnet de liquidatie 
te deponeeren ten kantore van voormelden ambtenaar. 

/14*. En wordt vastgesteld dat de liquidatouren van 
ocni<!e maatschappij, bij deze wet bedoeldl zoodra moge
lijk en niet later clan zes maanden na hunne benoJming, 
tenzij op aanzoek bij het Hooggerechtslwf op voldoendc 
roden ten genoege van het gemelde Gerechtshof, 
verder tijd tot dat einde worde gegeven, zullen moeten 
opmaken en voor den :Meester leggen een nauwkeul'igen 
staat en ba1ans van den boedel van zoodanige maat
schappij, bevattende de opbren~st van alle verkoopingeu 
en schulden toen ingevorderd en eenen inventaris van 
alle goederen en eiTecten nog onverkocht; en mede alle 
vorderingen door den gemelden l.loedel verschuldigd en 
zullen cen plan van verdeoling van de eifecten des ge
melden boedels opmaken, meldEnde eerstelijk: 

Zoodanige crediteuren als volgens de wetten prefe
rent zijn in de orde van hunne wettige preferentie, en 
t~n tweede, de concurrente crediteuren en het saldo dat 
overblijft om onder hen tf. verdeelon. 

15*. De liquiclateuren zijn verplicht eene hehoorlijke 
rekening . en plan ten 1\Ieesterskantore in to dienon en 

1
) Zie blaclz. 866 L. W. 1840-1885. 

2
) De met ~' gcmcrkte artikclen zijn nieuw en kwamcn nict voor 

in wet no. 8, 1891. 
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te pnblicceren op dezelfde wijze als vastgcsteld bij art. 
100 van wet no. 21, 1880. 1) 

1G*. Aangaande objecties tegen en bekraehtiging van Bchamleling der 
zulke rekeningen en plannen zullen dezplfdc regelen olljcctic::; daartegen. 

rnoeten gevolgd worden als in wet 21, 1880, artt. 110, 
111, 112 2

), vastgesteld. 

'1 7*. V erder zullen alle regelen vastgestel d b'i wet Bepalingen der in-
2 1, '1880, betreil'eude de verdeeliug der boedels moeten solventiewet toe-

,J 1 d passelijk. ·woruen gevo g . 

18*. De leges en zegelrechten, vastgesteld b\j wet Zcgelrechten. 
no. 5, 1881 3

), zullen van toe passing zijn op de liq uidatie 
van rnaatschappijen in deze wet bedoeld. 

DEYOEGDHEID VAN RECHTERS 0}1 REGELS OP TE TREKKEN. 

'1 0. De rechters van het H ooggerechtshof kunncn 
wanneer noodig rnet goedkeuring van de Regeering, 
zulke regels en regulaties maken, als zij raadzaam en 
geriefelijk rnogen achten met betrekking tot de proce
dure volgens \velke eene maatschappij zal woroen 
geliquideerd. Zulke regels en regulaties zullen kracht 
van wet hebben na publicatie in de << Staatscourant )), 

20. Deze \vet treedt in werking dadelijk na publi
catie in de « Staatscourant )). 4

) 

S. J. P. KRUGEH, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Gott vernernentskantoor, 
Pretoria, ~ J uui 1801·. 

1
) Zie bladz 922 L.W. 1819-1885. 

2
) Zie bladz. 923 L.W. 18W-1885. 

3
) \Vet , waardoor <le l\[ocstcr van hot Hooggorechtshof gcmaehtig<l 

wordt zckcrc kantoorpcnningcn to hcifcn in zakc van insol vont::;chap 
cnz." Zie bladz. 985 c. v. L.\Y. 1849-1885. · 

4 ) Doze wet ·word voor de ccr::>tc maal gepubliccerd in de Staats~ 
cottrant van HI Juni 18U4, 

Bevoeg<lhcid der 
rcchter::; re gels op te 
trekken. 

Inwerkingtreding. 
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Uitbrciding dcr cri
mineelc jurbdictic 
v. lam1drosten enz. 

In geval van vcc
dicf.-:;tallen. 

l\Iaximum dcr straf
fcn. 

Bekrachtiging van 
het vonnis door een 
der rcchtcrs van het 
Hooggcrcchtshof 
uoodzakelijk. 
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WET N°. 2, 1894, 
TOT UI'l'DREIDING DER JURISDICTIID VAN LANDDROSTEN, 

SPECIALEN LANDDROST, ASSISTENT-LANDDROST lDN l\IIJN
COMMISSARIS (OP PLAATSEN W AAR ER GEENE SPECIA.LE 
LANDDROSTEN AANGES'l'ELD ZIJN); 

Goedgelceunl en vastgestel(l bij mtt. 160, 161 en 162 'Van de be
slwiten van clen Edelachtb. 'l'wee(len Vollcsraad, dd. 31 .JIC'i 
1894, en ~Joor lcennisgev'in,r; aangenomen bzj beslnit van clen 
Edelachtb. Eersten Vollcsraad art. 361, del. 9 .Tuni 1894. 

AnT. 1. De Hoven van Landdrosten, Speciale Land
drosten, Assistcnt Landdrosten en Mijncommissarissen 
( op plaatsen waar er gee ne S peciale Landdrosten zijn 
aangesteld) zullen in crimineele zakcn een uitgebreider 
i urisclic1ie 1

) hebben en wel in de volgendc gevallen on 
onder de volgende bepalingen: 

a. In geval van eene beschuldiging van diefstal of 
poging tot diefstal van cenig paard, rnuil, elel, bul, os, 
koe, vaars of kalf of eenig ander stuk grootvee of van 
eenig schaap of bok of van meer dan een van ieder soort 
van gem old groot of klein vee, van varkens, of van 
vellen of van vleeseh daar·van of van de ontvangst van 
dergelijkc diere.n of van de vellen of vleesch daarvan 
met be\vustz~j n. dat dergelij ke zaken gestolen zijn, 
zullen gemelde lloven de macht hebben om de zaak in 
behandcling to nemen, en indien de beschuldigde scbuldig 
bevonden wordt, hem te vonnisscn tot gevangenisstraf 
met of zonder cl wangarbeid voor oen tijd perk niet te 
bovcngaande twee jaren, met of zonder geeseling niet 
te bovengaande v~jf-en-twintig slagen met de kats; 
zullende echter goon vonnis \:vorden uitgevoerd, al vorens 
de procedures aan een der rechters van het Hooggerechts
hof zullen zijn ondcrworpen en bekrachtigcl. Tot dien 
einde zal de griffier van het de~betreffcmd T.~ager Hof 
terstond kopieen van de procedures dor zaak vervaardigen 
en als correct goeertificePrd te zijnon kantore houden 
en do origincelo opzenden aan den griffler van het Hoog
gerechtshof te Pretoria, tor voorlogging aan cen der 
recbtcrs daarntn. Door znlken recllter zal daarop ge
certifieeerd wcn·don, uitorl ij k bin non cone rnaand na 
outvangst der stukkeu, dat de proceclllrcs en de uitspraak 
volgens feitolij k recht en billijkheid zijn geschicd en de 
~-------- -~~---·---

1
) 7-ie voor <le juris<lictic van lan<l<lrostcn in crimincelc zakcn art. 

3 van wet no. f>, l 8<H (Cri m. J>roeecl.), hladz. 272. L.,V. 18-1\J-1835 en 
art. 2, in iine, \YCt no. U, 1885. L.W. bladz. 13i 1. L. W. 18±\J-1885. 
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griffier van het Hooggerechtshof zal alsdan de stukken 
met dit certiflcaat terug'Zenden naar het desbotre1Iend 
Lager Hof ter uitvoering van het vonnis. 

De desbetreiTende rechter van het Hooggerechtshof 
mag in geval van vermoede1ijke ongeregeldheid of van 
twijfel de stukken naar den Staatsproeureur doen opzen
den, met opdracht aan Jezen de zaak voor hem te bepleiten 
en eveneens een advocaat verzoeken zulks namens den 
beschuldigde te doen. Desgelijks heeft de desbetreil'ende 
rechter de macht het vonnis te corrigeeren, te wijzigen 
en gedeeltel~jk of geheel te vernietigen. 

Indien het mag blijken dat door den Landdrost 
getuigenis is toegelaten, die niet behoorde toegelaten te 
zijn, zal op dien grond het vonnis van den Landdrost 
niet worden vernietigd, mits het uit de stukken blijkt 
dat er, zonder de onbehoorJijk toegelate11e getuigenisl 
genoegzaam ander getuigenis en bewijs van de schuld 
van den besehuldigde aan \Nezig 1s. 

Het zal echter steeds eenigen blanken persoon, he
sclmldigd van diefstal, als hierboven uiteengezot, vrij
staan te eischen, dat h\i zal vvorden tcrechtgestold voor 
een rechter van het Hooggereehtshof rnet eene Jurie. 
In zoodanig geval zal de Landdrost, Speciale Landdrost, 
Assistent Landdrost of Mijncommissaris een voorloopig 
onderzoek houden op de gewone wij ze. 

b. Inclien de Staatsprocureur beschou wtl dat eene 
zaak, waarin een voorloopig onderzoek gehouden is, 
behoort beslist te worden 1loor den bedoelden lageren 
rechter, die het voorloopig onderzoek bestierd heeft, 
zal hij de zaak verwijzen om behandeld te worden voor 
zoodanig Lager Hof. In geval van verwijzing zal het niet 
nood ig wezen voor zulk Lager Hof om getuigen wederom 
te hooren, die vroegere verklaringen afgelegd hebben in 
tegenwoordigheid van den Landdrost, .A ssistent- of Spe
cialen Landdrost ot Mijncon1missaris en den gevangene 
b~j het voorloopig onderzoek, maar zal het genoegzaam 
ziju om de verklaringen, vroeger afgelegdl voor te lezen; 
zullende het echter den Publieken Aanklager en den 
beschuldigde vrijstaan om te verzoeken, dat een of 
meer der alreeds gehoorde getuigen of nieuwe ge
tuigen wederom zullen voorgebracht en gehoord worden. 
1\tlaar indien de getuige z~jne verklaring niet in tegen
woordigheid van den gevangene en den ambtenaar, 
naar wlen de zaak is verwezen, afgelegcl had, zal zoo
danige getuige moeten gedagvaarcl en opgeroepen worclen 
om getuigenis te geven, alsof h~j nooit eene verklaring 
afgelegd had in de betrokkene zaak. 

c. \N anneer bij een voorloopig onderzoek de ge
vangeno, na alloop der getujgenis tegen hem en gevraagd 
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zijnde of hij iets te zeggen heeft, vrijwillig zich schuldig 
verk1aart aan de misdaad hem ten laste gelegd~ zal de 
Staatsprocureur na de stukken na.gezien te hebben, de 
zaak kunnen terugverwijzen naar het desbetreliend Lager 
Hof, om vonnis uit te spreken, rnits dat zonder in aan
Inerkingneming der erkentenis van den beschuldigde 
zelven, zijne schuld genoegzaam uit de getuigenis blijkt, 
en zal de Staatsprocureur alsdan bij het terugzenden 
der stukken daarop vermelden, dat de zaak tcrug ver
wezen wordt naar het Lager Hof voormeld, om aldaar 
behandeld te worden onder de bijzondere jurisdictie aan 
dit Hof bij afdeeling C(; dezer wet verlcend. Het gezegd 
Hof zal in zoodanig geval van verwijzing, zonder verdere 
procedures, de macht hebben om den beschuldigde voor 
zich te doen komen en hem te vonnissen tot gevangenis
straf met of zoncter dwangarbeid voor een tijdperk niet 
te bovengaande twee jaren, met of zonder geeseling 
niet to bovengaande vijf-en-twintig slagen met de kats. 

Geen vonnis ook in dit geval, gaande boven de ge
wone jurisdictie der bedoelde lagere gerechtshoven, zal 
worden uitgevoerd dan na bekrachtiging van een der 
rechters van het Hooggerechtshof~ zooals in afdeeling a 
van deze wet vermeld. 

Wet no. 21, 1892, Anrr. 2. Bij het bekrachtigen van eenig vonnis, 
toepasselijk. onder deze \vet, waarbij een blanke misdadiger met 

geeselslagen wordt gevonnist, zal de rechter gehouden 
zijn aan de bepalingen van art. 1 van wet no. 21, 1892. 1) 

Herroepingsclan- ART. 3. Alle wet ten en bepalingen hiermede in 
sule. strijd worden mits deze herroepen. 

Jnwerkingtrcding. ART. 4. Deze wet treedt in werking 3 maanden na 
publicatie in de Staatscourant. 2) 

G ou vernementskan to or, 
Pretoria, 14 J uni 1894. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

1
) \Vet op het tocdiencn van gccsclslagcn aan blanke pcrsoneH, 

bladz. 579 L.W. 1890-1893. 
2

) Deze wet werd voor de ecrste maal gcpublicecnl in de Staats• 
com·ant van 20 Juni 1894. 
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WET N°. 3, 1894, 
'l'OT VERDUIDELIJKING EN WIJZIGING VAN WET No. 13, 1891, 1

) 

REGELENDE HET ALGEMEEN KIESREOHT DER BURGERS 
V AN DE ZUID-AFRIKAANSOHE REPUBLIEK. 

Gewijzigcl en bij de derde lezing goedgelceunl onder art. 375, 
dd. 11· Jtmi 1894, van de besh~iten t'an den E(lelachtb. 
Eersten Volksraad. 

l\. T ADE:VIAAL het wenschelijk is, dat het kiesrecht 
.l ~ van de burgers der Zuid-Afrikaansche Republiek 
nader bepaald en omschreven worde, zij het hierbij 
vastgesteld als volgt : 

ARTIKEL 1. Om het kiesrecht in de Zuid-Afrikaanscho 
Republiek te bezitten moet men burger zijn. Daarom
trent golden de volgende bepalingen : 

1°. Om burger te wezen moot men: a. binnen de 
Z. A. Republiek zich gevestigd hebben v66r 
29 Mei 1876; b. binnen de Z. A. Republiek ge
boren zijn; c. stemgerechtigd burger zijn ge
weest in de landstreken, welke bij de Z. A. 
Republiek bij tractaat, conventie of overeenkmnst 
zijn ingelijfd, en dientengevolge inwoners zijn 
geworden in dezen Staat, een en ander in termen 
van de op die inlijving betrekking hebbende 
Volksraadsbesluiten en getroffen schikkingen; 
d. genaturaliseerd z~jn geworden overeenkom
stig de vroegere of thans bestaande wetten ; 
e. in termen van Eerste-Volksraadsbesluit art. 
1197, dd. 31 Juli 1891, als stemgerechtigd burger, 
zijn verklaard. 

2°. Om kiezer te zijn n1oet men den ouderdom 
van 16 iaren bereikt hebben. 

30 ... Personen niet in de Zuid-Afrikaansche R.epu
bliek gebor0n, 1naar van elders ingekomen, 
kunnen het burgerrecht verkrijgen en dus 
burgers worden, wanneer zij den gevorderden 
eed hebben afgelegd en de hieronder vermelde 
brieven van naturalisatie verkregen hebben. 
Jongelingen niet in dezen Staat geboren en wier 
vaders stemgerechtigd burger zijn geworden 
van de Zuid-Afrikaansche Republiek v66r zij 

1
) Zie bladz. 242 L.\V. 1B90-1893 en <le aanteekeningen daar tor 

plaatse. Zie ook bladz. 806. L.W. 1890-1893. 
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bun 16de jaar bereikt hebben, zullen hetzelfde 
stemrecht hebben als hun vader, mits zij met 
bun 16de jaar zich daarvoor hebben doen aan
teel\enen bij hun Veldkornet. 
Personen bedoeld onder alinea 3 van dit artikel, 
zullen in handen van den daartoe aangewezen 
ambtenaar, den volgenden eed afleggen: 

«lk . . . . . . . . . . . . . . tot heden ........... . 
geboren .............. verlangend burger der 
Zuid-Afrikaansche Republiek te worclen en vol
ilaan hebbende aan alle voorschriften der wet 
betrekkelijk de naturalisatie, verzaak, zie af en 
doe afstand van alle gehoorzaamheid, getrouw
heid . en onclerworpenheid aan alle vreemde 
Vorsten, Hoofden, Staten en Souvereiniteiten 
An in het bizonder den Vorst, het Hoofd, den 
Staat of de Souvereiniteit, waarvan ik tot nu 
toe een onderdaan en burger ben, en zweer 
als onderdaan den eed van getrouwheid en 
gehoorzaamheid aan de Regeering en hare 
wetten en het volk der Zuid-Afrikaansche 
Republielo). 
Personen van elders ingekornen, kunnen toe
gelaten worden tot de naturali:2atie, mits zij 
van den Veldkornet en Landl~rost van hun 
wijk en distrikt het bewijs overleggen, dat 
zij zich minstens twee jaren bier te lande 
metterwoon gevestigd hebben en gedurende 
dien tijd zich getrouw en gehoorzaam aan ·de 
wetten des lands gedragen hebben, en zich 
ook minstens twee jaren lang hebben laten 
inschrijven op de veldkornetschapslijsten en 
rnet overlegging van een certif1caat van een 
bevoegdon ambtenaar, ten effecte dat z\j geen 
onteerencl vonnis te hunnen Jaste gehad hob
ben; kinderen volgen den staat van hunnen 
vader en wanneer hunne vaders niet stemge
rechtigd of genaturaliseerd zijn, zijn z~j uitg~)
sloten van de bepaling zooals voorkomende 111 
afdeeling b van punt 1 van art. 1 van deze wet. 

Het verzoek om naturalisatie wordt door 
den Veldkornet <loor middel.van den Landdrost, 
met de noodige bewijsstukken aan den Staats
secretaris opgezonden en door deze aan den 
Staatsprocureur gerefereerd, die de stukken 
met zijn advies terugzendt aan den Staatsse
cretaris. Is er volgens het ad vies van den 
Staatsprocureur geen wettelijk bezwaar tegen 
het uitreiken van de brieven van naturalisatie 
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dan kunnen deze verleend worden, indien bij 
de Regeering 1

) daartegen ook geen bezwaar be
staat. De brieven van naturali~atie zullen ge
teekend moeten worden door den Staatssecre
taris en den Staatsprocureur. De Staatssecretari~ 
laat de brieven van naturalisatie door den daartoe 
aangewezen ambtenaar uitreiken en door deze 
den desvereischten eed afnemen. 

De kosten dezer naturalisatie zijn £2. 
7o. Personen onder bijzondere omstandigheden doot 

de Regeering tot de naturalisatie uitgenoodigd, 
behoeven geen twee jaren in het land ge\voond 
te hebben of bij den Veldkornet ingeschrcven 
te zijn geweest om tot de naturalisatie te worden 
toegela ten. 

2. Niemand, die niet tot de blanke bGvolking van 
de Zuid-Afrikaansche Republiek wordt gerekend~ zal 
als stemgerechtigd burger aangeteekend worden, volgens 
art. 9 der Grondwet. 

3. De in bovenstaande artikelen vermelde burgers, 
die het kiesrecht hebben verkregen, hebben het recht 
om hunne namen als kiezers te doen aanteekenen bij 
hunne respectieve Veldkornetten, nadat zij het bewijs 
hebben geleverd, dat z~j het kiesrecht bezitten. 

4. De stemgerechtigde burgers~ die het kiesrecht 
hebben verkre8en, of v66r de inwerkingtreding van 
wet no. 4, 180u, of daarna krachtens het recht, voort
vloeiende uit de geboorte binnen de Zuid-Afrikaansche 
Republiek, volgens art. 1 dezer wet, hebben het recht 
hunne stem uit te brengen als volgt: 

a. voor het kiezen van een Veldkornet der wijk, 
elk in zijn eigen wijk; 

b. voor elke verkiezing, die het geheele district 
of de kiesafdeeling hunner inwoning betreft, 

c. voor elke verkiezing, die de geheele Zuid
Afrikaansche Repu bliek betreft. 

Uitbreiding van dit kiesrecht kan niet geschieden, 
zonder dat een voorstel daartoe een jaar lang gepubli
ceerd is geweest in de Staatscourant en minstens 2/l 
van genoemde stemgerechtigde burgers zich da~xvoor 
hebben verklaard per memorie. 

De stemgerechtigde burgers, die het kiesrecht hebben 
vorkregen krachtens naturalisatie na de inwcrking 
treding van wet no. 4, 1890, hebben het recht hunne 
stem uit te brengen als volgt: 

et. voor het kiezen van een Veldkornet der wijk 
elk in zijn eigen wijk; 

-·· 
1) Zie art. 1 vun wet no. 22, l8!H. 

2 
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b. voor een lid van den Tweeden Volksraad van 
het district of de kiesafdeeling hunner inwoning; 

c. voor elke andere verkiezing1 die het geheelo 
district of de kiesafdeeling hunner inwoning 
betreft en waar zij volgens wet toe gerechtigd 
zijn. 

5. Niemand mag buiten de wijk zijner inwoning 
deelnemen aan of zijn stem uitbrengen b~j eene ver
kiezing, waartoe hij volgens wet gerechtigd is, zonder 
een certificaat van den Veldkornet van zijn wijk, ten 
e1Iecte1 dat hij als stemgerechtigd burger is aangetee
kend en zijn stem nog niet voor de bodoelde verkiezing 
heeft uitgebracht. Dit cortitlcaat moet aan hot sten1-
bi1jet warden vastgehecht. 

6. Elke sterngerechtigde van een distrid, dat niet 
in kiesafdeelingen verdeeld is, kan zijne stern uitbrengen 
op zoovele candidaten als er vacaturen zijn, waarvoor 
gestemd moet warden, tenzij hiorin bij speciale wetten 
of Eerste-Volksraadsbesluiten verandering is gebracht. 

7. De stemmen zullen moeten warden opgenomen 
door officieele of non-officieele stemopnemers. De non
officieele stemopnemers zullon onder het toezicht dor 
V eldkornetten of andere daartoe speciaal benoemde 
personen, gekozen worden voor elke b~ieenkomst door 
de meerderheid der stemgerechtigde burgers, die bij 
het houden eener verkiezing aanwezig z~jn, of door 
officieele stemopnemers, die hiertoe speciaal zullen zijn 
aangesteld door de Regeering of aangewezen bij cle wet. 

8. Elk stemgerechtigd burger1 die zijn stem wenscht 
uit te brengen op een candidaat, moet den dag of de 
dagen, het uur of de uren en de plaats van stemming 
in acht nemen, zooals· door de Veldkornetten bepaald 
in overeenstemming met de voorschriften, die hiertoe 
door de Regeering mogen warden gegeven. Elk stem
gerechtigd burger zal in persoon verschijnrm ten einde 
zijn stem uit te brengen. De Veldkornet is verplicht 
op elke bijeenkomst bij zich te hebben een volledige 
en alphabetische lijst van al de kiezers van zijn wijk, 
zooals genoemd in art. 13. 

D. In geen geval zal het optreden van verkiezings
comites bij eenige verkiezing en op eenige bijeenkomst 
geoorloofd zijn, evenmin het besteden van geld en het 
openzetten van kantiens als anderszins tot het bevor
deren van de verkiezing van den een of anderen candidaat. 

10. De non-officieele stemopnemers zullen voor hun 
diensten warden vergoed als nader in deze wet bepaald, 
met dien verstande, dat de Regeering niet verantwoor-
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delijk zal zijn voor de kosten ontstaande uit het houden 
van verkiezingen op meer dan een plaats van stemming 
in elke stad of dorp en op meer dan drie plaatsen van 
stemming in elke w1jk. 

11. De stemopnemers zullen dadelijk na den afloop 
der verkiezing al de stembiljetten en Yerder ook alle 
stemlijsten, welke laatste behoorlijk door hen hoiden 
m0eten onderteekend zijn, bij elkander voegen en ver
zegelen, en ze zonder verzuim aan den Landdrost 
van het district of den Mtjncommissaris der ldes
afdeeling doen toekomen, die dezelve met de stem
opnemers zal nazien en onderzoeken. Zoodra dit 
gedaan is zal de Landdrost of de Mijncommissaris 
met de stomopnomers al de stukken bij elkander 
voegen en vcrzegelen en zc zonder Ycrzuim met hun 
rapport opzcnden aan den Staatssecrctaris, met hunne 
aanmorkingen omtrent die stemhiljetten, welkc daar
van zij voor onwettlg of twijfelachtig bcschouwen. 
Nadat de stukken, op de verkiezing betrekking heb
bende~ door den Staatssecretaris zijn ontvangen zal de 
Uitvoerende Raad dezelve nagaan en onderzoeken en 
volgens zijn bevinding den gekozen persoon of de gekozen 
personen kennisgeven van den uitslag der verkiezing. 

12. Wanneer er tegen den uitslag van eenige ver
kiezing geprotesteerd wordt, zal de protesteerende partij 
de bAw~jsstukken hU de Regeering inzenden niet later 
dan 8 dagen na zulke verkiezing. De Uitv. Raad zal 
dan dadelijk onderzoek doen instellen door een daarvoor 
te benoemen commissie, of door daartoe aan te wijzen 
ambtenaren. Mocht het blijken, dat zulk een protest 
ongegrond is of niet vvaar gemaakt kan worden, dan 
zal de protesteerende p0rS01)n of partij aansprakelijk 
z~in voor alle onkosten uit :ru~k flen onderzoP-k voort
vloeiende. 

13. Elke Veldkornet is verplicht jaarlijks in de 
maanden October en November een lijst op te maken van 
al de 5temgerechtigde burgers in zijn wijk, waaruitduidelijk 
zal moeten blijken welke burgers in zijn wijk stom
gerechtigd zijn voor den Eersten Volksraafl. en welke 
voor den Tweeden Volksraad en zal hij tevens verplicht 
wezen op verzoek van nieuw ingekomen burgers aan
teekening te doen. 

llij zal daarvan behoorlijk boek houden, en een 
gecertiticeerd afschrift daarvan aan den Landdrost van 
zijn district of den Mijncommissaris van z~in kiesafdeeling 
toezenden voor den 1Gen December daaropvolgende. 
De boeken en lijsten moeten door hem zoo ingerkht 
zijn, dat daaruit duidelijk blijkt, welke nieuwe kiezers 
aangoteekencl z ij n, en . welke daar·van ui tgesloten zijn 
door verhuizing of anderszins. Hij zal tevens aan het 
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eind van elke drie maanden te rekenen van af15 Decem
ber Aen aanvullingslijst van nieuwe burgers van zijn 
wijk aan den Landdrost van zUn district of den Mijn
commissaris van zijn kiesafaeeling opzenden. 

14. De Veldkornet heeft het recht te wcjgcren om 
een naam van iemand aan · te teekenen, wanneer hij 
vermeent daarvoor gegronde redenen te hebben, welke 
redenon echter, wanneer de tegonpartij verkiest, aan 
het oordeel van den Landdrost of van den Mijncom
missaris van de kiesafdeeling of desverkiezende aan 
het oordeel van den Uitvoerenden Raad zullen worden 
overgelaten. 

15. De Landdrost van ieder district of de Mijn
commissaris(sen) van elke kiesafdeeling, zal jaarlijks v6<')r 
den 15en Januari bij den Staatssecretaris inzenden een 
door hem gecertificeerd afsch rift van de in art. 13 
bedoelde kopieen, eveneens bij den Directeur der Staats
drukkerij ter publicatie in de Staatscourant, alsmede 
zal hij de lijsten der kiezers doen aanplakken bij de 
deuren van zijn kantoor ten einde partijen hunne be
zwaren of objectien b~j den bevoegden ambtenaar kunnen 
inleveren. Dezelfde bepaling geldt ook voor de drie
maandelijksehe aanvullingslijsten, zooals in aangehaald 
artikel vermeld. 

16. Het volgens art. 1 verkregen kiesrecht gaat 
verloren of wordt vernietigd als volgt: 

a. door het verbeuren of verliezen van zijn bur
gerrecht, hetgeen geschied t door zich in oen 
ande1 en Staat te la ten naturaliseeren, of door 
den eed van getrou w heid aan een anderen er
kenden beschaafden Staat of Mogendheid afte
leggen. 

b. door buitenslands te gaan wonen; bij terugkeer 
in dezen Staat zal van het kiesrecht weder 
gebruik gemaakt kunnen word~n door zich bij 
den V~Jldkornet van de wijk, waarin men zich 
metterwoon vestigt, 'op nieuw te laten aan
teekenen, tenzij het burgerrecht verbeurd of 
verloren is volgens afd. a van dit artikel 

c. door het verhuizen of vertrekken uit eene wijk 
of district of kiesafdeeling naar een andere, 
wanneer men zich opnieuw moet laten aan
teekenen in de wijk of het district of de kies
afdeeling, waar men zich metterwoon vestigt. 

d. door het ontvangen van crimineele vonnissen, 
die onteerend zijn. 

e. door te bandelen zooals in art. 17 en '18 om
schreven. 
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17. Iemand kan ook zijn kiesrecht verbeuren door 
hetzelve in strijd met deze wet uit te brengen. 

18. Hij, die iemand omkoopt oftracht om te koopen 
tot het kiezen van den een of anderen candidaat of hij, 
die zich daartoe heeft laten omkoopen, verliest zijn 
kiesrecht en kan bovendien gestraft worden met een 
geldboete van hoogstens vijfentwintig pond sterling of 
gevangenisstraf van niet meer dan drie rnaanden, naar 
den aard der zaak. 

19. Burgers, die in landsdienst op commando, van 
hunne kiesafdeeling afwezig zijn, bjj geval van eenige 
belangrijke kiezing, zullen het recht hebben om b\j 
eenigen officier of stemopnemer, daartoe bevoegd hunne 
stem uit te brengen op t\jd en plaats, welke behoor
lijk aldaar zal vastgesteld worden, indien zoodanige 
burgers aan de andere vereischten dezer wet voldoen. 

20. De bij de wet benoemde, en door de Regeering 
daartoe aangestelde ea de volgens art. 7 gekozen stem
opnemers zullen vooraf beeedigd worden voor eenen 
Landdrost of Vrederechter, en zullen de non-.offideele 
stemopnemers de som van £1 sterling per dag als 
salaris genieten, wanneer z\j als zoodanig werkzaam zijn. 

21. Hun eed zal zij n als volgt :-

«Als benoemd en aangesteld om stemmen op te 
nemen voor de verkiezing van ....... beloof 
en zweer ik plechtig trouw aan het volk en de Re
geering van dezen Staat, dat ik mij in de uitoefening 
van den aan mij opgedragen plicht zal gedragen 
overeenkomstig de wet en mijne instructie, dat i~ 
zal handelen onpartijdig, zonder aanzien des persoons 
en den kiezers geene de minste teekenen van goed
of afkeuring omtrent een of ander der candidaten 
zal geven, ook geen den minsten in vloed op hunne 
stemmen zal trachten uit te oefenen ten voor- of 
nadeele van een of anderen candidaa t, Bn dat ik na 
verloop van het stemmen volgens wet een zuiver 
en nauwkeurig verslag er van aan de Regeering zal 
rapporteeren, en m\i in alles gedragen zooals het 
behoort.-Zoo WAARLIJK HELPE MIJ Gon ALMACHTlG)). 

22. Alle Velclkornetten en personen, belast met de 
stemopneming, die in gebreke blijven stipt uitvoering 
te geven aan de voorschriften en bepalingen van deze 
wet, zullen door de Regeering worden beboet met eene 
som niet te bovengaande vijftig pond sterling. 

23. Overtreders van deze wet, zullen voorzoover 
in bovenstaande artikelen daaromtrent geen voorzie
ningen zijn gemaakt, gestra!'t worden met eel?- boete van 
hooo·stens 50 ponden sterlmg of gevangen1sstraf van 
hoogstens drie maanden~ naar den aard der zaak. 

Dito. 

Dito. 

Hot stem uitbren
gen op commando. 

Beeedigiug en be
loaning der stem
opnem.ers. 

Vorm van den eed. 

Strafbepaling tegon 
stcmopnomors. 

StrafbEpaling togen 
ovortreders dezer 
wet. 
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24. Alle wetten en bepalingen, in strijd met deze 
wijziging worden hiermede herroepen, met uitzondering 
van de tweeoe a1inea van art. 9 van wet no. 4, '1890, 1

) 

en deze wijziging zal dadelijk na publicatie 2
) kracht van 

wet hebben. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 18 J u ni '1891-. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

WET N°. 4, 1894, 
ZIJNDE WIJZIGING V AN WET N°. 20, 1892. 3

) 

Goedgekeu1·d en bekracMig(l bij beshtit van den Rdel Achtbaren 
Eersten Volksraacl, art. 502, cl.(l, 18 Juni 1894. 

ARTIKEL 1*. 4
) Alle goederen van buiten afingevoerd, 

zijn, behoudens de nadere bepalingen dezer wet, onder
worpen aan een invoerrecht van 7 1/ 2 pCt. der waarde, 
welke voor inklaring en betaling van ge?egde rechten 
de ware loopende of contante marktwaarde moet zijn 
van de voor verzending gepakte en gereed liggende 
goederen ter plaatse waar zij door den invoerder 
gekocht of gekregen mogen zijn, met het doel om ze 
binnen de grenzen van deze Republiek te voeren; en 
in geval dat goederen rechtstreeks ingevoerd zijn uit 
plaatsen in overzeesche staten, gewesten en kolonien, 
buiten Zuid-Afrika, zal twintig (2u) pCt. gelegd worden 
op genoemde waarde voor inklaring en betaling van 
invoerrechten, hieronder zal begrepen zijn alle verpak
kingen, waarin de goederen verkocht worden, zooals 
bottels, blikken en ijzeren trammels, vaten voor cement 

1
) De tweede alinea van art. 9 van wet no. 4,-1890, luidt aldus:

" Het kiesrec:ht voor den Eersten Volksraad kan bovendicn ook 
vcrkregen worden door hen, die gedurende 10 jaar verkiesbaar ziju 
geweest voor den 'l'weeden Volksraad, bij beslui t van den Eersten 
Volksraad en vo;gens regelen later bij de wet vast te stollen." 

2
) Dezc wet word voor de ccrstc maal gcpuhliccerd in de Staats

courant van 20 Juni 1894. 
a) Zic bladz. 5G2 L.W. 1890-1893 en de aantcckcningcn daar tor 

plaatsc. 
") De bcpalingcn in deze wet gemerkt il! zijn nieuw of gcwijzigd met 

vcrgclijking met die, voorkomcndc in wet no. 20, 1892. 
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en vloeistoffen, papieren doozen, koffers en dergelijken, 
met uitzondering van de navolgende goederen, welke 
geheel vrijgesteld worden van invoerrechten: 

a*. Alle soorten van levende have, uitgenomen 
ossen, koeien, kalveren, schapen, bokken en 
lammeren, die als groot en klein vee belast 
zijn in art. 3, laatste gedeelte. 

Alle soorten van levende have van per
sonen, die zich daarmede in dit land ter woon 
komen vestigen, trekvee in dienst van re]zigers 
en transportrijders, vee dat vervoerd wordt 
naar het winterveld en hetwelk later weder 
in de Republiek terugkeert of omgekeerd. 

b. Banknoten of ander circulatiepapier en munt
specien, die als wettig betaalmiddel in dezen 
Staat zijn toegelaten. 

c. Lees- en muziekboeken, landkaarten en ge
drukte schoolbehoeften, couranten, pamfletten 
en tij dschriften. 

d. Goederen door de jacht buitenslands verkregen 
door de burgers der Republiek. 

e. Producten voortgebracht en vee aangeteeld in 
den Oranje Vrijstaat en de provincie Mozam
bique onder certificaat van oorsprong van 
Landdrost, Resident-Vrederechter of Consul 
ingevoerd. 

f. Wagens en rijtuigen in gebruik van personen, 
die met een bezoek naar de Repu bliek komen 
en er weder mede teruggaan, alsook wagens 
en rijtuigen in gebruik van personen, die met 
hun boerderij trekken, met het doel om zich 
in de Republiek te komen vestigen. 

g*. Boom-, bloern-en groentezaden. Alle landbouw
zaden en aardvruchten, die door de land-

/ bouwers zelven spec]aal worden ingevoerd 
voor zaaien of planten onder beeedigde ver
klaring afgelegd voor een Vrederechter of 
Belastinggaarder, uitgezonderd aardvruchten, 
die speciaal in de wet zijn belast en zulke 
zaden, die als eetwaren worden ingevoerd. 

h. Gebruikte meubelen en werktuigen van hand
werkslieden en personen, die zich in de Re
publiek komen vestigen. 

i*. Ruw of alluviaal goud van naburige goud
produceerende Staten. 

j*. Alle buitenverpakking, die niet met de goederen 
verkocht worden en niet voor verkoop maar 
alleen voor protectic der goederen voor ver
zending ingevoerd worden. 

V rij stcllingc n. 
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2*. Alle machinerieen (als hierondor gespecificeerd) 
on omheiningsdraad, ijzeren palen on alle andere ma
terialen uitsluitend benoodigd voor het omheinen van 
plaatsen en gronden, zullen alleenli,ik onderworpen z\jn 
aan een invoerbolasting van 1 1

/ 2 pCt. der waarde, welke 
laatste volgens den maatstaf van art.1 berekend wordt. 

Alle werktuigen, waardoor uitsluitend langs mecha
nischen of galvanischen weg kraeht wordt voort- of 
overgebracht. 

Alle inrichtingen, die uitsluitend bestemd zijn tot 
het vergruizen en malen van ertsen, mineralen en land
bouwprodueten. 

A lle pompen. die uitsluitend voor industrie en 
landbouw gebruikt worden, uitgezondord handpompen. 

Alle materlalen, werktuigen en inrichtingen, uit
sluitend bestemd voor het afscheiden van metalen uit 
ertsen en voor het uitzoeken en ziften van metalen on 
ertsen en het maken der chemicalien, of van zuur voor 
goudafscheiding benoodigd. 

Alle inrichtingen en worktuigon, uitsluitend bestemd 
tot het vervoeren en ophijschen van ertsen en mine
ralen, ingesloten rails en wagens, die uitsluitend op rails 
worden voortbewogen. 

Alle metalen en steenen buizen, uitsluitend bestemd 
voor het vervoer yan water of tailings van en naar goud
en andere mijnen en voor landbouw en voor water
aileiding. 

Alle raderen en anclere inrichtingen voor het opheffen 
en verplaatsen van water en tailings en andere fabrieks
producten. 

Alle grondboorwachines en hout- en ijzerbowerkende 
machines. 

Telefoon- en telegraafgeleidingen en toestellen. 
Alle machinerieen voor landbouw, a1nbachten en 

nijverheid, als maai- en dorschmachines, zaagmachines 
en drukpersen enz. 

Alle reserve- en onderdeelen van bovengenoemde 
artikelen. 

Groote kafmachines, kaf- en wolpersen er, andero 
inrichtingen voor het vervaardigen van goederen of 
producten voor handel of verscheping 

3*. De volgende artikelen zijn boven en behalve het 
algemeen invoerrecht ad 7 1

12 pCt., als in art. 1 vermeld, 
nog onderworpen aan eene speciale invoerbelasting, als 
omschreven achter elk artikel. Voor de berekening van 
deze speciale invoerbelasting wordt de factuurs- of 
inkoopprijs genomen, die de ware loopende of contante 
marktwaarde als omschreven in art. 1 moet zijn: 

Alle drukwerk, met uitzondering van de artikelen, 
vrijgesteld bij artikel 1, letter c, met 100 pCt. 
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Als drukwerk zullen niet aangemerkt worden schil
derijen, prenten, chromo's, afb(~el.dingen, portretten, 
photographieen, houtsneeen, kurstmis-, nieuwjaars- en 
verjaardagskaartjes, almanakken, dag-, handels- en zak
boeken met gedrukte hoofden en datums voor den handel 
ingevoerd en dergelijken, z~jnde deze alleenl~ik onder
worpen aan het algemcen invoerrecht onder art.1 vermeld. 

Vleesch in blikj cs, niet anders gespecificeerd, met 5 pOt. 
Aziin (accetic zuur), per gallon . . . . . . £0 3 0 
Goud-, Zilver- en Juwelierswaren . . . 12 1

/2 pOt. 
Beschuit, in blik of niet, per 100 lbs. 1 5 0 
Bier, per gallon . . . . . . . . . . . . 0 3 0 
Boter, butterine, margarine en ghee, per 100 lbs. 0 5 0 
Cement, per 100 lbs. . . . . . . . . . . . 0 3 0 
Champagne of mousseerende wijn, per gallon . 0 10 0 
Chicorei 1

), per 100 lbs. . . . . . . . ·. 0 7 6 
Dynamiet en andere ontplofbare stoffen, ten 

hoogste per pond . . . . . . . . . . 0 0 9 
Eieren, per dozijn . . . . . . . . . . . 0 0 6 
Gebak, in blikjes of niet, per 100 lbs. 1 5 0 
Gedistilleerde dranken (alle) of vloeistofffen, 

het product van de aangrenzende Staten en 
Kolonien, van 11° tot 56° ingesloten, gemeten 
met den alcoholmeter van Trallis, per gallon 0 6 0 

Gedistilleerde dranken (alle) of vloeistoffen, 
zoetgemaakt of geparfumeerd, alle likeuren 
en cordials, het product van de aangrenzende 
Staten en Kolonien, inhoudende een spiritus
gehalte gelijk aan 11° tot 56° ingesloten, 
gemeten met den alcoholmeter van Trallis, 
per gallon . . . . . . . . . . . . . . . 0 G 0 

Gedistilleerde dranken ( alle) of v loeistoffen van 
overzee, geen product van de aangrenzende 
Staten en Kolonien, van 110 tot 56° inge
sloten, gemeten met den alcoholmeter van 
Trallis, per gallon . . . . . . . . . . . . 0 10 0 

Gedi stilleerd e drank en ( alle) of v loeisto1Ten, 
zoetgemaakt of geparfumeerd, alle likeuren 
en cordials van overzee, geen product van 
de aangrenzende Staten en Kolonien, in
houdende een spiritusgehalte gelijk aan 11° 
tot 56° ingesloten, gemeten rnet den alcohol-
meter van rrrallis, per gallon . . . . . . . 0 10 u 

1 ) Goederen bestaande uit een mcngseJ, zullen belast worden naar 
het hoogstbelastbaro artikel in gezegd mengsel voorkomende, 

Wat niet a1s druk
wcrk be~chouwd 
wordt. 

Spcciaal invoer- . 
rccht op andere ar
tikelcn. 
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Gedistilleerde dran keF.. ( alle) of v loeistoffen, 
inhoudende een spiritusgehalte boven proef 
of boven het spiritusgehalte vertegenwoor
digd door 56°, gemeten met den alcohol-
meter van Tra1lis of proef, per gallon . . £1 0 0 

Alle zoetgemaakte gemengde w\]nen en 
vloeistoffen kunnen door distillatie of 
analyse onderzocht worden en bij be
vinding van ontduiking volgens de be
palingen dezer wet gestraft worden. 

Gerstezaad, per 100 lbs. . . . . . . . . . . 0 5 0 
Geweren Em pistolen en revolvers, per loop . 0 10 0 
Groenten, versche, ingelegde en gedroogdo, 

per 100 lbs. . . . . . . . . . . . . . 
Hagel, per pond . . . . . . . . . . . . 
Ham, per 100 lbs. . . . . . . . . . . . 
Haver, per bundel of baal, per 100 lbs .. 
Haverzaad, per 100 lbs. . . . . . . 
Jams en Confijten, per 100 lbs. . . . . 
Kaas, per '100 lbs. . . . . . . . . . . 
Kafferkoorn, per 100 lbs. . . . . . . . . 
Kafferpikken en schoffels, per stuk . 
Koek, in blik of niet. per 100 lbs .. 
Koffie, per 100 lbs. . . . . . . . . 
Koren, per 100 lbs. • . . . . . . . 
Koperdraad, per pond, uitgezonderd wanneer 

het bewezen wordt dat gemeld draad inge-
voerd wordt voor electrische doeleinden of 
vervoering van kracht voor mijnen . 

Kralen ( alle soorten ), per pond 
Kruit, per pond ....... . 
Lekkers, per 100 lbs. . . . . . 
Lood, per pond . . . . . . . . 
Meel (alle soorten), per 100 lbs. 
Mielies, per 100 lbs. . . . . . . 
Mout, per 100 lbs. 
Patronen, gevuld voor achterlaadgeworen, per 

1000 stuks .............. . 
R.ijst en dholl, per 100 lbs. . . . . . . . . 
S1garen, per 100 stuks . . . . . . . . . . . 
Sigaretten, per 100 stuks . . . . . . . . . 

Voor de berekening der invoerrechten 
wordt gerekend dat 500 sigaretten het 
gewicht van 1'lb. niet te boven gaan, 
ingeval van overwicht zullen naar even-
redigheid de invoerrechten gerekend 
word en. 

Snuif, per pond . . 
Spek, per 100 lbs .. 
Steenkolen, per 100 lbs .. 

1 5 0 
0 0 3 
4 10 0 
0 5 0 
0 5 0 
1 5 0 
0 5 0 
0 2 () 
0 1 0 
1 5 0 
0 2 6 
0 7 6 

0 0 G 
0 1 0 
0 0 () 
1 5 0 
0 0 3 
0 7 G 
o 7 n 
0 5 0 

0 5 0 
0 1 6 
0 15 0 
0 1 () 

0 2 6 
4.10 0 
0 7 G 
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Suiker, per 100 lb~. . . . . . . . . . £0 3 6 
Tabak, ruwen staat, in bladeren ofrollen, pro-

duct van de aangrenzende Staten en Kolonien 
en niet bij tractaat tntgesloten, per pond . . 0 0 ti 

Tabak, ruwen staat, van oveezee, per pond . . 0 2 6 
Tabak, gemanufactureerd, onverschillig van 

waar ingevoerd en geen sigaren en siga-
retten, per pond . . . . . . . . . . . . 0 2 6 

Thee, per 100 pond . . . . . . .. . . . . . 0 5 0 
Uniform-, liverei- en gebruikte kleederen voor 

den handel ingevoerd, per broek, baatje, jas 
Varkensvleesch, per 100 lbs. . . . . . . . . 
Varkensvet (lard), per 100 lbs. . . . . . . . 
Varkens, per stuk . . . . . . . . . . . . . 
Vee (groot), d.i. ossen, koeien, kalveren, per stuk 

Van vrijstelling uitgesloten bij art. 1 van 
deze wet. 

0 1 6 
4 10 0 
4 10 0 
4 10 0 
0 10 0 

Vee (klein), d. i. schapen, bokken, lammeren 0 1 0 
Van vrijstelling uitgesloten bij art.1 van 

deze wet. 
Vruchten, ingelegde, gedroogde en aard-, per 

100 lbs. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 0 
Onder gedroogde vruchten zullen gerekend 

worden zulke vruchten die voor be
waring een bijzondere bewerking voor 
droging zullen hebben te ondergaan. 

Worst, per 100 lbs. . . . . . . . . . . . . 4 10 0 
Zeep (gewone ), voor huishoudelijk gebruik en 

zachte, per 100 lbs. . . . . . . . . . . . 0 5 0 
Zeep (geparfumeerde, toilet- en alle andere 

soor~en), per 100 lbs. . . . . . . . . . . 0 10 0 
Zwavelzuur,. per pond . . . . . . . . . . . 0 0 1 
1-Iouten tunnel- en deaadpalen, enz., die inge-

voerd worden van de Noordelijke en Noord-
westelijke grenzen der Republiek, per stuk . 0 0 ~l 

4*. Invoer van geweren, pistolen, revolvers en am- Invoer van vunrwa
munitie, kan alleenlijk geschieden onder permit van den penen alleen onder 
Commandant-Generaal tegen betaling van 5s. zegel. permit. 
Tnvoer van dynami~=;t en andere ontplofbare stofien 
kan alleen gesehieden onder permit van den Staats-
secretaris tegen betaling van 5s. plakzegel. 

Een zoodanig perm1 t kan steeds zonder opga ve van 
redenen geweigerd worden . 

. Uitgezonderd zijn hiervan inkomende personen, die Uitzondering. 
een enkel vuurwapen voor persoonlijke veiligheid in-
voeren en verplicht zijn de invoerrechten volgens tarief 
te betalen, alsmede de personen, die in het volgende 
artikel worden vermeld. 
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G*. Aan ieder blank persoon, woonachtig in den 
Oranje Vrijstaat en op bezoek in de Zuid-Afrikaansche 
Republiek, zal het geoorloofd zijn ter z~iner bescherming 
niet meer clan een vuurwapen vr~j van invoerrechten 
met zich te brengen, mits voorzien zijnde van een 
certificaat van den Landdrost, Resident-Vrederechter, 
Vrederechter of Veldkornet van zijn district, dat hij 
daarvan de eigenaar is, dat door hem aan den belasting
gaarder bij inkomen in dezen Staat moet vertoond worden. 

I-Iij zal niet langer dan dertig dagen met dat vuur
wapen in dezen Staat n1ogen vertoeven, tenzij de gewone 
in voerrechten daarop betaald worden. 

Bij overtreding zal hij volgens deze wet gestraft 
worden. 

6*. Alle invoerrechten op goederen, welke in do 
Hepubliek worden in- of doorgevoerd zullen worden 
betaald en de goederen ingeklaard bij den belasting
gaarder aan de geproclameerde invoerposten en inkla
ringskantoren, uitgezonderd door private personen in 
de Hepubliek woonachtig en die geene handelaren, 
transportrijders of agenten zijn en die uitsluitend voor 
hun eigen gebruik goederen invoeren, niet met het doel 
om ze te verkoopen of te verhandelen en een bewijs 
kunnen vertoonen van den Landdrost of belastinggaarder 
van hun district, dat zij daar zullen betalen ·.m die 
zullen verplicht zijn na de ailading van die goederen 
binnen eene week aan voormelden ambten3JI- in hun 
district kennis te geven en de verschuldi~L.e invoer
rechten betalen. 

7*. Voor de inklaring ter berekening der verschul
digde invoerrechten zal de invoerder of diens gemach
tigde met de inklaringsdocumenten alle vrachtbrieven, 
facturen, quitantien en andere benoodigde (locumenten 
overleggen. 

De ambtenaar aan wien de invordering dezer invoer
belasting is opgedragen, is gerechtigd om de goederen, 
door wien ook ingevoerd en waarvan geen factuur of 
bewijs van waarde kan worden overgelegd, te taxeeren 
en te be lasten volgens wet. 

8*. Niemand zal koopmans-, handels- of andere goe
deren in deze Republiek mogen invoeren, clan door een 
invoerpoort 1

), door ZHEd. den Staatspregident vastgesteld 
bij proclamatie in de Staatscourant, uitgezonderd de in 
art. 6 vermelde private personen in de Zuid-Afrikaansche 
Republiek wonende. 

9*. Een transportrijder of eenig ander persoon, die 
goederen in- of doorvoert voor andere personen, voor 

1
) Zie proclamaties del. 28 Nov. 1892, blad~. G84 L.W. 1890-1893; 

dd. 8 Jan. 1894; dd. 30 April 1894; del. 2 Mci 1894 en del. 3 Doe. 1894. 
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eigen gebruik of om zelf daarrnede handel te drijven, 
zal dadelijk, zoodra hij binnen de limieten van dezen 
Staat komt, aangifte doen bij den belastinggaarder bij 
de geproclameerde invoerpoorten of inklaringskantoren 
en de verschuldigde invoerrechten betalen. 

Aangifte en inklaring dezer goederen en betaling 
dczer rechten bij anderen dan bovengenoernde kantoren 
zullen niet in aanmerking genomen worden. 

Uitgesloten hiervan zijn de in art. 6 vermelde private 
personen. 

Geen transportrijder noch eenig ander persoon, uit
genomen spoorwegmaatschappijen, zal het recht hebben 
goederen in te voeren of helpen invoeren na zons
ondergang of v66r zonsopgang. 

10*. Indien het blijkt dat een transportrijder of ander 
persoon geene volledige opgave heeft gedaan van de 
goederen door hen1 ingevoerd, zal hij gestraft worden 
als hierna in deze wet vermeld. 

11 *. De vrachtbrieven zullen duidelijk en leesbaar 
de merken, het aantal en den inhoud der kisten, pakken, 
enz., vermelden. 

Op de facturen moeten duidelijk de prijzen, de 
hoedanigheid en hoeveelheid der goederen, alsmede de 
merken der kisten, pakken, de plaats waar de goederen 
zijn gekocht voor directe verscheping en verzending 
naar deze Republiek, enz., aangegeven zijn. In geval 't 
blijkt dat de facturen of vrachtbrieven of certificateD of 
andere documenten vervalscht zijn, kunnen bovendien 
de goederen verbeurd verklaard worden. 

12*. Een transportr~jder of eenig ander persoon, goe
deren invoerende. zal niet mosren atladen of doen atladen 
dan na zijne v1:achtbrieven '-'getoond en schriftelijke 
toestemrning, hetzij dom permit of afstempeling, van 
den belastinggaarder ontvangen te hebben en niemand 
zal zoodar1ige goederen in ontvangst mogen nemen zonder 
dat zu.lke toestemming aan hem is vertoond. 

In gevallen echter waarin handelaren of personen, 
die goederen invoeren, op een verren afstand van een 
belastinggaarder woonachtig zijn, zal deze belasting
gaarder, al vorens de goederen aankomen, dusdanig permit 
aan den ontvanger dezer goederen kunnen uitreiken. 

Private personen, zooals vermeld in art. 6, geene 
handelaars of transportrijders zijnde en niet in dorpen 
woonachtig, welke goederen in kleine hoeveelheden 
invoeren besternd voor eigen gebruik, zullen nict het 
verlof van den belastinggaarder behoeven af te waehten. 

13:r.. Eenig persoon, uitgenomen de in art. 6 vermelde 
private personen, goederen door het lan(l vervoerende, 
zal op aanvraag van den belastinggaarder, landdrost, 
veldkurnet, vrederechter, Jid van de politic of ecnig 
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persoon, die machtiging heeft namens of in zijn naam 
te handelen, de bew~jzen 1noeten levercn van inklaring 
dezer goederen aan de gepr')Clameerde invoerpoorten of 
inklaringskantoren of de quitantie der betaalde invoer
rechten of de door den belastinggaarder afgestempelde 
vrachtbrief. 

Een transportrijder zal het permit, de afgestempelde 
vrachtbrief of andere bew~jzen van aangifte van den 
belastinggaarder moeten overleggen. 

14*. Voor het registreeren en uitreiken van een 
permit voor alle goederen, levende have~ enz., vulgens 
wet vrij van invoerrechten, door den belastinggaarder, 
zal, behalve op steenkolen en lcvcnde have, betaald 
wordcn voor elkc 500 lbs. ge\\'icht of ecn godecltc 
daarvan Od. (zes pent.:e) en op stcenkolcn op elke f>OOO 
lbs. gcwit.:ht of een gcdecltc daarvan -Is. (ecn shilling), 
inditn onderstaancle goedercn niet tcgelijkertijd rnct 
and ere goederen 'vorden ingevoerd en ald us speciaal 
moeten geregistreerd worden, dan zal voor registratie voor 
levende have voor elke 10 stuks of minder 6d., uitgezon
derd pluimvee, waarvoor Gel. per zending \vordt betaald. 

15*. Na de inklaring der goederen bij den belasting
gaarder aan de geproclameerde inklaringskantoren of 
i.nvoerpoorten kunnen onder securiteit van de akte van 
verbintenis de invoerrechten betaald worden ten kantore 
van den Landdrost of belastinggaarder. 

16*. In geval een invoerder gcbruik wil maken van 
uit voorrecht om de invoerrechten bij aflading der goe
deren op de plaats van bestemming to betalen, alsdan 
zal hij verplicht zijn eene aide van verbintenis, onder 
goedkeuring van den lnspecteur-Generaal, in den vorm 
als hierachter vermeld, te passeeren voor den Landdrost 
of belastinggaarder, voordat de daaronder ingevoerde 
goederen de grens zullen passecren. 

17*. Geen transportrijder of eenig ander persoon 
goederen invoarende, uitgenomen de in art. 6 vermelde 
private personen, woonachtig in de Zuid-Afrikaansche 
Republiek, die voor hun eigen gebrnik invoeren1 zullen 
het recht hebben goederen af te laden of te doen ailaden 
en niemand zal zoodanige goederen in ontvangst mogen 
nemen na zonsondergang en voor zonsopgang. 

18 (13) 1
). De invoerrechten op goederen door het 

postdepartement vervoerd, worden aan het postkantoor 
betaald. 

De Jnspecteur-Generaal of ziju vcrtcgcnwoordiger 
zal in overleg met den Postmeester-Genoraal het recht 
hebben om eenig pakket, door het Postdepartement 

------------------~~~~~----~------~-

1
) De hiemchter geplaatste nummers zijn die der artikelcn van ge

lijken inhoud in wet no. 20, 1892. 
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verzonden wordende, te doen openen door plaatsel,jke 
ambtenaren op ontvangen autorisatie, ten einde zich 
te overtuigen, dat de invoerrechten volgens tarief zijn 
betaald~ en bevonden wordende, dat deze niet of slechts 
gedeeltelijk betaald zijn, zal de· verzender of ontvanger 
vallen onder de strafbepaling, vermeld in deze wet. 

19*. Goederen per ~poortrein, met postwagens of jBepalingen voor 
andere vervoermiddelen inaevoerd kunnen door de 1goederen vervoerd 
agenten die deze in ontva;ast n~men niet dan op/(bor vervoermidde-

' n ' len. vertoon van permit van den belastinggaarder afgegeven 
worden, of zullen in het Gouvernements-entrepot moeten 
geplaatst worden. 

20*. Eenige mondelinge of schriftelijke verklaring, strafbepaling tcgen 
hetzij onder cede. of niet, afgclegd voor eencn belasting- omvare aangift'i'n, 
gaarder en . bevonden wordende onwaarheid tc zijn en 
met het doel gedaan om de wet op de invoerrechten tc 
ontduiken, zal strafbaar zijn als hierna in deze wet 
vermeld. 

21 (19). Een invoerder van goedenm is verantwoordelijk Invoerder civiel en 
en crimineel strafbaar voor eenige overtreding van deze crimineel aanspra
wet begaan. door een persoon of personen in ziine plaats kelUk voor zijn 

'-' J agent. 
of namens hem handelende, blijvende zulk een persoon 
of personen tevens op gelijke wijze verantwoordelijk. 

22 ( 17). Handelaren of houders van een negotiewinkel, 
hotel, cantien, handelshuizen, maatschappijen en fabrikan
ten, die een handelsbedrijfuitoefenen binnen dezen Staat, 
zullen behoorlijke boeken daarvan n1oeten houden en 
de vrachtbrieven, facturen en andere documenten, ver
meldende alle bijzonderheden omtrent ingevoerde en 
verkochte goederen, voorhanden moeten hebben, ten-
einde die steeds open zullen zijn voor inspectie van den 
belastinggaarder, en door hem zoo noodig in beslag 
kunnen genomen worden. Bij niet voldoening daaraan 
zal de betrokken persoon of personen strafbaar zijn, 
zooals in deze wet vermeld. 

Verplichte nauw
keurige boekhou
ding door handela
ren enz. van inge
voerde goederen. 

23*. Eenig persoon, goederen te koop aanbiedende of Bewijslast der beta
vervoerende of in zijn bezit of verkoeht hebbende, of ling van invoerrecl.l
voorkomende in ziine boeken en documentAn a]s in het ten rust op hem, dJC 

• J ' goederen te koop 
voorgaande artlkel vermeld, zal op aanzoek van den aanbiedt eoz. 
belastinggaarder de bewijzen moeten overleggen vanwaar 
de goederen komen en waar de invoerrechten betaald 
zijn, alsmede den datum van zulke betaling, de merken 
en nummers der kisten, pakketten, balen, enz., die 
moeten overeenkomcn met de documenten van betaalde 
invoerrechten, die geproduceerd worden. 

24*. Indien er eenige twijfel bestaat omtrent de be- Invocrder cnz. moet 
taling der invoerrechten of wettigheid van invoer van desgevorderd de 
goederen, voorkomende in de bi .. J· art. 22 vermelde boeken, juistheid zijner hoeken bewijzen. 
docmnenten, enz., of van goederen in peslag genomen 
ofachtergehouden wegens niet betaling derinvoerrechten 
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of wegens eenige andere oorzaak van overtreding, dan 
zullen zoodanige feiten moeten bewezen worden door 
den eigenaar, invoerder of ontvanger dier goederen en 
niet door den ambtenaar. die het onderzoek doet of vor-
volging instelt. · 

25*. Goederen, van buitenslands ingevoer<l en op 
eenige plaats aankomende en afgeladen wordende orn 
verder te worden ge_zonden, zullen in het Gou vernements
entrepot, of indien · ·d-it · niet voorhanden is, op eene 
door den belastingg;mrdGr goed te keuren plaats moeten 
geborgen worden. De persoon, permit ontvangende 
voor deze. tijdclijke opberging, zal voor de invoerrechten 
verantwoordelijk worden gehouden. Bij weder-oplading 
is het permit van den belastinggaarder benoodigd. 

26 (26). Ieder ambtenaar belast met de invordering zal 
het recht hebben om goederen, waarop de invoerrechten 
niet dadelijk betaald worden, terug te houden en op te 
bergen en den belastingschuldige te belasten met de 
kosten van berging en bewaring dier goederen. 

27 (27). Op die plaatsen waar een Gouvernements
entrepot gevestigd is, zal niet meer dan 1 1

/ 2 penny per 100 
lbs. per dag gerekend worden, en op and ere plaatsen voor 
elke 1000 lbs. gewicht ten hoogste vijf shillings per 
dag, onverminderd het werkloon aan de aflading, op
lading en berging verbonden. Voor de berekening dezer 
laatste kosten van berging en bewaring zal tot grondslag 
genomen worden het werkelijk bedrag daarvoor uit
gegeven. 

28 (28). De ambtenaar, belast met de invordering der 
invoerrechten, zal alle zorg aanwenden voor de goede 
bewaring van zoodanige goederen, rnaar de betrokken 
personen zullen geen verhaal hebben tegen eenig arnb
tenaar of het Gouvernement voor eene schade daaruit 
voortvloeiende. 

29 \2!)). Indien binnen het t\idsverloop van twee maan
den de verschuldigde invoerrechten met de kosten van be
naderingsloon, enz., niet ten kantore van den ambtenaar, 
belast rnet de invordering der invoerrecbten zijn betaald 
of kennisgeving heeft ontvangen deze onder de bepa
lingen dezer wet op eene andere plaats zijn betaald, 
dan zullen tot dekking van de rechten en alle onkostcn 
op die opgeborgene goederen verschuldigd zulke goederen 
publiek worden verkocht voor rekening en risico van 
hem wien het moge aangaan en al het meerdere zal 
worden gesteld in bewaring van den rrhesaurier-Generaal 
tot tijd en wijle de belanghebbende het opvordert en 
waarvoot geen interest zal vergoed worden. 

Goederen van weinig waarde, aan bederf onder
hevia;, of waarvan de ophrengst niet volrloenrle wordt 
geacht urn de Jaarop verschuldig<le invuerrechten en 
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verdere ookosten te dekken, of goederen die door den 
eigenaar of geadresseenle ge\veigerd \vorden of die hi.i 
onwillig is in ontvangst te nomen of waarvan de eige
naar zich verwijderd heeft, kunnen ter voorkoming van 
onnoodige onkosten, zoo noodig dadeHjk publiek verkocht 
worden, echter niet zonder publicatie. 

30*. De Regeering zal het recht hob ben om zelf daar- Oprichting v. entrc
voor l, . .;,khuizen of entrepots op te richten of daaromtrent pots. 
1nct priYate personen overeer komsten aan te gaan en 
orn nadcrc tarieven vast te stollen voor de kostcn van 
berging der verschillende goederen in zulke pakhuizen, 
<lie Gouvernements-entrep6is zullen genoem(l \vorden. 

Geene kisten, pakken of vaten, enz., in Gouverne
ments-entrep6t opgeslagen, zullen zonder toestemming 
van den belastinggaarder geopend mogen \vorden voor 
het uitnemen yan een gedeelte Yan den inhoud. 

31 *. Ten gerieve van ltandelaars en win kehers, die Bcpalingcn omtrcnt 
niet b\1 machte z~jn de invoenechten op de door hen private cntrcpiJts. 

ingevoerde goederen dadelijk bij aankomst te betalen, 
zal do Hegeering hun toestaan om op hunne eigen-
dommen en op hunne kosten~ of daar \Vaar de Regeel'ing 
zulks goedvindt, degelijke en behoorlijke bergplaatsen 
of entrepots, private enti'ep{J1s gonoemd, op te richten, 
waarin zoodanige goederen na inklaring op risico dot· 
handelaren of winkeliers l1 unnen geborgen worden tot 
tijd en wijle zij zoodanige goederen, of gedeelten daarvan, 
wenschen in gebruik te nemen, te verkoopen of te 
verzenden, zullende zij alsdan onrniddellijk de invoer-
rechten op die gooderen, ot gedeolten daarvan, als 
voorzegd, betalen. 

De gemelde private entrepots zullen voorzien zijn 
van twee sloten, met verschillende sleutels, een waarvan 
zal berusten hij den daartoe aangewezen ambtenaar 
van Regeeringswege, de andere bij don handelaar of 
winkelier. 

Voor de behoorlijke betaling der invoerrechten zal 
socuriteit moeten gesteld wurden, ten genoege der He
geering. lndien de goecleren, zoo geborgen, niet binnen 
zes maanden na opberging zijn golost uit dezo pak
huizen, moeten de invoerrochten op die gooderen, ver
schuldigd aan het Gouvornement, volgens wet worden 
betaald, bij niet Yoldoening daaraan zullen zulke goe
deren, mits na behoorlijke pub1icatie, publiek Yer',weht 
kunnen worden. de opbrengst daarvan zal na aftrek Yan 
de verschuldigde invoerrechten en Yerdere onkosten in 
hand en gestelcl \Yorden van den eigenaar van deze goederen. 

Op alle goederen in zulke private entrep6ts opge- Belasting op gocdc
slagen, wanneer gelost, wordt een extra belasting van rcn in privatQ cn-
5 percent op de invoorrcchten gehoven. trcpiJts. 

3 
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32 (32). De securiteit voo~ de beho~rlijke betali~g der 
invoerrechten op goederen 1n een pnvaat entrepot ge
boro·en zal bestaan uit den borgstellcr met twee andere 
borgen: elk voor de som van £GOO; de borgen zullen 
voldoend vast eigendom moeten hebben. 

Indien voor een bedrag aan invoerreehten van meer 
dan twee derden (2/3 ) der borgtocht in en~rep~)t opgr,
slagen wordt, zal eene hoogere borgstelhng .1n even
redigheirl. moeten gegcven worden. De Regeermg hAeft 
te eeniger tijd het recht een privaat entrep()t op te 
heffen, wanneer er bcwijs geleverd is, dat do houder van 
een privaat entrep6t eenige overtreding heeft begaan. 

B:~ (34). De houder van een pri vaat entrcp6t zal gerech
tigd zijn eenmaal per week het entrepot vrij van onkostcn 
door den belastinggaarder doen openen; voor meerdere 
malen zal de belastinggaar<ter zich kunnen laten betalen, 
echter geen 1/- voor elke opensluiting te boven gaande. 

De Inspecteur-Generaat van Invoerrechten heeft het 
recht naar gelang van omstandigheden den tijd van 
opensluitingen te verlengen. 

Opensluitingen van private en GouverneJnents-entre
pt)ts zullen geschieden des zorners van 7 uur vm. tot 
12 uur m. en van 2 uur nm. tot 5 uur; des winters van 
8 uur vm. tot 1 uur nm. en van 2 uur nm. tot 4 uur, 
uitgezonderd op Zon-, Christelijke en Gouvernements
feestdagen. 

34 (21 ). Geene sigaren mogen ingevoerd worden clan in 
kistjes van vijf en twintig stuks of een veelvoud daar
van, niet meer dan vijflwnderd (500) stuks, en geene 
sigaretten dan in doozen of pakketten van honderd ( 100) 
of v~jf honderd (500) stuks. 

Geene sigaren mogen verkocht worden clan in of 
uit kistjes en geene sigaretten dan in of uit doozen of 
pakketten, voorzien met den Gouvernementsband, 
welke band, na betaling der invocrrechten, gratis door 
den belastinggaarder zal worden uitgereikt. 

35 (22). Alle kistjes sigaren en doozen of pakketten 
sigaretten moetcn dadelijk op ontvangst, uitgezonderd die 
in entrep6t worden opgeslagen, door of in tegenwoor
digheid van den belastinggaarder met den met datum 
gemerkten band worden omplakt en wel op zulk eene 
wijze, dat het kistje~ de doos of het pakket niet zal 
geopend kunnen worden zonder dat de band beschadigd 
wordt. 

30 (2:3). Eenig persoon, kistjes sigaren, doozen of pak
ketten met sigaretten verkoopende of in z~jn bezit 
hebbende waarop de Gouvernementsband niet voorkomt, 
of sigaren zonder kistje of sigaretten zonder doozen of 
pakketten invoerencle of verpakkende en verkoopende 
in of uit alreeds vroeger gebruikte kistjes, doozen of 
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pakkct ten n1et band voo rzien of zulke ledige kistj es, 
doozen of pakketten met Gouvernementsband verkoo
pende of in zijn bezit hebbende, vervalt onder eene 
boete als hierna vermeld. 

Alle sigaren en sigaretten zonder band en in het 
bezit van eenig persoon gevonden wordende, hetzij in 
kistjes, doozen of pakketten of I os, on verschillig of 
deze ingevoerd zijn v66r of na den datum van de in
werkingtreding dezer wet, zullen onder de hierna ver
melde strafbepalingen vallen. 

37*. Voor sigaren of sigaretten, in 't land gefabriceerd, 
zullen banden door den belastinggaarder worden uitge
reikt tegen betaling van 2s. 6d. per 100 stuks. 

Deze band zal door den fabrikant ·met zijn fabrieks
merk en datum van verkoop voorzien worden. 

Geene in het land gefabricee!'de sigaren mogen 
verkocht worden dan in of uit kistjes voorzien van 
Gouvernementsband. 

Het gebruik dezer banden, anders dan voor eigen 
fabrikaat of voor ingevoerde sigaren of sigaretten, zal 
gestraft worden met eene boete als hierna vermeld of 
gevangenisstraf en verbeurd verklaring der sigaren of 
sigaretten. 

38 (25). Goederen aan bederf onderhevig en in bedorven 
staat aankomende, zijn vrij van de betaling van invoer
rechten, mits dadelijk bij in ontvangstneming den belas
tinggaarder daarvan kennis gegeven -vvordt en zij in 
tegenwoordigheid van den belastinggaarder vernietigd 
word en. 

3D (33). De invoerrechten, verschuldigd op ingevoerde 
goederen en opgelegde boeten zullen een eerste vordering 
z\in op alle goederen en eigendomrnen van den belasting
schuldige, en het Gouvernement zal eerste preferentie 
hebbcn op alle goederen en eigendommen van den be
lastingschuldige, waarop de invoerrechten betaalbaar z\jn. 

REGULATIEN VOOR DE AMDTE~AREN, BELAST MET DE 
UITVOERING VAN DEZE \VET. 

40 (3G). De Regeering stelt aan een Insp.-Gnncraal, 
welke belast is met het algemeen toezicht op de gere
gelde invordering der invoerrechten. H\j ontvangt alle 
instructien van den Uitvoerenden Raad en doet ver
antwoording zijner administratie overeenkomstig de 
Generale Instructien. 

41 (36). De Insp.-Generaal zal verplicht zijn jaarlijks 
v66r den 1sten Februari bij rler1 Thesaurier-Generaal 
in te leveren eene begrooting der vermoedelijke in
komsten en uitgaven van zijn departement voor het 
loopend dienstjaar, tezamen n1et znlke voorstellen van 
veranderingen of verbeteringen, als hij zal wenschelijk 
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achten, dat voor den Hoogedelachtbaren Volksraad zal 
worden gelegd. . 

42 (37). De Insp.-Generaal of zijn gemachtigde heeft 
ten alien tijde toegang tot de kantoren en gebouwen 
behoorende tot zijn rlepartement. En de ambtenaren 
van zijn departement znllen verplicht zijn hunne boeken 
en and ere documenten ter inzage voor te leggen of toe 
te zenden, indien zulks door den ]nspectcur-Generaal 
zou worden geeischt. 

-1·3 (B8). De Tnsp.-Generaal of zijn gemachtigde zal, 
zoo dikw~jls zulks vereischt wordt, de verschillende 
kantoren en gebouwen tot zijn departement behoorende 
bezoeken, ten einde zich te vergewissen van de behoor
l~jke administratie daarvan. . . .. 

44 (30). De Regeering stelt aan belastinggaarders; ZlJ 
staan onder instructien en orders van den Inspecteur
Generaal en doen maandelijks verantwoording hunner 
administratie overeenkomstig de regelen, vastgesteld bij 
de Generale Instructien. 

45 ( 40). De Regeering zal op de daarvoor door haar 
geschikt geachte punten belastinggaarders plaatsen voor 
doze invoerrechten, en de instructies vaststellon voor 
den ambtonaar met cleze invorcloring belast. 

4G (1~1 ). Indien een belastinggaarder of een zijncr 
klerken eenige fooi of belooning aanneemt (uitgenomcn 
waartoe hij volgens wet gerechtigd is), waaruoor de 
schatkist kan benadeeld worden, zal hij op overtuigend 
bewijs naar gelang van overtreding beboet en uit zijne 
betrekking ontslagen \Vorden. 

De persoon, eene dusclanige fooi of belooning aan
biedende of gevende met bovenvermeld doel, zal gestraft 
worden met eene boete, als hierachter vermeld. 

47 (42). Ieder ambtenaar, belast met de invorclering 
van de invoerrechten, zal maandelijks door handen van 
den Landdrost, Civielen Commissaris en Mijncommissaris 
aan den lnspecteur-Generaal en Thesaurier-Generaal 
staten inzenden van alle gelden door l1e1n ingevordercl 
en ontvangen, en daarbij voegen alle zoodanige bew~js
stukken als ter informatie, opheldering of staving zullen 
noodig zijn. 

48*. De Inspecteur-Generaal zal alle maandcn 
statistieke staten opmaken van de hooveelheid en den 
aard der ingevoercle goederen, welke staten in de Slcwts
courant zullen gepubliceerd worclen. 

49*. Iecler ambtenaar, met de invordering der invoer
rechten belast, zal gehouden zijn om de navolgende 
boeken in behoorlijke orcle te houden: 

1. Van alle personen, handelaren, transportrijders, 
die goederen binncn dozen Staat, zoowel voor oigen 
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gebruik als voor handel, invoeren of doorvoeren, 
met vermelding van het aantal wagens, beladen 
met koopmansgoederen, vanwaar deze komen en 
waarheen ze worden gezonden, het nommer van 
do vrachtbrieven, do namen van den afzender en 
van den ontvanger, het gewicht en den aard dor 
opgoladon goederen, enz. 

2. Eon register van do vrachtbrioven, rokeningon of 
quitantien aan hem vertoond en daarvan een uit
treksel nomen. 

3. Een boek van alle rechten en onkosten door hem 
ingevorderd en ontvangen, en alle gelden 's weke
lijks verantwoord bij den Landdrost, Civielen 
Commissaris en lVIijncommissaris van zijn district, 
op plaatsen waar geen bank is (alwaar hij in dat 
geval dageUjks zal moeten storten), of in zoo
danige plaats of kantoor als door den Thesaurier
Generaal zal aange\vezen warden~ terwijl de be
lastinggaarders in de buitenwijken echter maande
lijks v66r of op den 25sten van iedere maand de 
door hen ontvangen gelden op de aangeduide wijze 
zullen storten. 

4. Een register van alle uitgereikte banden voor 
sigaron en slgaretten, met opgavo van datum, 
naarn aan wien uitgegeven, het aantal, soort en 
datum van afstempeling, welke banden de belas
tinggaarders op de dorpon op aanvraag zullen 
uitreiken aan de belastinggaarders in de verschil
lende wijken van het district of goudveld waar 
hij woonachtig is. 

50 ( 45). De am btenaar, be last met de invordering der 
invoerrechten, of het toezicht daarop, zal alle vracht
brioven afstempelen en een kopie of uittreksel daarvan 
nomen en dadelij k overzenden naar den Landdrost van 
het district, waar de ontvanger der ingovoerde goederen 
woonachtig is, of waar de goederen moeten afgel~den 
worden. De belastinggaarder op do grenzen zal werkzaam 
zijn van zonsopgang tot een uur na zonsondergang. Hij 
zal voor zich 2 uren beschikbaar hebben van 8-0 en van 
12-1. De ovorige tijd zal ten dienste van het publiek zijn. 

5t (M3). Van do aankomst van lichtontbrandbaro of 
ontplofbaro sto1I'en, als gespeciHcoerd in Gouvernernents~ 
kennisgeving no. 307, Slaatscour-ant del. 2 October 1889 
(regulaties voor de berging daarvan), zal de belasting
gaarder dadelijk aan den Landdrost of Mijncomn1issaris 
van zijn district of delverij kennis geven. 

52 (47). leder belastinggaarder of ander ambtenaar, 
be last met bet toezic 1•1t op de geregelde in vordering der 
invoerrechten, wordt gelast om van eenig per·soon, die 

Plichten der ambte~ 
naren met betrek
king tot vrachtbrie
ven. 

Dito tot diensturen. 

Dito tot licht out~ 
hrandbare of ont
plofbare stoflen. 

Dito tot reeds inge
voerde goederen. 
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hij binnen zijn wijk vindt 1net koopmansgoedercnl in
gcvoerd en bestenid ':oor personen binnen 7:ijn wijk of 
dezen Staat woonachtlg, te vragen overlegg1ng of ver
toon van het bewijs van inklaring zijner afgestempelde 
vrachtbrieven, of van quitanties of eenig andcr bewijs
stuk voor de waardo,l bij weigering of indien bevindende 
dat deze niet door den daartoe door de Hegeering aan
gestelden ambtenaar zijn afgestempeld, zal hij ver
plicht zijn zoodanigen transportrijder ofprivaat persoon 
dadelijk te brengen voor den Landdrost van dat district 
en aangifte doen dezer overtreding, tenz~i hij een bewijs 
kan overleggen, zooals genoemd in art. G. Bij overtuiging 
zal hij gerechtigd z~in tot belooning volgens deze wet. 

53*. Indien het den belastinggaarder blijkt of indien 
hij vermoeden lweft dat de prijzen der goederen welkc 
ingevoerd worden zijn berekcnd benedcn de marktwaardc 
op de plaats van afzending zal die ambtenaar gerech
tigd zijn zulke goederen te doen taxeeren door twec 
deskundigen, waarvan de een aangosteld is door het 
lloofd van het departement en de anderc door den 
invoerder, en die t\vee personen zullen alvorens nwt 
het onderzoek te beginnen een eindbeslisser benoemen, 
wiens uitspraak ingeval deze twee personen niet kunnen 
overeenkonwn, alsdan finaal zal zijn. Indien die twee 
personen niet kunnen overeenkomen in de keuze van 
een eindbeslisser, zal deze worden aangewezen door 
den Landdrost van het district binnen hetwelk zulkc 
goederen ingevoerd zijn. Indien door het niet aan
stellen van den taxateur door den invoerder de taxatie 
niet binnen drie dagen na kennisgeving plaats heeft, als
dan zal de beslissing van den taxateur, aangesteld door het 
Hoofd van het departement, als finaal wor·den beschouwd. 

Overtreding van dit artikel zal gestraft worden als 
volgt: Ingeval het blijkt dat de in dat artikel vermelde 
taxateurs of eindbeslisser de waarde taxeeren van '1[) 
pCt. tot 2G pCt. boven de door in voerder gedeclareerdo 
waarde alsdan zal behalve het verschuldigde invoer
recht berekend volgens de uitspraak van d.e taxateurs, 
een gelijk bedrag aan boete door invoerder moeten 
betaald worden; indien de getaxeerde waarde 2u pCt. 
tot 50 pCt .. boven de door invoerder gedeclareerde 
waarde is, alsdan zal hehal ve het verschnldigde invuer
recht op getaxeerde vvaarde eene boete van drie maal 
het beclrag voor invoerrechten vcrschuldigd betaald 
worden; en ingeval de \vaarde wordt getaxeercl boven 
de GO pCt. van door invoerdcr gedec]areerde waaroc 
alsdan zal eene bocte van vijfmaal de verschulcligdo 
invoerrechten worden opgelegd en de goederen gecon
f1sq ueerd worden. Bij wanbetaling zal gcvangenisstraf rnet 
of zonder harden arbeid in verhouding worden tooge-
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past als voorgesehreven in letters a. b. c. van artikel 
61·, zullende echter deze straiTen niet toegepast worden 
wanneer de invoerder kan aantoonen dat de door hem 
verklaarde prijs de werkelijke prijs is, die door hem 
betaald is geworden. · 

54 ( 49). Hij zal deze goecleren plaatsen in het Gouver
nernents-Entrepot of andere plaats en doen bewaren 
tot de invoerrechten met onkosten betaald zijn. 

55*. De belastinggaarders zullen het recht hebben 
om alle goederen, in de Republiek ingevoerd wordende, 
te doorzoeken, om zich van de waarheid der aangifte 
te overtuigen. Zij kunnen daartoe te eeniger tijd deze 
goederen van wagens doen afladen, doch z\jn verant
woordelijk bij ailading enz. indien dezelve beschadigd · 
worden, en wanneer de belastinggaarder zulke personen 
onbiUUk behandelt, zal hij onmiddell\jk aan de Regeering 
kunnen gerapporteerd worden en bij schuldig bevinding 
gestraft kunnen worden met eene boete van niet te 
bovengaande £25 en ontzetting uit zijne betrekking. 

56*. De Inspecteur-Generaal en alle belastinggaarders 
zullen onder hunnc vcrantwoording plaatsvel'vangende 
bela~tinggaarders kunnen aanstellen, die dezelfde macht 
hebben als aan de belastinggaarders bij deze wet toe
gestaan. Deze gedrukte aanstelling te geschieden onder 
naamteekening en zegel en verantwoording van de ge
noemde ambtenaren, volgens vorm als hieraehter vermeld 
onder schedule A. 

57 (51). Zij zullen het recht hebben om alle bergplaat
sen van koopmans- of andere goederen, of eenig gebouw, 
vertrek of plaats, waar suspieie bestaat dat goederen 
geborgen zijn, binnen te gaan en de goederen te onder
zoeken, en bevindende, dat goederen aanwezig zijn, 
waarop de invoerrechten niet zijn betaald, die goederen 
)nmiddell~jk in bewaring nemen en volgens wet de 
noodige stappen doen. De eigenaar van deze berg
plaats zal verantwoordelij k zijn voor de daarin geborgen 
goederen en zal zonder verzuim den belastinggaarder 
alle inlichting betreffende deze goederen moeten geven. 

De belastinggaarder zal het reeht hebben de kleede
ren van eenig persoon te doorzoeken, wanneer er suspicie 
bestaat. dat de invoerrechtenwet ontdoken wordt. Een 
vrouwelijk persoon zal door eene vrouw onderzorht 
moeten worden. 

58 (52). Ieder ambtenaar belast met de invordering 
der invoerrechten zal, in en voor de uitoefcning van 
zijn ambt, tegelijkertijd zijn vredereehter. 

59 (54). De Regeering zal een deel, doch niet meer clan 
de helft, van de opgelegde en betaalde boeten kunnen 
toekennen aan den aanbrenger. 

Bcwaring Yan zulke 
goedcren in een 
Gouv. entrepot. 

Rccht van doorzoc 
king. 

Strafbepaling tegen 
ambtenaar, die mis
bruik maakt van dit 
recht. 

Plaatsvcrvangende 
bela~tinggaarders. 

Rccht van binnen
trcding en· doorzoe
king v. bergplaatsen 

Recht tot het door
zoeken van de klee
rcn v. een persoon. 

Belastingambte
naar is vrcderechter 

Aandeel v. d. aan
brenger in de boete. 
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GO*. De Landdrosten, Speciale en Assistent-Land-
drosten en Mijncommissarissen znllen specialejurisdictie 
hebben over alle overtredingen d8zor wet. De Staats
procureur zal echter de bevoegdheid hebben om eenige 
ovortrecling van doze wet on middetlij k te rocht to stellon 
voor oenig Rondgaand Hof of llooggerochtshof van doze 
Hopubliek. 

Betaling dcr h0ctc Gl (~)G). Niots in dezu hop~tlingon van buote zal den 
geeft gecn vrijwa- overtredel' vrijwaron voot· oene erimineole vorvolgiug, 
ring tegcn erimi- wogens hot cloOI hem in doze !rO!lloegd UOdl'Og o( 
neelc vervolging. u '"' <.J u 

verzuim, nalatigheid of on \villigheict. 

Tractaten met lmi-. G2 (57). Deze wet zal geen invlood u it.oefenen op con
tent. mogemlhcden. tracten uf vorclragen met buitenlandscln-:; i~:cgewllwdon 

gesloten of nog te sluiten. 

N ad ere regula ties. 

\Vanncer de bocte 
zonder nmnis kan 
worden aangeno
nwn. 

Strafbepalingen op 
de overtreding d zer 
wet. 

Gi'S*. De Staatspresidont, met ad vies en consent van 
den Uitv. Haad, znJ do 1nacht hebben bepalingen en 
rcgulaties te maken tot het regelen van zaken in doze 
wet genoomcl of daarmede in verband staande, of tot de 
behoorlijke uitvoering van de voorzieningen dozer wet. 
m its de gelij ke bep~tlingen of regula ties niet in strijd 
zijn met doze of andere wotten. 

De Staatspresident zal, na den Staatsprocureur en 
Inspecteur-Generaal gehoord te hebben, de macht hebbcn 
de hoogste bij de \vet bepaalde boete aan to nomen 
van eenigen overtreder. 

04*. Overtredingen van de bepalingen dozer wet 
zullen gestraft worden als volgt: 

a. Met eenc boote gelijkstaawlc met vijf maal l1et 
beclrag der versd111ld igde in voerl'Cehten of hij 
niet botaling gevangenisstraf, nwt of zondm· 
harden arbeid, van ten hoogste twaalf (1~) 
maanden en verbenrd vcrklaring der goederen, 
de overtredingen van de artikelen 1, 2, 3, G, 8, 
1:~. '18, 23, 34,, 35, 3G en 57. 

b. Met eene boete van ten hoogstc £500 ( vijf honderd 
pond) en bij wanbetaling met gevangenisstraf, 
met of zondcr harden arbeid, van ten hoogste 
02) twaalf maanden. de overtredingen van do 
artikelen. D, 10, 11, 10, 22 en 4G. 

c. 1\Iet eene boete van ten hoogste £50 (vjjftig pond) 
en bij \Van beta ling rnet gevangenisstraf, met of 
zonder harden arbeid, van ten hoogste een nmand, 
de overtredingen van de artikelen 4,, 5, '12. 14, 
17, 20, 25 en 37, en ook voor alle verdere over
treclingen waarvoor geene speciale straiTen zijn 
vastges teld. 
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65. Alle wetsbepalingen met deze in strijd worden Herroepings-
bij deze herroepen. dausule. 

66. De gewijzigde en toegevoegde artikelen dezer Inwerkingtreding. 
wet zullen in werking treden op '15 J uli 1894. 1) 

S. J. P. KHUGER. 
Staatpres:ldent. 

Du. vV. J. LEYDS. 
Gouvernernentskantoor, Staatssecretaris. 

Pretoria, 2 Juli 1804. 

Vomi No. 1. Volgnummer 

ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

DECLAI~ATIE van Gocderen, voor de betaling van invoerrechten, 
ingevoerd door te op heden 

188 , door ii<) per 
gcwicht de volgende negotie-goederen, wapencn 
en amrnunitie. 

(Ingevolge wet no. 4, 18D4, goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadr:
beslnit art. 502, dd. 18 Juni 1894.) 

Kisten 
en Pakketten. 

! 

Aantal 
1\l er- 1 en orll
ken. ,IN os. schrij-

1 ving. 

-~~--

Totaal van 
kisten en 
pakketten I 

i Omschrijving van den I 

' aard en hoeveelheid van 
alle goederen in de Waardo 

verschlllende kisten en ?e-
pakketten hieronder WICht, 

vermeld en van waar aan~al 
inge.voerd of aangekocht. 0'' ~f 

mgevolge art. 1 ~· bet 
0118

• 

wet no. 4, 1894. 

Be drag 
algemeen 

en 
speciaal 
invoer
recht. 

Totaal 

be drag 

--------,---] ---.--,-

Totaal -~~-~l 
Ik ondorgeteekcnde , invoerder of gemachtigde 

volgens art. :::1, wet no. '1, 18D4, verklaar dat het bovenstaande is 
eene ware en volledige opgaaf van al de goedoren in de bovenvermelde 
kisten, pakkettcn, euz., vcrvat, en dat de daarvoor aangegevene waarde 

1
) Deze wet word voor de eerste maal gepubliceerd in de Staats

cemrant van 4 Juli 1894. 

l!,ormnlier van in
klaring. 
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is de ware loopende of contante marktwaarde ter plaatse waar zij door 
den invoerder gekocht of verkregen zijn voor invoer in deze Itepubliek 
en onderworpen aan de bepalingen van wet no. 4, 1894. 

(Handteekening van den invoerder of gemachtigde.) 
189 . 

Ik ondergeteekende verklaar dat bovenstaande staat is geteekenu 
in mijne tegenwoordigheid, en door mij vergeleken met de goederen, 
facturen, rekeningen en vrachtbricven, daartoe betrekking l1ebbende, 
en correct bevonden. 

Nos. van permitten tot aftading 

Belastinggaarder voor 

Gedaan te den 189 

( H andtcekening van den ambtenaat met het OIH.lerzock 
van bovcnvermelde goedcreu belast.) 

~') Te vcrmclden naam van haven of land waardoor ;_ngevoerJ. 

Formulier voor ~=,o~- Vom1 No. 2. Volgnurnrncr un Entrcpotboek 
deren bestemd in 
entrepot tc worden ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 
geplaatst. 

DECLAHATIE van goederen, wclke bij aankomst in entrepot worden 
geplaatst. Ingevoerd door te op heden 

189 per van gewicht 
de ondervermelde goederen welke overeenkomstig artt. 29 en 31, 
wet no. 4, 1894, in entrep6t gelieve te plaatsen. 

I 

Gewicht, 

Mer ken. Nos. Beschrijving aantal Waarde. 

I 

en aard der goedercn. of 
gallons. 

---
I 

I 

I 

I 

I 

I I I 

~-

Ik ondergeteekendc, , invoerder of gemachti[.\'de 
volgens art. 21, wet no. 4, 18S4, verklaar dat het bovenstaande een 
ware en volledige staat is van alle goederen door 
ingevoerd sedert laatste declaratie, met uitzondering van die goederen, 
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waarop bij aankomst de invoerrechten dadelijk zijn voldaan of die 
volgcns wet vrij van invoerrechten zijn ingevoerd. 

(Handteekening van invoerder of gemachtigde.) 
189 

Vergeleken met factnren en vrachtbrieven en correct bevonden. 
Permitten tot afiading waren gennmmerd. 

Bovengemelde goederen in entrepot geborgen 18\.l 
Belastinggaarder. 

VoRM No; 3. Volgnumme1· 

ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

DECLAHATIE van goedercn, welke nit 
Ingevoerd doQr te 

entrepot, gelegen te 

Kist<3n, pak-
ketten, enz. Beschrijving 

en aard der goederen. 
Mer ken. 

I 

Nos. 

--

entrepot worden gelost 
en opgeslagen in 

Gewicht, Waarde 

aantal volgens 

of aangifte hij 

gallons. plaatsing in 
cntrepot. 

J 

----~- ----
I I 

Totaal I I 
I 

Ik ondergeteekende, , invoerder of gemachtigde 
volgens art. 21, wet no. 4, 1894, verklaar dat het bovenstaande een 
ware en volledige opgaaf is van de gewichten, hoedanigheid en waarde 
der goederen als door mij bij aangifte in entrepot geplaatst op 

en verzoek de bovengem.elde goederen mogen gelost worden 
nit het entrepot, gelegen te 

(Handteekening van invoerder of gemachtigde.) 
189 

Vergeleken met declaratie no. 2, facturen, vrachtbrieven en correct 
beyonden en invoerrechten betaald bij declaratie no. 1, dd. 

Belastinggaarder. 

Bovengemeldc goederen uit bovenstaand entrepot gelost op 
189 en afgeschreven in cntrepotboek. 

(Handteekening van den ambtenaar belast 
met openslniten van entrepot.) 

Formulier voor goe
deren, die nit een 
cntrepot worden ge
lost. 
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Permit voor vrij ver- V ort~r No. '1. 
voer en afiading. 

Volgnummcr 

ZUID-.AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Permit voor vrU vcrvocr en afia[lill[ in de Z. A. ReDnbliek. 

J)E CLARA'l'IE van goederen, welke ingevolge art. 1, wet no. 4, 

1884, vrij van invoerrechten worden ingevoerd. lngevoerd door 

te op heden 188 

per van gewicht 

goederen, 'velke overeenkomstig art. 1, 

gestelcl zijn van invoerrechten. 

de navolgende 

wet no. 4, 1884, vrij-

Gewicht, 

1\Ierken. Nos. ,Beschrijving, aard der goederen aantal 'Yaarde. en producten. of 
gallons. 

Zegel af te 

stempelen. 
Betaald voor registratiezegels 

I 

i 

Jk ondergeteekende, , invoerder of gemachtigde 
volgens art. 21, wet no. , verklaar dat het bovenstaande een 
ware en volledige staat is en dat deze goederen overeenkomstig art. 1, 
wet no. 4, 1884, vrij).!esteld zijn van invoerrechten, of dat deze krachtens 
l'peciale overrenkomst met de Hegeering van de Znid-Afrikaansche 
Hepubliek gesloten, vrij van invoerrechten "·orden ingevoerd, indien 
producten van den Oranjc-Vrijstaat, of Kolonie Mozambique, volgens 
mijn beste weten en kennis in dien staat geprodueeerd zijn als per 
certificaat verklaard. 

Hamlteekening.) 
18!) 

Vergelekcn met certiiicaat van vrijcn invocr, facturen, vrachtbrieven 
en andcre bcwjjsstnkkcn, en correct hcvonden. 

l'ermit tot afiading wordt hiermede verleenu tegen betaling van 
t1e zcgels als bij wet bepaald. 

Belastinggaarder. 
189 
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VoR~I No. 5. 

ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

PERMIT VOOR BINNENLANDSCH VERVOER V.A.N GOEDEREN 
WAAROP DE INVOIW.REOHTEN BETAALD ZfJN. 

Verzonden <loor 

Door ;'') 

Naar 

(naam) (woonplaats) 

De ondergeteeken<le, eigenaar, hwoerder of agent van invoerder 
of eigenaar, verklaart hiermede dat alle invoer- en an<lere rechten op 
de goederen als h1eronder omschreven en vervoerd \Yordende op de 

(vervoermiddel) onder toezicht van 
(1iaam vervoerder) door mij betaald en aangezuiverd zijn. 

Gedaan te 
op heden 189 (Handteekening van invoerder, enz.) 

Door mij nagezien en correct bevonden. 

Aan den Bel a' tingga~rder 
te 

kantoor 
den Belastinggaardcr. 

Nos. en merken 
van kisten, 

pakketten, enz. 

Plaats 
van oplading 
en door wien. 

Aantal, beschrijving en 
bijzonderheden van den inhoud 

der kisten, pakkettcn, enz. 

Ik ondergeteekende, , vervoerder of tmnsportrijder 
van bovenstaande goederen, verbind mij ingevolge wet no. , , 
bovenvermelde goederen nict af te laden dan alvorens permit daarvoor 
verkregen te hebben van den helastinggaarder op de plaats van be
stemming en dit permit te doen afstempelen door den belastinggaarder 
aan de doorvoerpoort ;;; 

(Handteekening van vervoerder of transportrijder.) 
Gedaan te op heden 189 

!!<) In te vullen naam en datumstempel van doorvoerpoort indien 
benoodigd. 

Pcrn tit voor vervocr 
v. gocdercn, waarop 
(le invoerrechten 
bctaald zijn. 
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ver- VoRM No. 6. Volgnwrnmer 

ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

PERMIT VOOR W AGEN OF AND ER VERVOER:\fiDDEL, 

uevattcnde goederen waarop de im:oerrechten niet zijn uetaald en op de plaats 
van uestemming zullen ingeklaard worden. 

Kantoor Datum 

N aam en woonplaats van den eigenaar van het vervoermiddel 

Naam van den persoon, die toezicht hceft over het vervoermiddel 

Nos. Aantal Bijzonderheden 
en mer ken Plaats en van den inhoud Naam 

van van beschrijving der kisten, van invoerdcr 
kisten, oplading van kisten, pakketten, enz., en plaats van 

pakketten, en door wien. pakketten, als bekend bestemming. 
enz. enz. aan vervoerder. 

I I 

I 
I 

I 

I 

lk ondcrgeteekende, eigenaar of vervoerder van bovenstaande 
gccderen, verklaar plechtiglijk dat zoover mij bckend bovenstaande is 
eene ware en correcte opgaaf van de goederen hierbij door mij in
gevoerd of vervoerd wordende, en beloof niets van deze goederen af 
te laden of eenige andere goederen op te laden, al vorens mij voor 
permit van aflading aangemeld te hebben bij den belastinggaarder te 

en mij indien niet verhinderd rechtstreeks 
met het naaste transportpad daarheen te begeven. 

V erklaard voor mij op 

Belastinggaarder te 

(Handteekening van de::J. eigenaar of 
vervoerder der goedercn.) 

(Hamlteekening Be~astinggaarder.) 

Ik certificeer dat de bovengenoemde goederen in goede orde zijn 
aangekomen en permit van aflading is gegeven. 

Belastinggaarder op <le plaats van bestemming. 

Belastinggaar<lerskantoor te 

Datum 
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VoRM No. i. 

AKTE VAN VERBINTENIS 

rnet betrekkin[J tot de betaUng van invoerrechten in de Z. A. Republielc. 

Zij het bij deze kennelijk: 

Dat op heden de:1 dag der maand in het jaar 
Onzes Heeren een dnizend acht honderd en negentig, voor ons 
ondergeteekende gJtuigen, verschenen is (of zijn) 
wonende te die, om gebruik te maken van de voorrechten 
verleeDd bij art. 15 van wet no. 4, 1894, name1ijk om onder voldoende 
securiteit de verschuldigde invoerrechten ter plaatse van aflading op 
aan:;:omst der ingevoerde goederen te bet1len onder de voorwaarden 
verrneld in art. 33, verklaarden zich te verbinden, en erkenden schuldig 
tc zijn aan Dr. Willem Johannes Leyds, in zijne hoedanigheid als 
Staats8ecretaris dcr Zuid-Afrikaanschc Rcpubliek, en als zoodanig in 
deze de Regeering dcr gczegde Republiek vertegenwoordigcndc, in de 
som van , wclkc som zal strekken als waarborg 
voor de Regeering, en waarop in ieder geval de Regeering het recht 
zal hcbben om executie te erlangen voor zulk een bedrag als zij meent 
te behoeven tot goedmaking der verschu~digde invoerrechten. boeten 
en kosten verschuldigd op goederen, die, met gebruikmaking van boven. 
vermelde voorrechten, van de grens der Zuid-Afrikaansche Republiek 
naar de plaats van afiading op zijn (of hun) risico en verantwoording 
worden vervoerd. 

En verbindt zich verder te ondernemen, onder betaling der gemelde 
som van £ , dat geene andere of meerdere goederen 
dan die door of namens hem zijn ingeklaard over de grens te zullen 
passeeren, in ontvangst te nemen, of te zullen afiaden of te doen 
afiaden, alvorens permit van aflading bekomen te hebben en de op die 
goederen verschuldigde invoerrechten betaald te hebben. 

Indien de bovengernelde in gebreke 
blijft orn aan de vereischten en voorwaarden van deze verbintenis te 
voldoen, of eenige bepalingen der wet omtrent invoerrechten overtreedt, 
dan verbindt hij zich om aan de Rcgeering der Zuid-Afrikaansche 
Republiek voornoemd te betalen de gemelde som van £ 
of eenig verder hedrag dat rnocht blijken verschuldigd te zijn, hebbende 
hij wijders op :zich genomen om securiteit te stellen voor behoorlijke 
nakoming dezer verbintenis, zooals hieronder zal blijken uit de naam
teekeningen der ondergeteckencle borgen. 

Geteekend te op .1eden den 

Als getuigen : 

Wij ondergeteekcnden, deze overeenkomst gelezen hebbende, stellen 
ons als borgen in sol,idum, onder renunciatie van de beneficia ordinis sen 
excussionis et d,ivisionis yoor de behocrlijke vervnlling van deze vcr
bintenis, en wel voor alle bedragen in bovengemelde verbintenis 
gestipuleerd. 

Als getuigen: 

Voor mij Landdrost of Vrederechter. 

Aide v. verbintenis. 
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Borgaktc voor goe- Vomr No. 8. 
dcrcn in entrcpot. 

BORGAKTE VOOR I~VOEHRECHTE~ I~ E~Trn:p{)T. 

Zij het kennelijk aau all en die het aangaat: 

Dat op heden den dag der maand 
in het jaar Onzes Heercn ecn duizcnd ncht homlcrd en ncgentig, 
wij woncndc tc 
en handclaar, invoerder of 
wonendc te ons icder afzondcrlijk hcbbcn 
verbonden en dat ieder en elk onzer mitsdicn gehoudcn is en zich 
vcrbindt om te bctalen aan Dr. ·wmem J ohanncs Lcyds, in zijnc hoe
dauigbcid als Staatssccretaris der Znid-Afrikaansche Hepnbliek, ofzijnen 
wettigen opvolgcr, de sommen gelds hierna rc<pecticvclijk geplaat~t 
tegenovcr of achter onze respecticvc namen, de eerstgenoemdc 

in de summa van £500 (vijf homlerd pond 
sterling), en de tweede genoemde 
in de somma van £500 (vijf honderd pond sterling), te worden betaald 
aan Dr. Willem J ohannes Leyds, in zijnc capacitcit als Staatssecrctaris 
dcr Zuid-Afrikaansche Republick, of zijnen wettigen opvo!ger, als vcr
tegenwoordigemle de Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek 
(renuncieerende tot <.lien einde de exceptio van beneficium ord,in,is sen 
excuss'ionis et d,ivisionis, met de mcening waarvan \vij vrrklarcn ten 
volle bekend te zijn) en voor \velke betaling, wel en wcttig te worden 
gedaan, wij ons zelven en elk oDzer, onze erfgenamcn, executenrcn en 
administratenren, bij deze vast verbinden. 

Gedaan te Pretoria, in de Zuid-Afrikaanschc Repulliek, op dug en 
datum voormeld. 

In mijne tegenwoordigheid: 
Vrederechter. 

N ademaal den hierboven vermelden 
handelaar, invoerdcr of , toegelaien is geworden 
om een entrepot voor inkomende goederen in de stad 
te hebben volgens art. 31 van wet no. 4, 1894, zoo zijn de voorwaarden 
van deze verbintenis deze : 

1. Dat de Regeering zonder nadere actie of in verzuimstelling de 
executabelverklaring van deze borgakte op de personen of goedercn en 
eigendommen der personen die haar onderteekend hebben zal lnmnen 
aanvragen, doende de onderteekenaars bij dezen afstand van alle wettigc 
exception tegen de executie. 

2. Indien de voornoemde in gebreke blijft om 
aan de vereischtcn der wet no. 4, 18G4, tc voldocn of dezelve over
treedt, dat clan de Regccring het recht heeft de execntic van de borgaktc 
aan te vragen voor zulk een bedrag, a]s zij mecnt te behocven tot 
goedmaking van invoer, schade, ren1 en, kostcn en boete. 

3. Dat deze verbintenis van nul en geener waardc zal zijn wannecr 
deze gevallen niet plaats vinden. 

Aldus gedaan en geteekend op plaats en datum voormeld, in 
tegenwoordigheid der ondcrstaandc gctuigcn. 

Getuigen: 

Voor mij, 
Vrcdcrcchter. 

, den 189 
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SCHEDULE A. 

AANSTELLING ALS PLAAT3VERVANGEND BELAGriNGGAARDER. Aanstelling van 
plaatsvcrvangcndc 

De ondcrgeteekende, , belastinggaarder voo1· bclastinggaardcrs. 
veridaart bij dczc, in termen van art. 56 der ·wet op invoerrcchten, 
aan te stollen om zijn plaatsvervangcr to zijn en allcs 
to doen wat belastinggaarders volgens wet knnnen verrichtcn. 

Verklaard en geteckend to op heden den 
ondcr mijnc naamtcckcning en zcg2L 

1. 

2. 

A ls getuigen: Zegel en naamtcckening. 

WET J\1°. 5, 1894, 
ZIJNDE WIJZIGING VAN WET N°. 6, 1891, 

REGELENDE DE JACIIT OP WILD, ENZ. 

Goedgelcetml en belctachtigd bij art. 742, cl.d. D .Tnli 1894, van de 
besluiten van den Edelachtbaren Rersten Volk8raad. 

N ADE:MAAL de noodzakelijkheid gebleken is, wet no. 6, 
1891 en wet no. 13~ /1893, 1

) te wijzigen, zoo wordt 
bepaald als volgt: 

ART. 1. Het jagen, dooden of vernielen, op welke Waurop niet ge~ 
w\jze ook, van olifanten, zeekoeien, bulTels, elanden, .iaag<l mag wordcn. 

kameelen, rhenosters en struisvogels, is geheel verboden 
in de Zuid-Afril.::aansche Republiek. Overtreders van 
deze hepaling zullen \Yorden gestraft met eene boete Strafhcpaling. 
van ten hoogste £150, of bij wanbetaling met gevan-
genisstraf van 12 maanden niet te bovengaande, met 
of zonder harden arbeid. 

2. Niemand zal gerechtigd zijn eenig wild en gevogelte Gccn rcchttotjagcn 
te dooden, te vangen of te vernielen, tenz\i hii voorzjen zondcr liccntic. 

is van eene licentie voor het jagen in de Zuid-Afri-
kaansche Repn bliek; terwijl een ieder blank persoon 
die jagen wii, bij den Landdrost ofbij een ander daartoe 
door de H. E. Regeering aangewezen ambtenaar in het 
district zijner woonplaats, ofindien hij uit een naburigen 
staat komt, bij den ambtenaar van dat district, waarin 
h~j het eerst wil jagen, een jachtliccntie zal moeten 
uitnemen. 

Deze licentie is geldig voor een jaar gedurendc de 
opengestelde jachttijden. 

-~-----~~~~~ 

1
) Zic bhu1z. 148 en 805 L.\Y. 1800-1803. 
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3* 1
). Van Februari tot 1 Augustus (beiden inge

sloten) van ieder jaar, zal eene licentie verkrijgbaar zijn: 
et. Voor het jagen op : Blauw-wildebeest, koedoes, 

zwartwitpensbok, gemsbok, hartebeest, kring
gatbok, quagga en zwart-wildebeest, tegen 
een lie en tie van £3. 

b. Voor het jagen op: Blesbok, rooibok, spring
bok, rietbok, boschbok, ribbok, duiker, steen
bok, oribi, klipbok, vlak- en boschvarken, of 
ander klein wild van dozen aard, met botaling 
eener licentie van £1.10. De grootere licentie 
sluit de kleinere in. 

4*. Van 15 April tot 31 Augustus (beide ingesloten) 
zal men eene licentie voor 10/- kunnen krijgen, voor 
het jagen op: Pauw, mahenvogel, makauw, gans, kraan
vogel, koraan, tarentaal, eend, iazant, patrijs, bleshoender, 
duiker en dikkop. 

5*. Niemand zal gerechtigd z\jn meer wild op eenige 
wijze te dooden, dan hij volstrekt voor zijne consumptie 
noodig heeft, of op een wagen kan laden, of wild 
vermeld onder art. 3, letter et, tot een maximum van 
15 stuks, en onder letter b tot 20 stuks, ook geen wild 
te dooden alleen tot het verkrijgen van vellen, tenvijl 
men het vleesch in het veld laat liggen. 

Niemand mag meer volk medenemen dan hij uit
sluitend voor zijn gebruik noodig heeft. 

De overtreder zal voor iedel'e overtreding gestraft 
worden met eene boeto van £25 niet te bovengaande, 
of bij wanbetaling, met niet meer dan 4 maanden ge
vangenisstraf, met of zonder harden arbeid. 

6. De licenties genoemd onder de artt. 3 en 4 dezer 
wet, zullen echter niemand hot recht geven te jagen 
op Gouvernementsgronden, die belet zijn, on ook niet 
op privaten grond, zorider vooraf schriftelijk verlofvan 
den privaten eigenaar daartoe te. hebben gekregen. 

7. Geen zoodanige verlofbrief zal aan eenig persoon 
gegeven worden, zonder vertooning zijner licentie aan 
den persoon van wien hij dezen verlofbrief ontvangt. 

8. Ieder privaat eigenaar zal het recht hebben op 
zijne eigendommon zonder licentie te .iagen in de open
gestelde jachttijden, genoemd in artt. 3 en 4 dezer wet 

9. Een ieder eigenaar zal het recht hebben, ook in 
de gesloten jachttijden, op zijn privaten grond wild of 
gevogelte te dooden, dat schade doet in zijne landerijen 
of tuinen. 

1
) De bepalingen in deze wet, die nieuw zijn of gewijzigd in ver- . 

gelijking met die voorkomende in wet no. G, 1891, zooals verandcrd in 
wet no. 13, 1893, zijn gemerkt ''' 
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10. 13uitcn de bovenbepaa]de jachtiijden (artt. 3 en4) 
is het rliemand geoorloofd to jagen op cenig soort \vile' 
of gevogel te. 

11 *· Eenig persoon die van den 2ilen Augustus tot 
den 31sten Januari (beido ingesloten) bezit, draagt, ver
koopt of ton vor"koop aanbiedt een van de dieren 
genoemd onder art. 3 dezer wet, of van den 1sten 
September tot den 1~1den April (beiden ingesloten) een 
van het gevogelte, genoemd onder art. 4 dozer wet. 
bezit, draagt, verkoopt of ten verkoop aanbicdt, zal 
schuldig zijn aan overtreding dezer wet1 tenzij zoodanigo 
persoon bw,vijst dat het wild of gevogelte, gec:lood, go
nomen, gekocht ofontvangen \Vas gedurende het tijdperk, 
waarin zulk eon dier of vogel wettiglijk kon gevangen 
of gedood worden; of dat zulk dier of vogel ontvangen 
was van iemand wonende buiten de Zuid-Afrikaansche 
Hepubliek en gedood of ontvangen was buiten cleze 
Hepubliek of gedood oncler de bepalingen van art. G 
dezer wet. 

12. Alle personen, die vanggaten graven of wippon 
en vallen stellen, of van dezelve gebruik maken tot hot 
dooden of vangen van wild, zullen gestraft word en volgens 
de strafbepalingen dezer wet, genoemd onder art. 20. 

13*. Het is verboden eieren van struisvogels uit to 
halen, te verkoopen of te verhandel\.m op -boote van 
£23 niet te bovengaando en bij wanbetaling met een 
gevangenisstraf van ten hoogste 3 maanden, met of 
zonder harden arbeid, en eieren van andere vogels, 
genoemd in dGze wet, op boete van £5 niet te boven
gaande en bij niet betalillg met gevangenisstrafvan ten 
hoogste '14 dagen met of zonder harden arbeid. Een 
ldeurling, dit artikel overtredenrle, kan behal ve met 
genoernde straf nog met ten hoogste 10 geesc~lslagen 
gestraft worden. 

14*. Alle kaffers of andere kleurlingen met vuur- of 
andere wapens of honden op wild en gevogelte jagende, 
zullen geapprehendeerd en voor den naastbijzijnden 
rechter gebracht worden, ten einde te vvorden behancleld 
volgens de wet. • 

Dusdanige vuur- ofandere wapenen ofhonden zullon 
verbeurd verklaard ( n verkocht worden ten voordeele 
van (len persoon, die zoodanigen kaffer of ldeurling heeft 
gevangen genomen; kaffers of kleurlingen kunnen echter 
passen bekomen bij den Commissaris of Onder
Commissaris met betaling van 2s. 6d., zooals bij art. /~ 
bepaald~ gevogelte op hunne locaties, die in hunnc 
landerijen ~chade doen, te dooden. De bovenstaande. 
Q.epalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op 
veewachters of klcurlingen, die door hunne dienstheeren 

.Tacht buiten jacht
tijd vcrbodcn. 

Strafbepaling op 
ovcrtreding. 

Hctgcbrnikv. vang
gatcn cm:. is rcrbo
<len. 

Uithalcn cnz. van de 
cicrcn van strnisvo
gcls cnz. verbodcn. 

Bcpalingcn omtrcnt 
het j agcn door 
kleurlingcn. 
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voorzien z~jn van een pas, 1net het doel om voor hun 
gebruik wild te schieten. 

15. Niernand zal een kafier of anderen kleurling in 
een kraal wonende, vuurwapens of ammunitie van welken · 
aard ook, ten geschenkc, in gebruik of in bewaring 
geven, om wild te jagen of tc dooden~ of op eenigc 
andere w~jzc in diens bezit brengen of laten, onder 
straff'e van ien hoogste £25 boete, of gevan genisstraf 
van 3 maanden niet te bovengaande, met of zonder 
harden arbeid. 

16*. Er zullen speciale jachtopzieners worden aan
gesteld, om~ onder nadere instructie van de HoogEd. 
Regeering, in het bijzonder te waken tegen het ver
nielen van wild. Alle Commandanten, Veldkornetten en 
Asst. Veldkornetten zullen ex-officio Gou vernernents 
jachtopzieners zijn. 

17*. Gedurende de opengestelde jachttijden zullen 
maandelij ks de verleende licenties moeten word en ge
publiceerd door de betrokken ambtenaren. 

18*. De Uitvoerende Raad zal de macht hebben om 
gegronde redenen te bepalen, dat eenig speciaal wild, 
vallende onder de voorgaande clausulen, beschermd zal 
worden voor een bepaald tijdperk tegen eenige wijze 
van vernieling. 

Zulk een bepaling zal kracht van wet hebben en 
in werking gesteld worden door proclamatie in de 
Staatscourant. 

10*. Alle overtredingen tegen deze wet, voor zoover 
het blanke personen betreft, zullen uitgevvezen ·worden 
door de Landdrosten of Hesident-Vrederechters van het 
district binnen welke jurisdictie zoodanige overtreding 
is gepleegd, en voor zooverre het naturellen. betreft, 
kunnen uitgewezen worden door de Cmnmissarissen of 
Onder-Comrnissarissen van Naturellen, die daarvoor 
speciale jurisdictie zullen hebben de straiTen in deze 
wet neergelegd toe te passen, tenzij de overtredingen 
vallen onder art. 1 dezer wet, in welk geval het Hoog
gerechtshof zal moeten beslissen. 

20. Alle overtredingen in ~trijd met de bepalingen 
dezer wet, waarvoor geen straf reeds js bepaald, zullen 
gestraft kunnen worden met eene boete van £37.10 niet 
te bovengaande, of bij wanbetaling met een gevangenis
straf van hoogstens 6 maanden met of zonder harden 
arbeid; bovendien zal de licentie van den veroordeelde 
voor het loopende jaar worden verbeurd verklaard. 

21 *. Aan den jachtopziener op wiens klacht de over
treder wordt veroorde~ld, zal door de Regeering kunnen 
worden toegekend dne kwart der betaalde boete ; aan 
andere personen, de helft der betaalde boete. 
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Voor deze boete zal moeten aanzoek gedaan worden 
binnen acht dagen na de veroordeeling. 

22. .Alle wetten en bepalingen, in strijd met deze Herroepings-
wut, worden llierrnede herroepen. cluusnle. 

':2:3. nezc wet trcedt in working van af -1 Au- Inwerkingtreding. 
gust us -1804. 1

) 

Gouver·nementskantoor, 
Pretoria, 13 J uli 1894·. 

S. J. P. 1\HUGEI.l, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

WET N°. 6, 1894, 
OP HET RECI-IT VAN VEREENIGING EN VERGADERlNG 

V AN PERSONEN. 

Goed[;elcew)'(l en 1mstgesteld bij beshtit ·van den Eclelachtbaren 
Eenten Vollcsraad, a1·t. 882, dd. 17 J·nl·i 1894. 

N ADEMAAL het wenschelijk is mn wettelijke bepa
lingen te maken omtrent het recht van vereeni

ging en vergadering van personen, zoo wordt bij deze 
vastgesteld en bepaald als volgt :-

AnTIKEL 1. Het recht der ingezetenen tot vereeni
ging en vergaclering wordt erkend. 

2. Do uitoefening van dat recht kan in het belang 
dor openbare orde worden beperkt. 

3. Elke Yereeniging of vergadering van personen 
strijdig met do openbare orcle is verboden. 

4. :Met de openbare orde \Vordt strijdig geacltt elke 
voreoniging of vergadering van pereonen, welke ten 
doel heeft :-

. ·le. Ongehom zaamheid aan of overtreding van de 
wet of eenige \vettelijke bepaling. 

2e. Stoornis in de 11itoefening der rechten van 
wien ook. 

3e. Het aanwenden van middelen van dwang en 
gewelcl door \velke de open bare rust en veiligheid 
in geyaar gebracht \vordt of in gevaar gebracht 
kan worden, of waardoor het gezag der gestelde 
macllten en am btenaren wordt aangerand. 

4e. Aanranding der goede zeden. 
1

) Deze 'vet werd voor de eerste maal gepubliceerd in de Stcwts
cottrant van 18 J nli 18U4. 

Recht van vereeni
ging en vergadering 
erkend. 
Kan echter worden 
beperkt. 

V erecniging ofverg. 
t;trijdende met de 
openbare orde ver
boden. 
\Vat bcschouwd 
wonlt te strijden 
met de openbare 
orde . 
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5. Openbare vergadering~n en vereenigingen van 
personen tot gemeensr:happeltJke beraadslag1~1g worclen 
in de opene lucht met toegelaten, evenm1n als het 
houclen van toespraken van \velken aard ook, en op
tochten van welken aard en voor welke doeleinden ook, 
tenzij met toestemming van de Hegeering of de plaat
selijke autoriteit, door de Hegeering te woruen aan
gewezen, of tenzij gehoudeil ingevolge eenige -vvettelijke 
bepaling. 

6. Tot alle vergaderingen en vereenigingen van per
sonen in gebouwcn, waarbij het publick wordt toegc
laten, heeft de plaatselijkc- en speurpolitie vrijen toe-
gang. . . 

·w eigeriug van toegang gecft het reeht aau de politic 
om zich toegang tc verscha1Ten. Ook l1eeft de ncgcering 
het recht tot eenige vergaclering aan de politic toegang 
te verleenen, \vanneer zi.i vennoeclen kan, dat zulke 
vergaderingen tot nadeel van de onafhankelijkheid 
kunnen strekken. 

7. Elke vergadering of vereeniging van personcn 
waarin de openbare orde wordt gestoord of welke ver
boclen en niet toegelaten is, gaat op de vorderiug der 
politic terstond uiteen. 

8. Indien zulks niet terstond gescl1icdt, dan zal de 
aanvoerder der politic rnet een tamboer of beugel 
teekenen van orde roepen en alsdan driemaal overluid 
uitroepen: << gehoorzaamheid aan de \vet, uiteen gaan, 
anders zal gewelcl gebrnikt worclen )), en daarna zal de 
politie het recht hebben zulk eene vergadering of 
vereenig'ing met kracht en geweld, desnoods met gebruik 
van wapenen, uitcen te dr~jven. 

9. De pl:Jatselij kc overheicl heeft de bevoegdhcid 
om wanneer de open bare rust en veiligheid in gevaar 
gebracht wordt of vermoeclen lweft dat de openbarc 
rust en vei]jgheid in gevaar gebracht kan worden, op 
pleinen en straten samenscholingen te verbieden van 
meer dan zes personen. Zoodanig verbod moet behoor
lijk bekend gemaakt worden op openbare plaatsen en 
op de hoeken der straten. 

10. Deelneming aan cene verboden vereeniging of 
vergadering zooals bedoeld bij art. 4 ViUl deze wJet zal 
worden gestraft rnet gevangenisstraf van ten hoogste 
twee jaar met of zonder harden arbeid. 

Opriehters of aanvoerders van zulke verboden ver
eeniging of vergadering zullen worden gestrclft rnet 
gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar met of zonder 
harden arbeid. · 

-H. Overtrefling van art. G en art. D zal word en 
gestraJt rnet geldbuete van ten lwogste £50, ofbij wan-
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betaling met ten hoogste zes maanden gevangenisstraf 
met of zonder harden arbeid. 

Oprichters of aanvoerders van vergaderingen of 
vcreenigingen verboden onder artt. G en 9, zullen worden 
gestraft rnet geldboete van ten hoogste £500, of b~j wan
betaling met gcvangenisstraf van ten hoogste 2 jaren 
met of zonder harden arbeid. 

12. Zoodra zes of rneer personen zich verzamelen, 
worclt onder deze wet aangenomen dat eene vergadering 
of vereeniging van personen plaats vindt. 

Deelnemers of oprichters of aanvoerders van ver
booen vergaderingen of vereenigingen onder deze wet, 
die eenigo licontio hebbon, die veroisdlt wordt orn eenig 
beroop in dozen Staat uit te oefenen zullen boven en 
bebal ve de strafbepalingen in doze ,,vet genoemd, zoo
danige licentie verbeuren en hun beroep niet meer rnogen 
uitoefenen. 

13. Deze wet treedt in working dadelijk na publicatie 
in de << Staatscourant )). 1) 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Du. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Gou vernementskan toor, 
Pretoria, 17 J uli /1804. 

WET N°. 7, 1894, 
VOOR DE VREDEREOHTERS EN RESIDENT-VREDEREOHTERS. 

Goedgekeurd bij art. 460, door den Edelachtb. Tweeclen Volksmad, 
en bij a1·t. 783, gedateer(l 11 J~uli .1894, door [clen Edelachib. 
E'ersten Vollcsraacl voo1· lcennisgeving aangenomen. 

N ADEMAAL het raadzaam is gcbleken alle bei)alingen 
omtrent Resident-Vrederechters en Vrede.rechters 

zamen te vatten en to herzien, zoo wordt biermede 
vastgesteld als volgt: 

Strafbep. tegen de 
aanvocrders enz. 

Wanneer veronder
steld wordt, dat een 
vcrgaclering enz. 
plaats vindt. 
Verbcuring der li
ccntie. 

In wer kingtreding. 

AnT. 1 Waar en \Vanneer de Regeering zulks noodig Aanstelling v. vre
zal oordcelen, kan zU, met advies en consent van den derechtcrs. 
Uitvoercmden Raad, Vrcderechters aanstellen. 

1
) Deze publicatie vond plaats in de Staatscoztrant van 18 Jnli 189!. 
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Wie ex-officio vre
derechters zij n. 

Bevoegdheden en 
verplichtiugen van 
een vrederechter. 
Kan een eed afile
lll,en. 

Kan een op heeter
daad betrapten mi_t;
dadiger vervoeren 
of doen vervoeren 
naar de bevoegdc 
autoriteit. 

Inbeslagneming van 
goederen in bezit v. 
den misdadiger. 

Vrijlating onder 
horgstelling. 

18941 GG 

2. Ex -officio-V rederoch tors z ij n : 
De Hoofdambtenaren, en bij afwozigllcid, lnmno 

plaatsvervangers. 
De L.anddroston en Spociale Lan<ldrosten. 
Do Mij ncommissarissen en verantw.uurdelijke lderken. 
De Publieke aanklagors on belastmggaarders. 
De Veldkornetten eu jachtopzicuers, do vuurzittcn; 

van landcom missies. 
De Hoofdcommissaris van politie. 
De Hoofden der politic on speurpolitic. 
De Commissarissen on onder-commissarisson van 

uaturellen. 
DA Griffier en assistent-griffler van hot llooggc

rec.hblh)f en de Hoofdbalj u w. 
3. De bt=;voegdheden en vorplichtingon van ccn 

Vrederechter z~jn: 
a. De Vrederechter is bevoegd een ecd af te 

nemen. 
b. I-Iij heeft~ wanneer hij een mistladigcr op 

heeterdaad betrapt of wanneer een misda
diger aan hem wordt overgeleverd. die, blij
kens beeedigdo verklaringen op heeterdaad 
betrapt is, de bevoegdheid zulk een misda
diger te voeren of te doen voeren naar de 
zotel plaats van den lageren Rechter in wiens 
ressort het strafbare feit gepleegd is, en die 
jurisdictie over dat strafbare feit heeft en 
over te leveren of te doen overleveren aan 
den Publieken Aanklager aldaar of zoo het 
strafbare feit onder do j urisdictie valt van 
het Hoog- of Rondgaandgerechtshof den 
misdadiger te voeren of te doen voeren naar de 
zetelplaats van den Landdrost of ambtenaar 
met gel~j ke j urisdictie in wiens ressort hot 
strafbare feit gepleegd is en over te levercu 
of te doen overleveren aan den Publieken Aan
klager alclaar. Hij heeft tevens de bevoegdheid 
op de goederen in bezit van den misdadiger 
gevon<len, beslag te leggen. 

Wanneer ochter naar het oordeel van 
den Vrederechtor het gepleegde strafbarc 
feit niet van ernstigen aard is, en gcen gevaae 
bestaat voor de ontvluehtmg van den mis
dadiger, zal hij gerechtigd zijn den misdadi
ger op vrije voeten te stollen na het geven 
van borgtocht ten genoege van den V rede
rechter, waarbij de misdadiger zich verbindt 
binnen eon door den Vrederochtcr vast to 
stellen tijd zich in handen te ~tellen van ee11 
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door den Vrederechtcr aan to wijzen Public
ken Aanklager. De Vrederechter moot den 
Pnblieken Aanklager in wiens handen de 
misdadigcr volgens dit artikel gesteld wordt 
of in wiens handen de misdadiger zich onder 
borgtocht verbonden heeft zich to stollen, 
sehl'iftelij k inlichten omtrent het strat:. 
bare feit en de omstandigheden waaronder 
het gepleegrl. wercl, omtrent den rnisdadiger 
en de mogelijke getuigen en moet hem tevens 
ingeval van invrijheidstelling onder borgakte, 
die borgakte toezenden. 

Ontdekking op heeterdaad heeft plaats, 
wanneer het strafbare feit, terwijl hetzel ve 
gepleegd wordt of terstond nadat hetzel ve 
gepleegd is, ontdekt wordt of bij den ver
dachte goederen, wapcnen, werktuigen of 
papieren gevonden worden welke aanduidcn 
dat hij dader of rnedeplichtig is. 
Hij kan, wanneer strafbare feiten van ern
stigen aard, te zijner kennis komen en er 
gegron<le vrees voor de ontvluchting van den 
verdachte bestaat op een lastbrief door hem 
uitgereikt, den verdachte in heehtenis nemen 
of doen nemen en beslag leggen op de goe
deren in diens bezit gevonclen. 

In zulk geval zal hij den in hechtenis 
gcnomen verdachte zoo spoedig mogelijk 
overbrengen of doen overbrengen naar de 
zetelplaats van den Landdrost of ambtenaar 
met gelij ke j urisdictie van het ressort, waarin 
de verdachte in hechtenis genomen word en 
hem overgeven of doen overgeven aan den 
Publieken Aanklager te dier plaatse. 

Hij zal tevens den gezegden Publieken 
Aanklager schriftel~jk inlichten omtrent het 
begane strafbare feit en de omstandigheden, 
vvaaronder het gepleegd is, omtrent den ver
dachte en de mogelijke getuigen. 
I-lij kan, wanneer geen Landdrost of ambte
naar met gel~jke jurisdictie als van ecn Land
drost of goen Hesident-Vrederechter ter 
plaatse aan wezig is, op een beeedigde k lacht 
inhourlende dat iemand gedreigd heeft 
een strafb:1ar ±:~it te plegen tegen eens anders 
lijJ~ eerbaarheid of goed, don aldns aange
Jdaagrle, wanneer hij \Voont of t1jdelijk vcr
h!ijf hotldt in de wijk of in het dorp waar 
de Vrcdereclttcr gcvestigcl is, voot· zich ont
bieden en hem na onderzuek gelasten borg 

\Vannccr onttlck
king op hcctcrdaad 
plaats llCeft. 

\Vannccr ccn vrcac
rcchter cenlastbrief 
tcr apprehentie lmn 
ui trciken. 

\Vannccr ccn vrcdc
rcchtcr icmand horg 
kan docn stollen 
voor zij n stil en rus
tig gcdrag. 
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l\[et betrekking tot 
den meester- en 
dienstbodenwet. 

~Iet bctrekking tot 
de wet op invoer
rechten. 

Met betrekldng tot 
de drankwet. 

l\Iet betrekking tot 
het vervoer van 
hout. 

18fH] 

e. 

f. 

f)· 

h. 

G8 

to stollen voor zijn stil on rustig gedrag, tot 
ecn bedrag door den Vrederochtor te worden 
bepaald. 

Dij wcigering van den aldus aangeklaagde 
om voor den Vrederechter te verschijnen of 
de vereisehte borgstelling te geven, heeft de 
Vrederechtcr dezelfde bevoegdheden en ver
plichtingen als omschreven in art. 3c. 

De aldus aangeklaagde, die weigert om 
na behoorlijke oproeping voor den Vrede
rechter te verschijnen of de vereischte borh
stelling to geven, zal gcstraft wordcn door 
don Lancldrost van het d istrid of con en am b
tenaar met gelijkc jurisdidic, nwt gcvan
genisstraf van ten lwog~tc (j maandcn of 
boete van ten hoogste £GO. 
Hij heeft de bevoegdheden en verplichtingon, 
neergelegd in art. 3, sub. c, wanneer een 
bediende of leerling door zijn meester bij 
beeedigde verklaring wordt aangeklaagd van 
een der overtr, dingen vermeld in \vet no. 
13, '1880. 1

) 

Een Vrederechter en ieder door hen1 daartoe 
schriftelijk gemachtigd persoon, l1eeft de be
voegdheid van den vorvoerder van goederen 
binnen de Hepubliek het bewijs te vorderen 
clat de invoerrechten al reeds betaald zUn of 
op de plaat:::; van bestemming betaald zullen 
worclen. 2

) 

Wanncer zulk bewijs op aanvraag niet 
wordt overgelegd, heeft de Vrederechter de 
bevocgdheden en verplichtingcn omschreven 
in art. 3, sub. b. 
Een Vrederechtor en ieder door hem daartoe 
schriftelijk gemachtigd pcrsoon heeft de be
voegdheid cen hu is of vertrek binnen to gaan 
waar wijnen, stcrke- of moutdranken verkocht 
\vorclen en inzage to eiscben der licentie. 3

) 

\Vanneer zulke licentie op aanvraag niet 
wordt overgelegcl, heeft de vredcrechter de 
bevoegdheclen en verplichtingen omschreven 
in art. ~~, sub. b. 
Een V rcclcrechter of eenig pm·soon daar·too 
door hem schriftelijk gemachtigd, heeft de 
bevoegdheid, van den vervoerder van bout 

1
) , 'Yet voor het regnleeren der betrekkelij ke regteu en pligten van 

meesterR, bediell(len en leerlingen ", lJlactz. 7UO L,\V. 184U-1885. 
~) 7Jie art. 13 ntn wet no. 4, l8D4. 
3

) Zie art. 3G van wet no. 13, 1892, bladz. 1183 L.W. 1890-1893. 
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vcrtooning te eischen clcr permitten ondcr 
welk hout in transito vervoerd wordt. 1) 

\Vanneer zulk permit op aanvrage niet 
worclt vertoond~ heeft de Vrederechter do 
bevoegdl~edon en vorplichtingen omschrevon 
in art. 3, sub. b. 
Een V rodorechter of eenig per·soon daartoe 
door hem schriftelijk gen1achtigd, heeft de 
bevoegdheid wanneer hij gegrondo rodonen 
mocht hebben te gelooven dat er op een wagon, 
kar, djtnig, paard of ancler dier, kruit of 
andero kr~jgsbehoeften geborgcn zijn of vcr
v<wr< l worden in strljd rnut do vourzieningnn 
van wet no. -1·, '1881, doze tu ondm·zoeken. 2

) 

lndion na zulk onderzoek blijkt dat hut 
vonnoeden .i uist is, kan de Vrederechter de 
goederen, bedoeld in de voorgaande alinea van 
art. 3, sub. i, in beslag nomen, en heeft hij 
teveus de bevoegdheden en verplichtingen orn
scbreven in art. 3, sub. b. 
De V rederechter in coo district waar goede
ren in transito zijn afgeladen, kan desgc
vraag<l het certificaat van doorvoer contra
signeeren overeenkmnstig de regulaties 3

) voor 
den doorvoer door cle Zuid-Afrikaansche 
Hepubliek. 
vVanneer de Vrederecl1ter kennis luUgt van 
een bevel tot uitlevering van een rnisdadiger, !!) 
uitgevaardigd door den Staatssecretaris, zal 
hij de bevoegdheden en verplichtingen hebben 
omschreven in art. 3, sub. c. 
\Vanneer een der partijcn ontevrcden is over 
cone taxatie, geschied ingevolge art. 14, van 
wet no. 2,-1882, 5

) (schutwet), kan h~i claar
van in appel komen bij den naasten Vrede
rechter. ln zulk geval handelt de Vrede
rechter als bcschreven in art. t5 van wet 
no. 2,-'.188.2. 
De Vrederechter heeft de bevoegdheid de 
goederen, koopwaren, het vee of de andere 
levende have of de vuurwapenen, waarmede 
overtreding is gepleegd van art.1 van wet no. 
2,--1888, u) (Zondagswet) in besJag te nemen. 

1
) Zic art. 9 <1er , regnlaties samengestel<l volg2ns bepalingen van 

sectio 11 van wet no. 15, 18:l0" (honthosschen), bladz. 978 L.\V. 1849-1885. 
2

) \Yet tot voorkoming van smokkolhalHlel in goweren, ammunitie 
onz., bladz. 12DG. L.W. 18,W-1885. 

a) ~ie hladz.13-17 L.W. 1840-188;"5, 1Jlat1z. 372 on 403 L.\Y, 1890-18D3. 
4

) Zie bladz. li34 L. W. 184B-1885. 
5

) Zie bladz. 10!13 L.W. 1890-18!)3. 
6

) Zie blaclz. 3 L.W. 1888-188\J. 

Met hetrekking tot 
het vervoer v. kruit 
enz. 

Met hetrekking tot 
goederon in door
voer. 

l\Iet betrekking tot 
de uitlevering van 
misdadigers. 

l\Iet betrekking tot 
de schutwet. 

Met betrokking tot 
de Zondagswot. 

... 
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1\[et betrekking tot 
de wet op lw~ard
spelen. 

l\Iet hetrckking tot 
art. 32 der drank
'vet. 

l\fet hetrekking tot 
art. 3\J der dranl\
wct. 

Ondcr "·ions toe
zicht de vredereeh
ter staat. 

Aanste lling van een 
ltes.-Vrcdercehter. 

Toevocging van ecn 
griilier en public
ken aauklagcr mo
gelijk. 

Positie van <licnpn
bliekeu aanklager. 
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De Vreclerechter heeft het recht een speel
huis of een huis, tent, kamer, rijtuig of andere 
plaats van sarr1enkomst, waarvan hij gegronde 
1·edenen lweft to gelooven, dat het con spee.t
httis is, binnen to gaan en te ondci·zoekt'n 
als breeder ornsehreven in art. 2 der wet 
no. G,-1880, 1

) (hazardspelen ). 
De Vreclerechter heeft de bevoegdheicl een 
lastbrief tot huiszoeking te verleenen wan-
neer hij gegroncl verrnoeden heeft, dat op 
eenige plaats, en eenig gebouw, vertrek .. of 
in eenig voertuig, hoe ook genaamd, WlJn, 
sterke- of moutdrank verkocht is, of daar 
gehouden worclt met het doel om te verkoo-
1)en, zonder dat de eigenaar hierover of recht
hebbendc eene licentie heeft zooals breeder 
omschreven in art. 32 van wet. no. 13.-
'1892. 2

) (drankwet). 
De Vrederechter l10eft het recht tot in hech
tenis neming en bestrafi1ng Vcln dronken per-
sonen als omschreven in art. 39 van wet 
no. 13,-1892, 2

) (drankwet). 

4. De Vrederechter staat on<ler toezicht ·van, en 
heeft de bevelen op te volgen van den Staatsp1 ocureur 
en den Publieken Aanklager Yan zijn district. 

G. Waar en wanneer ZIIE<L de Staatspresident met 
advies en consent van den Uitvoercnden Haad zulks 
noodig zal oordeelen, kan hij l)ij proclamatie een Hesi
dent-Vrederechtel' aanstellen. 

ne grenzen 1Jinnen welke de jnrisdictie van zulken 
Resident-Vrcclerechter zich nitstrekt zullcn eveneens 
met a(lvies en consent van den Uitvoercn<len Haad bij 
proclarnatie worden bekend gemaakt. 

G. De Begeoring zal de bevoegdheid hebben, wanneer 
haar zulks wenscbelijk voorkomt aan den Hesident
Vrederechter een klerk toe te voegen die tevens de 
fnnctien zal uitoefenon van Grifner e-n Pnblieken Aan
klager van het IIof van den Hesident-Vrederechter. 

7. De Publieke Aanklager van het Hof van den 
Hcsident-Vrcderechtor heeft ten opzichte van dit Hof 
dezelfiJe bevocgdheclen en verp1ichtingen als de Publie~e 
Aanklager van het llof van den l.ancldrost. llij is aan 
de bovelen van den Staatsprocurenr en van den Publieken 
Aanklager toegevoegd aan den Landdrost of ambtenaar 
rnet gelijke jurisdictie van het district, \Vaartoo hot ressort 
van den Hesident-Vredereehter behoort, onderworpen. 

1
) Zie hhulz. fH L.W. 1.:-\88-188~). 

2
) Zie hbdz. 482 en 484 L.W. 1890-1893. 
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8. D~ R~sident-Y rederechter hoeft (10 bevoegdheden nes.-Vrellerechter 
en verphchtlngen, u1teengezet in ad. 3 dezer wet. heeft de bevoegdhe

den van een V rede-

9. De Resident-Vrederechter heeft blnnen zUn ressort 
jurisclictie in alle civiele zaken, waarin het bedrag der 
vordoring, zoo het een liquide zaak is, niet te boven 
gaat £tOO, en zoo het een illiquide zaak is, niet te 
boven gaat £35. De koster. der procedure zijn in doze 
maxima niet begrepen. 

I 
10. De Resident-Vrederechter heeft .i urisdictie over 

de strafbare feiten binnen zijn ressort begaan, waarop 
geen hoogere stra(fen zijn gesteld clan ;) maanden ge
vangenisstraf met of zonder harden arbeid, 25 geesel
slagen en £25 boete, hetzij afzondorlij k of gezamenlijk. 

1'1. Bovendien beeft de Hesident-Vrederechter juris-
dictie over alle overtredingen binnen zijn ressort gepleegd 
strafbaar gesteld door : 

a. Wet no. 13, 1880. 1) 

b. Wet no. 13, 1892, 2
) zooals gewijzigd door wet 

no. 12, 1890. 2
) 

c. Wet no. 20, 1892, 3
) nu wet no.~' 1894, 3) goed

gekeurd 18 J uni 1894'. 

12. Dovendicn heeft de Resident-Vrederechter juris
dictie over atle strafbare feiten binnen zijn ressort ge
pleegcl tegen icrnands lijf, eerbaarheid of goed, vvanneer 
die strafbare feiten van lichten aard zijn. 

In zulk geval zal de Hesident-Vrederechter een of 
rneer der volgende straifen mogen opleggen : 

Gevangenisstraf met of zonder harden arbcid van 
ten hoogsto drie maand.en. 

Gecselslagen tot ten hoogste 25. 
Doetc tot ten hoogste £23. 

1D. Voor het Hof van den Resident- Vrederechter 
zullen zooved mogelijk de regelen van procedure worden 
toegepast voorgeschreven voor de Hoven van den Land
drost. 

14. Van· de uitspraken van den Hesident-Vrederechter 
is appel naar het Hof van den Landdrost of naar het 
Hof van den ambtenaar met genjke jurisdictie als van 
een Landdrost, binnen wiens· district het re'3sort van 
den Resident-Vrederechter gelegen is. 

1
) Zie noot bij art. 3, sub e, dezer ·wet. 

2
) Drankwet. Zie bladz. 471. en 802 L.W. 1800-1893. 

3
) Wet op hwoerrechten. Zie blaclz. 5G2 L,\V. 1800-1803 en bla<1z. 

22 van dit svetboek. 

rechter. 
J nrisdictie in 
civiele zaken. 

.T nrisdictie in crimi
necle zaken. 

Speciale jmisdictie 
in sommige crimi
neele zaken. 

Dito. 

\Yijze van procedu
re voor den Resi
dent-Vre<lerechter. 

App?ll. 
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Zijn bevoegdheid 
met betrokking tot 
de wet togon hazard
spelen. 

Vorclore bovoegd
heden. 

Eo d. 

Inwerkingtroding. 

1B94] G2 

15. In art. 6, 'ivet no. 6, 1880 1
) (tegen hazardspelen), 

worden de woorden ((Of Resident- Vrederechter van het 
ressorb achter de woorden «Mijncommissaris van eenige 
publieke delverij>) ingevoegd. 

1G. De Vrederechters en Resident-Vrederechters 
blijven de bevoegdheden en verplichtingen bezitten hun 
bij vroegere wettelijke bepalingen toegekend, voor zoo
verre deze niet str\jdende z~jn met de voorschriften 
omtrent Vrederechters en Resident-Vrederechters in doze 
wet neergelegd. 

17. Vrederechters en Hesident-Vrcderechters zullen 
voor de aanvaarding hunner bediening beeerligd worden 
voor den Landdrost van het district of ambtcnaar met 
gelij ke j urisdictie. 

De vorn1 van den eed zal zij n: 

dk beloof en zweer plechtig tronw aan het 
volk en de \vetten dezer Hepubliek, jn m]jne be
trekking en ambt rechtvaardig, hillijk, zonder 
aanzien des persoons, overeenkomstig de \'\'etten 
en naar mjjn beste kennis en geweten te zullen 
handelen, van niemand eenige gift of gunst te 
zul.len aannernen, wanneer ik vermoeden kan dat 
deze gedaan is of bewezen zou word en gedaan te · 
zijn om in mijne uitspraak of handeling ten voor
deele van den gever of begunstiger over te halen, 
buiten mijne betrekking als Hechter te zullen 
gehoorzamen volgens de wet en bevelen der 
boven mij gestelden, en in het algemeen niets 
anders te beoogen dan de handhaving van wet, 
recht en orde ter bevordering van den bloei, de 
welvaart en onafhankelijkheid van land en volk.)) 

18. Deze wet treedt in ·working dadeUjk na publi
ca tie in de Staa tscourant. 2) 

Gouvernementskan toor, 
Pretoria, 20 Juli 1804. 

1
) Zio bladz. 94 L.W. 1888-1889. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Du. W. J. LEYDS, 
S taa tssecrotaris. 

2
) Doze wet word voor do oorsto manl gepub~icoord in do Staats

cow·ant van 25 Juli 1894. 
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BIJLAGE TOT DE WET VOOR VREDERECHTERS EN 
ASS IS TENT -VREDERC:CHTERS. 

Volgens art. 10 der \vet op de Vrederechters en 
Resident-Vredereehters kan rle Hesident-Vrederechter de 
straiTen opleggcn, ncergelegd in de volgende wetten en 
besluiten, n.l.: 

Dorpsregu1atics, vastgesteld bij Gouvernements
kennisgeving, d.d. 5 Aug. 1~58, zooals gewijzigd 
door Eerste Volksraadsbesluit art. 82 van -1891. 

In art. t van wet no. 2, 1870, (grashranden). 
In artt. 2, 3, ~\ 8 en g van vvet no. 3, 1870, (longziekte ). 
ln art. 24 van wet no. 8,1871, (huwelijks-ordonnantie). 
In wet no. 1, '1872, (xantium spinosurn), zooals ge-

wijzigd door wet no. ·2, 18H2. 
In artt. 6, 8, 9, 14 van \vet no. 2, 1874, (maten on 

gewichten). 
In art. 3 van wet no 5, 1874, (wet op maatschappijen 

met beperlcte verantwoordelijkheid). 
In art. II sub 1 en 2 der wet no. 5, 1880, ( visscherij). 
Hegulaties op de houtbosschen, Gouvernements

kennisgeving no. 5, 1881, krachtens art. 11 in 
fine van wet no. 5, 18~0. 

In artt. D, 19, 25, 33, 37, 38 en 40 van wet no. 2, 
'1882, (schutten). 

In artt. 9, 12 en 22 van wet no. 2, 1885, (veldkornet
instructien ). 

In art. 10 van wet no. 1, 1885, ( venduties ), zooals 
gewijzigd door Eerste Volksraadshesluit art. 112, 
1893. 

In artt. 7, 9, 10 en 11 van \vet no.12, 1886, (genees
kunde). 

In artt. 16 en '17 van wet no. 4, 1887, (besmette
lijke ziekten), zooals gew~jzigd door Eerste Volks
raadsbesluit art. 175, 1893. 

Jn art. 3 van wet no. 11, 1887, (plaklwrswet). 
In wet no. 2, 1888, (Zondagswet), zooals aangevuld 

door Eerste Volksraaclsbesluit art. 1_267, 1891, 
Eerste Volksraadsbesluit art. 1021, 1893. 1) 

In artt. t en 2 van wet no. :J, 1888, (dierenmishan-
deling). 

In art. 6 van vvet no. 5, 1888, (huisvredebreuk). 
In art. 22 van wet no. 8, 1888, (madden). 
In wet no. 1, 1889, (gebruik van trompetten). 
In artt. 5 en (j van wet no. 5, 1889, (census). 
In art. 8 van wet no. 6, 1889, (hazardspelen), zooals 

gewijzigd door wet no. 1, 1892. 

1
) Zic de wijziging in doze wet aangebracht d0or wet no. lG, 18[)4, 

Bijlagc. 
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In art. 3 van wet no. 2, 1891., (mombakkesen). 
In art. 3 van wet no. 5, 1801, (kwitantiezegels). 
In artt. 13 en 15 van wet no. G, 1891~ (jachtwet), 

zooals gewijzigd door wet no. 13, /1893. 1
) 

In artt. 10, 17 en 2~1 van wet no. 0, 18~H, (generale 
opmeting. 

In Eerste Volksraadsbesluit art. 9G, 1891. goedkeu
rende Uitvoerende Haadsbesluit art. 602, 18DO en 
art. 175, 1891. 

In wet no.14~, 1g92, (politiewet spoorwegen), behalve 
die in de artt. 2~1, 22, 23, 24, 25, 20, 27, 28, 30, 
31, 33, 34 en 35. 

In artt .. 7, 43, 62k, 62h, 68, 70, 7~1, 80, 83, 8G, alinea 
ult. van wet no. 18, 1892, (goudwet). 2

) 

Art. 1 der regulation voor klipbrekers enz. 
Hegulatien voor het gebruik van bruggen en wegen, 

goedgekeurd bij Volksraadsbesluit art. 85, 1802. 
In Eerste V ulksraadsbesJuit art. 430, 1892, ( dooden 

sGcretaris v ogel). · 
In wet no. ~1, 1893, (reizigers, transportrijders, enz.) 
In art. 12, par. 130, 13-1 en 132 van -vvet no. ~3, 1893, 

(mijnregulaties). 
In artt. 62, 63 en 64 van wet no. 7, 1893, (stoom

ketels). 3
) 

]n artt. 7, 8 en 9 van ·vvet no. 9, 18H3, (Lelemmeren 
van paden). 

Jn art. 13 van wet no. 10, 1893, (tollen). 4) 

In art. 2 van -vvet no. 1~1, 1893, ( drukkers ). 
In punt 3 van Volksraadsbesluit art. 1B53, 1803. 5

) 

Tngevolge art. 18 der wet bezit de Resident-Vrcclc-
recbter de bevoegdheden en plichten neergelegd :in: 

Art. 5 van wet no. 14, 1870, (eed). 
Art. 1 van wet no. 7, 1885, (borgstelling). 
Volksraadsbesluit 23 1\1ei 1885, art. 204, (kappen van 

brandhout ). 
Wet no. /14, 1880 en Gonvernementskennisgeving no. 

/151, 1880, voor de gevangenissen in zijn ressort. 
Artt. 2 en 6 van wet no. 6, 1889, (hazardspelen), 

zooals gewijzigd door vvet no. 1, 1892. 
Wet no. 13, 1892, (drankwet), zooals gewijzigd door 

wet no. 12, 1893. 

1
) Zie nu wet no. 5, 1894. 

2
) /':ie nu wet no. 14, 1894. 

") Zie nu wet no. 20, 1894. 
") l':io nu wet no. 1R, 1894. 
5

) StraflJepaling tegcn Chinoezon, die niet van con pas voorzien zijn. 
Dladz. 872 L.W. 1890-1893. 
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WET N°. 8, 1894, 
TOT HET MAKEN V AN BET ERE VOORZIENING OM DE VER

SPREIDING TEGEN TE GAAN VAN DE ZIEKTE 
ONDER PAARDEN, , DROES" GENAAMD. 

Goed,r;elceurd bij a1·t. 415. dd. 19 Juni 1894, door den Edelachtb. 
1'weeden Volksma(l en· bij art. 776, dd. 11 J1di 1894, door 
den Edelachtbaren Easten Vollcsraacl voor kennisgeving aan
genmnen. 

AANGEZIEN het wenschelijk is betere voorziening te 
nmken om de verspreiding van droesziekte onder 

paarden tegen te gaan, wordt hiermede vastgesteld en 
bepaald: 

AnTIKEL 1. Ieder persoon, eigenaar zijnde van eenig 
dier, of zul k s onder z~ine herusting hehhende, dat ver
moed wordt besmet te zijn of is, of de gcwone ken
teekenen bij zich draagt, volgens bijlage A, van de 
ziekte genamnd droes, zal verplicht zijn het onmiddellijk 
af te zonderen dat het ongenaakbaar is voor eenig dier, 
en binnen acht-en-veertig uur, wanneer het geval zich 
voordoet in eenige stad, dorp of op dorpsgronden, en 
binnen acht dagen, wanneer dit ten platte lande voor
komt, nadat de ziekte uitgebroken is, kennis te geven aan 
zijn omringende buren en aan den Veldkornet van z\jne 
wijk of den Landdrost of Resident-Vrederechter van zijn 
district~ ten einde zoodanige mededeeling zal worden 
ter kennis gebracht van een Gouvernerr1ents-veearts. 

Indien de kennisgeving aan den Veldcornet gedaan 
wordt, is deze verplicht terstond daarvan mededeeling 
te doen aan den Landdrost of Resident-Vrederechter, die 
binnen zeven dagen na ontvangst van zoodanig hericht 
zal zorg dragen dat het besmette dier, ter plaatse waar 
het afgezonderd staat, onderzocht wordt door den Gou
vernemen ts-veearts. 

Terstond na dit onderzoek, zal door den bovenver
melden veearts schriftelijk rapport aan dien Landdrost 
of Resident-Vrederechter dienaangaan je, worden inge
zouden en in geval het aldus onderzocht dier 1\idende 
is aan c< droes. )) heeft die Landdrost of Resident-Vrede
rechter de m'acht een order te geven tot vernietiging 
(afmaking) van zoodanig met droes besmet dier. 

2. Alle aan droes gestorven of gedoode dieren zul]en 
onmiddellijk, door of voor rekening van den eigenaar 
of bezitter, verbrand of hegraven worden met eene 

5 

Eigenaar moet het 
zieke dier afzonde
ren. 

Kennisgeving aan 
den Veldkornet enz. 

Landdrost enz. zal 
onderzoek doen in
stollen. 

Landdrost enz. kan 
afmaking van het 
zieke dier bevelen. 

Eigenaar moet aan 
drocs gestorven dic
ren behoorlijk he
graven. 
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zoodanige diepte, dat zij met minstens 3 voet grond 
gedekt zijn, ter plaatse als meest gewenscht, mits niet 
binnen een afstand van 50 yards van eenige woning, 
stal, kraal, rivier, watervoor, fontein, dam of weg ge
schiedende. 

Alle dieren oYerleden of afgemaakt te dier zalce, 
in steden, dorperi of op dorpsgronden, zullen ter plaatse 
daartoe door den Landdrost of Vrederechter aan te 
wijzen, door of ten koste van zoodanigen eigenaar of 
bezitter, begraven worden. 

Iemand, weigerachtig of nalatig, de bepalingen in 
dit artikel stipt ten uitvoer te leggen, zal, bij over
tuiging der misdaad, gestraft worden rnet eene boete 
van ten hoogste £10 of bij wanbetaling gevangenisstraf 
van ten hoogste een maand met de kosten <ler be
graving van gezegd dier op last van een der bovenge
noemde ambtenaren. 

3. Ieder persoon, 't zij tegen eenige vergoeding in 
geld of goed, 't zij voor niet, zieke dieren in de Zuicl
Afrikaansche Republiek behandelende, is verplicht bij 
ontdekking van eenig kenteeken van droes, zooals in 
b~jlage A van deze wet omschreven, onmiddellijk schrif
telijk kennis te geven aan een der hierboven vermelde 
ambtenaren. In gebreke hiervan zal de hier bedoelde 
persoon gestraft worden met eene boete van £10 niet 
te bovengaande en bij wanbetaling gevangenisstraf van 
eene maand met of zonder harden arbeid niet te boven
gaande. 

4. Ingeval na gehouden onderzoek, door den in 
artikel 1 bedoelden Gouvernements veearts, eenig ziek 
dier verdacht ·wordt van droes, is het den eigenaar, 
bezitter of wien ook verboden dit te verkoopen, ver
panden, verhuren, verruilen, schenken of op eenigerlei 
wijze van de hand te zetten, of te drUven, leiden, ge
bruiken, vervoeren (per spoor of op welk eene w\jze ook) 
of dit te laten doen; maar daarentegen is hij gehouden, 
indien niet reeds geschied, genoemd dier onmiddellijk, 
op wijze zooals in artikel 1 ornschreven, afte zonderen. 

Bij niet stipte nakoming dezer bepalingen is zoo 
iemand, behal ve eene boete van ten hoogste £15 of bij 
wanbetaling gevangenisstraf van ten hoogste zes weken, 
verplicht alle daaruit voortvloeiende scharlen aan het 
eigendom van anderen, daardoor toegebracht, te ver
goeden. 

5. Na de afzondering van eenig verdacht, als aan 
droes lijdend of van besmetting verdacht gezond, dier 
zal de Gouvernements veearts, des geraden achtend, 
zoodra mogelijk, alle hem ten dienste staande middelen 
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aanwenden ter verkrijging van zekerheid of zoodanig 
dier -vverkelijk aan voorscbreven ziekte l~jdt, en zal in 
geen geval de afzondering er van mogen eindigen v66r 
dat genoemde veearts daartoe schriftelijk verlof aan 
den eigenaar of bezitter gegeven heeft. 

6. De Gonvernements-veearts kan alle dieren, in 
aanraking zUnde of kunnende zUn geweest met dieren 
aan droes lijdend of daaraan verdacht te lijden, doen 
afzonderen door den eigenaar of bezitter, op eene wijze, 
zooals hij, veearts, geraden zal achten. 

Ingeval geen afzondering, door den Gouvernements
veearts, wordt noodig geacht, heeft hij evenwel het 
recht de beschikking over zulke dieren, aan wien ook, 
te verbieden. Een en ander onafgebroken voortdurend 
tot het tijdstip, door hem,. veearts, daarvoor te bepalen. 

Daar waar de betrokken veearts de Regeering 
mocht adviseeren, het in 't publiek belang raadzamer 
is, zulke gezonde doch verdachte dieren te vernietigen 
(aftemaken), zal, indien het geschiedt, de Hegeering 
gehouden zijn daarvoor de volle waarde, aan eigenaar 
of bezitter, te vergoeden. 

De waarde van zoodanig af te maken dier, hier 
bedoeld, zal door twee taxateul's geschieden, waarvan 
elk der part~jen een benoemt. Bij verschil zijn dezen 
gereehtigd, te zamen, iemand als eindbeslisser te kiezen. 
De taxateurs moeten vooraf door den bevoegden rechter 
beeedigd zijn. 

Gou v. vccarts kan 
afzondcring bcvclen 

Gouv. veearts kan 
de beschikking over 
verdachte diereu 
verbieden. 

Regeering vergoedt 
de \vaarde \'an afgc
maakte en van droes 
verdachte dicren. 

Vaststclling dcr 
waarde door taxa
tours. 

7. Wanneer, binnen eenige stad, dorp of dorps- Rcg. gerechtigd de 
gronden, eenig aan droes lijdend of verdacht te ljjden dier afzonderi~g t~ be
of eenio· uezond dier waarvan met grond vermoed of werkstelhgcn m 

' b o . ' . dorpen enz . 
. geweten wordt het 1n aanraking was rnet een aan droes-
ziekte lijdend of daaraan verdacht te lijden dier, zich 
onheheerd bevjndt. hetzij op privaten grond of publiek 
terrein, straat, plein, markt, uitspanning, weide, enz., 
waarvan de eigenaar bckend of onbekend is, zal de 
Regeering door of van wege haren bevoegden am bte
naar, Veldkornet, Landdrost of Resident-Vredered1ter 
onmiddelUjk, nadat deze daarvan kennis ontvangt. tot 
welke inkennisstelling elk en een iegelijk, in dezen Icder verplicht tot 
Staat zich bevindend, Lij ontdekking, terstond verplicht kcnni8geving. 

is, zoodanig dier doen vervoeren, afzonderen en afge-
zonderd houden, op eenA door van Regeeringswege 
daarvoor aan te wijzen plaats, om behandeld te worden 
zooal s in art. 1 omschreven. 

Wanneer een der gevallen, als hier in dit artikel 
bedoeld, zich ten platten landen voordoet, zal elk en 
een ieder, die zoodanig dier vindt, onmiddellijk met twee 
getuigen, daartoe door he1n verzocht, indien het zelfde 

Ten platten lande is 
ieder onder zekere 
omstandigheden tot 
afmaking gerech·· 
tigd. 
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gevoelen als hij . dienaangaande zijnde toegedaan, ge
rechtigd zijn zoodanig dier te vernietigen (aftemaken). 
In beide gevallen komen alle kosten van transport en 
begraven van dergelijk dier, indien eigenaar of bezitter 
bekend is of wordt, ten zijnen laste, en wanneer in het 
eerste, eventueel, zoodanig dier niet gedood maar afge
zonderd wordt, kornen alle uitgaven voor oppassen, 
voeding, enz., ten zijnen laste. 

Mocht eigenaar of bezitter niet bekend zijn of 
worden, komen deze kosten alle ten bste van den Staat. 
De eigenaar of bezitter, als feitelijk de wet overtreden 
hebbende, heeft in zoodanig geval nimmer recht op 
eenige schadeloosstelling. 

8. Elk eigenaar of bezitter van eenig aan droes 
lijdend of daai'aan verdacht lijdend te zijn of eenig gezond 
dier, dat door aanraking met een der twee eersten of 
beiden, met grond verondersteld mag worden daarn1ede 
besmet te zijn, die desbewust of door nalatigheid dit 
laat loopen op privaat eigendom van anderen of op 
pub1iek terrein of weigert of verzuimt dit af te 
maken of af te zonderen, zooals in vorige artikels 
bepaald, zal, bij overtuiging der overtreding, gestraft 
worden met eene boete van ten hoogste £10, of bij niet 
voldoening gevangenisstraf van ten hoogste een maand. 
Hij is bovendien verplicht alle schaden aan het eigendom 
van anderen, door zijne nalatigheid of verzuim toe
gebracht, te vergoeden. 

9. Het is elk en een iegelijk verboden, in stallen 
of plaatsen, waarin zich andere dieren bevinden, op te 
nemen of te doen nemen eenig met droeszieke besmet 
of vermoedelij k besmet dier. 

Mocht eigenaar, huurder of gebruiker die plaats of 
stal, n~t opname, ter eeniger tijd, ontdekken dat eenig 
zoodanig dier zich daarin bevindt, is hij verplicht den 
toegang voor eenig ander dier onmiddellijk te beletten, 
boven en behalve zijne verplichtingen aangaande af
making, afzondering, kennisgeving, enz., reeds bepaald. 

Alle stallen of plaatsen, waar eenig met droes be
smet of verdacht besmet dier zich bevindt of bevond, 
moeten ten spoedigste, met alles wat zich daarin be
vindt of bevond, gereinigd (gedesinfecteerd) worden, op 
wijze zooals door den Gouvernements-veearts voorge
schreven, alsmede de plaatsen waar eenig gereedscha P~ 
kleeding, voedsel, als anderzins, besmet z~jnde of kun
nende zijn, zich bevindt. Op of in alle publieke stallen 
of plaatsen waar, het z~j al of niet tegen vergoeding, 
eenig met droesziekte besmet of daarvan verdacht te 
zijn dier zich bevindt of bevond, zulleu ook na verwij-
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dering er. uit, zoolang niet, met al het zich daarin be
vindend of ten dien tijde bevonden hebbend, (gedesin-
fecteerd) gezuiverd z~jnde, direkt boven den deuringang 
voorzien worden en bljjven met een bord waarop met 
verf duidelijk zicht en leesbaar aangebracht de woorden 
<< besmet 1net droes." 

Indien eenig eigenaar, huurder of gebruiker voor
bedachtelijk, hetgeen hierboven in dit artikel omschre
ven, niet naleeft, zullen h~i en degene die hem als stal-
meester, knecht of in welke hoedanigheid ook vertegen-
woordigt, tezamen en een icder hoofdelijk, de een betalend 
do andere vdj zijnd, aansprakelijk zijn voor de schaden 
daardoor aan het eigendom van anderen toegebracht 
en verplicht die te vergoeden, volgens taxatie op wijze 
als in deze wet reeds omschreven, boven en behalve dat 
zij ieder hoofdelijk zullen gestraft worden met eene boete 
van ten hoogste £5 of bij wanbetaling eene gevangenis-
straf van ten hoogste 14 dagen. 

10. Mocht de Gouvernements-veearts weten of ver
moeden dat zich op of in eenigen stal of plaats eenig 
met droesziekte besmet of vermoedelijk besmet dier 
ophoudt, heeft deze het recht zulk een' stal of plaats 
binnen te gaan en die 1net de zich daarin bevindende 
dieren te inspecteeren en zorg te dragen dat volgens 
w.et gehandeld wordt. Ingeval op of in eenige plaats 
of plaatsen bedoelde besmettelijke droesziekte heerschend 
is zullen van Regeeringswege zonder eenige vooraf-
gedane kennisgeving elke en alle zich daarin bevindende 
stallen of plaatsen, waar zich eenig dier ophoudt of 
kan bevinden, door den Gouvernements-veearts, met 
de dieren, geinspecteerd kunnen worden. 

Bij weigering of bele1nmering in toegang of onder
zoek, door eigenaar, huurder of wien ook, zal voornoemde 
veearts met kennisgeving en assistentie van Landdrost 
of Resident-Vrederechter, zich terstond gerechtelijk den 
toegang tot dergelijke plaatsen en dieren verschaffen 
en zal zoo iemand bo vendien beboet worden met ten 
hoogste £5 of bij niet betaling gevangenisstraf van ten 
hoogste 14 dagen. 

Aanhechting van 
waarschuwingsbord 

Strafbepaling. 

Gouv. veearts lweft 
recht v. binnentre
ding in een stal enz. 

Strafbepaling tegen 
belenunering in de 
uitoefening van dit 
recht. 

11. Ingeval de Gouvernements-veearts niet in staat Wie bij ontstentenis 

od~ verh1d'nderd is bidj ~enibg. geval
1 

vanb .. ddroesziektebof ~~~:ee~c~~~;i1::~t 
Ieren aarvan ver aCLlt, 1nnen t en lJ eze wet o- vermeld in art. 10·. 

paalden t~jd, tegenwoordig te zijn, onderzoek in te stellen, 
rapport dienaangaande uit te brengen, enz., is de be-
trokken Landdrost of Resident-Vrederechter gerechtigd 
een door dien veeart.:; aan hem voorgedragen persoon, 
waarvan hij als gecertiflceerd arts proefondervindelijk 
weet dat deze daartoe volkomen geschikt en bekwaam 
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is, te benoernen om, in plaats van gezegden Gouverne
ments-veearts, handelcnd hierin op te treden om wat 
hij zelven tegenwoordig zijnde in dezen zou kunnen, 
mogen en moeten doen. 

Deze deskundige zal bij aanstelling (loor den 
Landdrost of Hesident-Vredcrechter hceedigd wordmi. 

12. Alle kleeding, gereedschap, voeclsel, enz., in 
aanraking geweest zijnde of vermoed wordt te zijn 
geweest met aan droesziekte lijdende of vermoed te 
lijden dieren, moeten onteigend en vernietigd worden 
of voor zooverre door den Gouvernen1ents-veearts vol
doende geacht ontsn1et (gedesinfecteerd) worden volgens 
door hem te geven voorschriften en mogen in geen 
geval hij of voor eenig ander dier gehracht of gehruikt 
worden en is het verboden dergelijke voorwerpen te 
verkoopen of te doen verkoopen, verhuren, schenken, 
verpanden, verruilen, vervoeren, enz., v66r de boven
genoemde reiniging, ontsmetting heeft plaats gehad. 

Bij niet nakoming van 't geen in dit artikel is 
omschreven zal eene hoete van ten hoogste £5 of hij 
wanhetaling ten hoogste 14 dagen gevangenisstraf wor
den toegepast en bovendien is men verplicht de scha
den, aan het eigendom van ancleren daardoor toege
bracht, te vergoeden. 

13. Alle fooien en kosten, met ·inhegrip van reis
kosten en kosten omtrent inspectien van dieren, enz., 
door den Gouvernements-veearts of eenig persoon namens 
hem handelende, zullen door of uit de Staatskas worden 
hetaald ter betere uitvoering en naleving der doeleinden 
dezer wet. 

14. Het is aan de Regeering, na advies en consent 
van den Uitvoerenden Raad daartoe verkregen te hebben, 
toegestaan, om, onder nadere goedlceuring van den 
Volksraad, van tijd tot tijd zulke regulaties te malum 
als gewenscht mogen blijken voor betere uitvoering en 
naleving van de doeleinden dezer wet. 

1G. Elk en een iegelUk in strijd met de voorzie
ningen of regulatien dezer wet handelende zal, voor
zoover daarvoor geen straf is vastgesteld, beboet worden 
rnet ten hoogste £10 of bij niet voldoening, gevangenis
straf van ten hoogste een maand. 

16. Het woord << dier )) in deze wet heteekent: paard, 
ezel en bastaard van dien. 
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17. Alle wetten en bepalingen· in strijd met deze Herroepings-
wet worden hiermede herroepen. clausule. 

18. Deze wet treedt in werking van af 1 Januari Inwerkingtreding. 
1805. 1) 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 20 Juli 1894. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. \V. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

B IJ LA G E A. 

DROESZIEKTE DIJ PAARDEN, EZELS EN DASTAARDEN 
VAN DEZE. 

Deze ziekte verschijnt onder twee vormen: 

1. Langzaam of sluipend; 
2. Snel of vliegend. 

De langzame of sluipende droesziekte komt het Kenteekenen der 
aller meest bij paarden voor, in langzame of slui

pende droesziekte. 

a. Den neus. 

Uit een of beide neusgaten komt bjj afwisseling eene 
vuil grauwwitte vloeistof. 

Zij neemt bij afwi5seling toe en af; somtijds ver
dwijnt het vloeien dier stof voor eenigen t\jd geheel. 

In den aanvang ziet men deze vloeistof bij kleine 
hoeveelheden uit den neus van het dier te voorschijn 
komen. 

Later verkrijgt zij eene grauwwitte of groen-gele, 
ook wel onbepaalde kleur en is dan kleverig en ver
mengd met eene vvaterheldere of gele vloeistof. 

Niet zeldzaam is deze stof ook bloederig en is bij 
kwaden droes vaak het eerst zichtbare kenteeken. 

Dit vindt zUn ontstaan door het springen van 
kleine bloedvaten, die door de droeszweeren werden aan
getast. 

Op de neussl\jmhuid vertoonen zich vaak, doch 
niet altijd en dikwijls eerst zeer laat, zweeren of knoppen 
ter grootte van een kleine erwt. 

1
) Deze wet werd voor de eerste maal gepubliceerd in de Staats

courant van 25 Juli 1894. 
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Soms zitten deze zeer hoog in den neus waardoor 
men ze niet voelen of zien kan. 

Komen ze daarentegen onder in den neus voor clan 
kan men ze zien en voelen. Zeer snel veranderen zij 
in oppervlakkige of diepe zweeren met uitgehakten wal
vormigen rand en spekachtigen bodem, die overgaan in 
straal- of stervormige, ook wel lange nerven. 

De keelklieren zwellen tusschen de onderkaaksbeen
deren op. 

Deze opzwelling is in den aanvang deegachtig zaeht, 
maar vast en pijnUjk. Later worclt zij knobhelig, hard 
en p~inloos. 

Zij vertoont zid1 aan de oppervlakte oneffen (bochelig), 
is als rnet de onderkaak vergroeid en dientengevolge 
ook niet te verschuiven. 

Evenwel kan zij ,ook met de huid sterker vergroeid zijn. 
Ofschoon in den aanvang het uitwendig voorkomen 

nog goed blijft, wordt het dier toch langzamerhand 
magerder en verliest het allen eetlust. 

Komen deze drie ziekte-versch~jnselen, namenlijk 
vloeistof uit en zweeren, knoppen of nerven in den 
neus, benevens de boven omschreven opzwelling der 
keelklieren, te zamen bij een paard, ezel of muildicr 
voor, clan kan men met zekerheid aannemen dat dit 
dier aan droesziekte lijdt. 

De hierboven omschreven knoppen, nerven en 
zweer~n zijn derhalve overtuigende kenteekenen van 
droesz1ekte. 

W anneer van de and ere hi er vermelde ziekte
verschijnselen een of beide bij een dier aanwezig zijn, 
moet men het als van droesziekte verdacht beschouwen. 

b. De longen. 

Doze ziektevorm is zeer moeilijk te ontclekken, 
want droesziekte kan bij een clier in de longen bestaan 
zonder eenig bepaald kenteeken. · 

Zeer dikw~jls gaat droesziekte in den neus gepaard 
met die in de longen b~j een of ander dier. 

Men kan een dier verdenken van kwaden clroes in 
de longen, wanneer het: 

1. lijdt aan droog hoesten met of zonder moeilijke 
ademhaling of liever wanneer het kort-ademig 
is, en wanneer het een schurftachtigen, drogen 
huidstoestand met opstaand haar heeft, terwijl 
de gezondheidstoestand slechter wordt. 

2. wanneer zoodanig dier met aan droesziekte 
~ijdende of daaraan verdacht te lijden dier·en 
In aanraking was en zich de verschijnselen 
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van kortademigheid naderhand daarbij voor
doeii; 

3. wanneer een gezond dier, dat naast een zoo
danig gestaan heeft, de droes ziekte gekregen 
heeft; 

4. wanneer bij een dier e&me verdachte neus 
afscheiding bestond en het later is beginnen 
te hoesten, kortademig word enz. ; 

G. wanneer gedurende hoesten en kortademig
heid andero drocsziekte vcrschijnselen zich bij 
con dier voordoen. 

Een dozer verschijnselen goeft slechts reden tot 
vcrdenking. Zoodra twee of meer tegelijk optreden kan 
men het zeker bestaan der ziekte aannemen. 

c. De huid. 

In zeldzame gevallen ('t meest bij snelle of vliegende 
droesziekte) komen op of onder de huid van het dier 
bulten of builen van diverse grootte (erwt tot noot) 
voor, die ten decle weer kunnen verdwijnen. 

Gewoonlijk veranderen zij later in kratervormige 
zweren met kleverige, vuilkleurige, vaak bloederige af
scheiding en omgekrulde randen. Hoewel in den beginne 
eenigermate pijnlijk zijn z\j dit later niet meer. 

Daarbij komt eene ontsteking der lymphvaten, die 
als dunne of dikke voel- en zichtbare snoeren of strengen 
verschijnen, zich van den eenen naar den anderen bult 
uitstrekken en eindelijk zich uitstrekken tot de naast 
bij gelegen lymphklieren. Het meest vertoonen zich 
deze builen of bulten aan pooten, schouders, borst en 
onderbuik. 

Gedurende de ziekte komen steeds nieuwe bulten 
te voorschijn, altijd den loop der lymph vaten naar het 
midden van het lichaam volgend (langs den hals nam· 
beneden en van de pooten naar boven). 

Zij hebben alien het zelfde verloop, waardoor men 
na verloop van eenigen tijd bulten in opvolgende grootte 
vindt. 

De getroffen lymphvatcn zwellen op, worden hard 
en kunnen veretteren. Het dier is, door het opkomen 
en verdwijnen dier builcn of bulten, tijdelijk kreupel, 
stijf en aan nieu\ve opzwellingen (n.l. der ledematen) 
onderhevig. 

In zeldzame gevallen ontstaat daaruit eene verdikking 
der huid, waarbij h. v. de kop er uit:det als die eener zeekoe 
met bulten bezet, geplooid en hard. 

Deze ziekteverschijnselen komcn ook voor tegelijk 
met die onder a en b omschreven. 

Ziclttbaar aan de 
lmid. 
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W anneer een of meer dier teekenen niet volkomen 
verschijnen zooals bier omschreven moet men de dieren 
als aan kwaden droes verdacht l~jdend beschouwen tot 
dat zich andere ziekteverschijnselen er bij voordoen of 
op andere wijze moet worden aangenomen dat het dier 
\rerkelijk den kwaden droes heeft. 

SNEL OF VLIEGEND. 

Deze vorm van droesziekte wordt bij paarden weinig 
aangetroffen (misschien bij 3 tot 10 pet. van alle gevallen). 

Gewoonlij k komt zij voor bij ezels en m uildieren. 
W anneer deze ziekte niet terstond in hare eigene 

gedaante optreedt, komt zij uit de langzame of slepende 
droesziekte voort. 

Gedurende het verloop dier ziekte doen zich ver
schijnselen van bloedvergiftiging met stinkende verrotting 
der slijmhuid, ademhalingsorganen en ontleding der huid, 
longen en andere organen, voor. 

De ziekte treedt plotseling op. 
Z~j begint met trillingen en hooge koorts (tot 42° 

Celsius) 108° Fahrenheit en rood worden der oogslijmhuid. 
Daarbij komt eene slijmachtige, etterige, later 

bloederige en stinkende neusafscheiding die vaak met 
speeksel en voedsel vermengd is. 

Het zichtbaar deel der neusslijmhuid is met knoppen 
en zweeren, welke samenvloeien, bezet, zoodat ten laatste 
de gansche slijmhuid verdwijnt en met diphteritische 
lagen is bedekt. 

Het ademhalen is zeer moeielijk, nu eens blazend, 
dan weer kreunend of rochelend. 

Vroeg of laat komt daar bij het verschijnsel van 
droesziekte in de huid. Het opnemen van voedsel is 
zcer bepcrkt en dikwijls wordt het slikken, door ont
steking van het strottenhoofd zecr lastig. 

Eene sterke ontlasting treedt op, de dieren verma
geren zichtbaar en vallen eindelijk dood ter neder. 

De langzarne- of sluipende droesziekte kan weken, 
maanden, zelfs jaren voortduren. 

De snelle- of vliegende droesziekte kan van vier tot 
veerLien dagen durcn. Het einde van beide ]1'; de dood. 

Daar kwade droes ook besmettelijk is voor den 
rnensch moet rnen in het algemeen, maar vooral menschen 
Jnet wonden aan handen of andere lichaamsdoelen, zeer 
voorziehtig zijn bij de behandeling van aangetaste of 
verdachte dieren. 
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WET N°. 9, 1894, 
Ol\f VOORZIENING 'l'E MAKEN VOOR DE VEILIGE BEW ARING 

V A"N GEV AARLIJKE KRANKZINNIGEN EN VOOR DE ZORG 
EN DE BEW A RING V AN l)ERSONEN VAN GEKRENKTE 
GEESTVERl\fOGENS. 

Goedgeke1ml door den Edel Achtbaren Tweeden Vollcsraad, bij art. 
529, dd. 3 J1tli 1894, en door den Etlel Achtbaren Eersten 
Vollcsraatl onder art. 818, dd. 12 J1tli daaropvolgende voor
loopig voor kennisgeving aangenomen. 

ART. 1. Voor de doeleinden dezer wet zullen de volgende 
uitdrukkingen de hierin aan hen toegekende beteekenis hebben, 
tenzij er iets in den samenhang strijdig met zoodanige ver
klaring is: 

" Gesticht" 1) b~teekent het nu bestaande Krankzinnigenge
sticht, of eenige inrichting die later door de Regeering verklaard 
moge worden een gesticht of plaats te zijn voor de ontvangst 
of aanhouding van krankzinnigen. 

"Hof" beteekent het Hooggerechtshof, en eenig Rond
gaand Hof. 

"l\1isdadige Krankzinnige" beteekent eenige persoon voor 
wiens veiljge bewaring, zoolang de Staatsprocureur zal noodig 
oordee1en, deze gemachtigd is last te geven, en iedere gevan
gene, die dP. Uitvoerende Raad of de Staatsprocureur krachtens 
deze of eenige andere wet heeft gelast te worden vervoerd naar 
een gesticht of andere p1aats voor de ontvaugst van krankzinnigen. 

" Rechter " eenig Rechter van het Hooggerechtshof. 
"Konstabel " sluit in leden van de politiemacht. 
"Kra.nkzim;ige" sluit in iedere idioot of persoon gekrenkt van 

hersenen, die niet in staat is zichzelven ofzijne zaken te beheeren. 
"Locale autoriteit" beteekentLanddrost, Ass. Landdrost, Res,

Vrederechter, enz., of andere jurisdictie hebbende ambtenaren. 
"Geneeskunclige" beteekent een wettig bevoegde genees

kundige, in werkelijke praktijk, binnen de beteekenis van eenige 
nu of later van kracht zijnde wet. 

"Gevangenis" beteekent eenige gevangenis of opsluitings
plaats, waarnaar een persoon mag worclen verwezen, hetzij in 
afwachting van voorloopig onderzoek of terechtstelling, veilige 
bewaring, straf of anderszins, onder eenige andere dan civiele 
procedure; en 

" Gevangene " beteekent eenige aldus verwezen persoon. 

1
) Zie instructien voor de curatoren van het krankzinnigengesticht 

te Pretoria, bladz. 971 L.W. 1890-1893. 

Omschrijving van 
termen in deze wet 
gebruikt. 
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2. De bepalingen van deze wet zullen tcepasselijk zijn op 
iederen persoon die, bij het in werking treden er van, wettig 
aangehouden wordt in een gesticht of opsluitingsplaats voor 
krankzinnigen, en ieder bevelschrift of order toegestaan voor de 
aanhouding van zoodanigen persoon, zal geacht worden wettig 
te zijn uitgereikt, totdat het onder de voorzieningen dezer wet 
zal zijn opgeheven of veranderd. 

3. Indien een konstabel overtuigd is dat het noodzakelijk 
is voor de publieke veiligheid of voor het welzijn van een be
weerden krankzinnige ten opzichte van wien het zijn plicht is 
stappen te nemen onder deze wet, dat de beweerde krankzin
nigc, v66rdat zoodanige stappen worden genon~en, onder zorg en 
controle behoort te worden geplaatst, clan mag de konstabel den 
beweerden krankzinnige aanhouden en vervoeren naar een 
gevangenis of hospitaal, en de cip-ier of opzichter van het hospi
taal zal, tenzij er geen behoorlijke accommodatie in zoodanige 
gevangenis of hospitaal voor den beweerden krankzinnige is, den 
beweerden krankzinnige daarin ontvangen, overnemen en aan
houden, doch geen pCI·soon r.al aldus aangehouden worden voor 
langer clan acht-en-veertig uren zonder medeweten of machtiging 
van de locale autoriteit. 

DEEL I. 

Handelwijze voor het bedwingen van gevaa1·lijke krankzinnigen. 

4. Wanneer iemand ontdekt wordt onder omstandigheden, 
die aanduiden verwarring van geest, en een voornemen om 
zelfmoord te plegen, of eenige misdaad of overtreding waar
voor zoodanige persoon zou kunnen vervolgd worden, clan 
zal eenige locale autoriteit ten overstaan van wien zoodanigen 
persoon wordt gebracht, waar mogelijk, de hulp inroepen van 
twee geneeskundigen (een waarv!ln, zoo doenlijk, de districts
geneesheer zal zijn), en zal zooclanige geneeskundigen en alle 
andere getuigen onder eede ondervragen. Indien het niet moge
lijk is ter plaatse twee geneeskundigen voor dit doel te ver
krijgen, clan zal ~en geneeslnmdige, zoo mogelijk de districts
geneesheer, voldoencle r.ijn. 

5. Indien de locale autoriteit, bij het zien en ondervragen 
van den aangehouden of te zijnen overstaan gebrachten persoon, 
en op de getuigenis van zoodanige gene€skundigen en anderen, 
overtuigd is dat die persoon een gevaarlijke krankzinnige is, en 
dat zijn geval niet behoorlijk kan worden behandeld oncler de 
voorzieningen van Deel JII van deze wet, clan mag hij door 
een order onder zijn handteekening gelasten dat zoodanige per
soon zal worden gebracht naar en aangehouden in een hospitaal 
of andere plaats van veilige bewaring, totdat zoodanige persoon 
wettig zal worden ontslagen of overgebracht mtar een gesticht 
op last van don Staatsprocureur. 
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6. Iedere locale autoriteit, indien men het hem on
der eede doet blijken dat een vrij ronddolende persoon 
beschouwd wordt een gevaarlijke krankzinnige te zijn, mag door 
een order onder zijn handteekening eenigen konstabel verplichten 
zoodanigen persoon gevangen te nemen en te br€mgen ten over-
staan van eenige locale autoriteit. 

Arresteeren van een 
veronderstelde ge
vaarlijke krt\nkzin
nige, die vrij rond
doolt. · 

7. Iedere konstabel die een order van de locale auto- Konstabel order 
riteit ontvangt, zal onmiddellijk handelen gelijk daarin daartoe nit te voe
wordt gelast, hetzij door zoodanigen daarin genoemden ren. 
krankzinnige of veronderstelden krankzinnige gevangen te 
nemen of te vervoeren. En ieder die door een order van een 
locale autoriteit wcndt gelast om zoodanigen krankzinnige of 
veronderstelden krankzinnige te ontvangen en aan te houden, 
zal handelen in gehoorzaamheid aan zoodanige order. 

8. Indien te eeniger tijd na het toestaan van een order of 
bevelschrift voor de aanhouding van een persoon als een ge
vaarlijke krankzinnige, men het den Staatsprocureur doet blij
ken dat zoodanige · persoon opgehouden heeft te zijn, of niet is, 
een gevaarlijke krankzinnige, en dat hij met veiligheid kan 
worden vrijgelaten, dan mag de Staatsprocureur het ontsltlg van 
znodanigen persoon van bewaring gelasten, tenzij hij om een 
andere reden wettig wordt aangehouden. 

Ontslag door Staats
procureur, indien 
hem blijkt dat per
soon niet een ge
vaarlijke kraukzin
nige is, of genezen 
is. 

9. De bepalingen van artikel negen-en-twintig tot en met Art. 29-37 toepas
artikel zeven-en-dertig van deze wet zullen zich respectievelijk selijk 0 P gevaarlijko 

krankziunigen. 
uitstrekken tot en van ioepassing zijn op iedere order voor het 
aanhouden van een gevaarlijke krankzinnige door een locale 
autoriteit, ingevolge dit gedeelte van deze wet uitgereikt. 

DEEL II. 

Bepalingen met betrekking tot misdadige lcrankzinnigen. 

10. Wanneer in een akte van beschuldiging of ander Procedure ,vaar een 
crimineel proces eenige handeling of verzuim als een overtreding beschuldigde door 

jury krankzinnig 
wordt ingebracht tegen eenig persocn, en bij de terechtstelling bevondeu wordt. 
van zoodanigen persoon wegens die overtreding bewezen wordt 
dat hij krankzinnig was, zoo als niet volgens wet verantwoorde-
lijk te zijn voor zijne daden ten tijde toen de handeling gedaan 
werd of het verzuim plaats vond, clan indien het kJmt te blij-
ken aan de jury ten overstaan van wie zoodanige persoon te-
rechtstaat, dat hij de hem ten laste gelegde handeling heeft gedaan 
of aan het verzuim schuldig is, doch als voorzegd krankzinnig 
was ten tijde toen hij dezelve deed of aan het verzuim schuldig 
was, clan zal de jury een spe~iale uitspraak of beslissing doen 
ten effecte dat de beschuldigde schuldig is aan de tegen hem 
ingebrachte handeling of verzuim, doch zooals voorzegd krank-
zinnig was ten tijde toen hij de bandeling deed of het verzuim 
plaats vond. 
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Zulke misdadige 11. Wanneer zulk een speciale uitspraak of beslissing wordt 
krankzinnige in gedaan, dan zal het Hof een order geven omtrent tle al of niet 
verzekerde bewa-
ring te worden ge- verdere bewaring in het gesticht van zulken persoon, eventueel 
houden. voor hoelang als anclerszins. 
Onderzoek op last 12. Wanneer het den Staatsprocureur komt te blijken dat 
vanStaatsprocnre.nr ._en gevangene niet zijnde onder vonnis des doods, krankzinnig 
van gevangene, n10t .. 1 1' 
onder doodvonnis is, clan zal hij waar mogehJk twee, anders een genees cunc 1ge 
die .!crankzinnig ' (een waarvan, zoo doenlijk, de districts-geneesheer zal zijn) ge
schJJnt' laste:1 zoodanigen persoon te ondervmgen en naar zijn geest-

en van gevangene 
onder doodvonnis, 
op last van Uitv. 
Raa<l. 

Uitv. Raad of 
Staatsprocureur res
pectievelijk mogen 
znlken krankzinni
ge in het gesticht 
<tocn opnemen. 

Bij genezing van 
misdadigen krank
zinnige (niet als be
doeld in art. 11) mag 
Staatsprocurenr 
overbrenging naar 
gevaugenis gclasten 

Rapport van Col
lege van Curatoren 
van het Gestich t a an 
Staatsprocureur re 
misdadige krank
zinnigen. 

vermogens onderzoek te doen, en na zoo:lanige ondervraging en 
onderzoek zullen gezegde g·eneeskundigen in geE"chrifte certifi
ceeren of hij krankzinnig is of niet. 

13. Indien men het den Uitvoerenden Raacl doet blijken, in 
het geval van een gevangene onder vonnis des doods, dat er 
reclen is om te gelooven dat zoodanige gevangene krankzinnig 
is, dan zal de Uitvoerend3 Raad twee of meer geneeskundigen 
benoemen, die onmidclellijk zoodanigen gevangene zullen oncler
vragen en naar zijn geestvermogens onderzoek cloen, en na zoo
clanige ondervraging en onderzoek zullen zoodanige geneeskun
digen in geschrifte aan den Uitvoerenden Raad rapport doen 
omtrfmt de geestvermogens van den gevangene, en zij, of de 
meerderheid clier geneeskundigen zul:en certificeeren of hij 
krankzinnig is of niet. 

14. W anneer een gevangene als voorzegd wordt gecertifi
ceerd krankzinnig te zijn, clan mag in het geval, bedoeld in 
art. 12, de Staat~procureur, en in het geval, bedoeld in art. 13, 
de Uitvoerende Raad, indien hij zulks goedvindt, gelasten dat 
zoodanige gevangene worde vervoerd naar het gesticht, en daarop 
zal zoudanige gevangene worden vervoerd naar en ontvangen in 
het gesticht, en zal, vnderworpen aan de bepalingen van deze 
wet met betrekking tot ontslag en anderszins, daarin aangehouden 
worden als een misdadige krankzinnige, totdat hij ophoudt een 
misdadige krankzinnige te zijn. 

15. Wanneer het door twee geneeskundigen wordt gecerti
ficeerd dat een misdadige krankzinnige (niet zijnde een persoon 
met betrekking tot wien een speciale uitspraak of beslissing ge· 
daan is dat. hij schuldig was aan de tegen hem ingebrachte 
handeling of verzuim, doch krankzinnig was ten tijde toen hij 
de handeling deed of aan het verzuim ~chuldig was) gezond 
van zinnen is, clan ma.g de Staatsprocureur, indien overtuigd 
clat het passencl is zulks te doen, door bevelschrift gelasten clat 
zoodanige persoon naar de gevangenis worde verwezen, om 
volgens wet mede behandeld te worden. 

J 6. Het College van CuratoreH van het Krankzinnigen
gesticht zal aan den Staatsprocureur rapport doen op zoodanige 
tijden (zijnde niet minder clan eens per jaar) en bevattencle zoo
danige bijzonderheden als de Staatsprocureur moge vereischen 
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over den toestand en de omstandigheden van iederen misdadige 
krankzinnige in het gesticht; en de St:1atsprocureur zal minstens 
eenmaal per jaar, gedurende hetwelk een misdadige krankzinnige 
wordt aangehouden, in overweging nemen den toestand, de ge
schiedenis en de omstandigheden van zoodanigen krankzinnige, 
ten einde te beslissen of hij behoort ontslagen of anderszins 
mede behandeld te warden. 

17. De Staatsprocur-::ur kan van tijd tot tijd gelasten dat 
eenige misdadige krankzinnige, aangehouden in een gesticht of 
andere plaats, worde overgebracht naar een ander gesticht en 
zoodanige misdadige krankzinnige zal dienovereenkomstig ont
vangen en aangehouden warden in het gesticht, naar hetwelk 
hij aldus verwezen is. 

18. De Uitvoerende Raad mag een misdadige krankzinnige 
onvoorwaardelijk onts1aan, of voorwaardelijk, dat is te zeggen, 
op zoodanige voorwaarden met betrel.cking tot den duur van 
zoodanig ontslag, en anderszins, als de Uitvoerende Raad moge 
goed vinden. 

Staatsprocurour 
kan ovorplaatsing 
gelasten van mis
rlacligo krankzinni
gen van con gesticht 
naar con andor. 

Uitv. Raad mag mis
dadigo krankzinni
ge ontslaan, voor
waardelijk of on
voorwaardclijk. 

19. Wanneer een misdadige krankzinnige krachtens deze Bepalingen bij voor-
wet voorwaardelijk wordt ontslagen zal: waar<lelijk ontslag 

door Uitv. ltaad. 

a. Een rapport over zijn toestand aan den Staatsprocureur 
warden gedaan door zoodanigen persoon, op zoodanige 
tijden, En bevattende zoodanige bijzonderheden ttls 
vereischt mogen warden door het bevel van ontslag, 
of gelast door den Uitvoerenden Raad, of door eenige 
a1gemeene regels en regulaties ; 

b. Indien het den Uitvoerenden Raad toeschijnt dat eenige 
van de voorwaarden van zoodanig ontslag gebroke1..: 
zijn, of het voorwaardelijk ontslag wordt herroepen, 
zal de Uitvoerende Raad mogen gelasten dat hij ge
vangen worde genomen en vervoerd naar het gesticht 
of een in het bevelschrift genoemde plaats; en hij 
mag daarop gevangen warden genomen en zal warden 
ontvangen en aangehouden in het gesticht of zoo
danige plaats, alsof hij daarheen was overgebracht 
onder de bepalingen van deze wet. 

20. De Uitvoerende Raad mag regulaties opstellen, her
roepen en veranderen voor de behandeli.ng van tot gevangenis
straf veroord8elde personen die, overeenkomstig gezegde regu
laties, wegans onnoozelheid schijnen te zijn hetzij ongeschikt 
voor tuchtiging of ongeschikt voor dezelfde tuchtiging als andere 
gevangenen. 

Regulation met be-. 
trekking tot gevan
genen door onnoo
zelheid ongeschikt 
voor tuchtiging. 
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DEEL Ill. 

Bepalingen met betrekking tot krankzinnigen die niet gevaarlijlc 
noch misdadig zijn. 

21. Het College van Curatoren van het Kmnkzinnigen
gesticht zal gerechtigd zijn op eene app1icatie van een of meer 
der betrekkingen of verzorg2rs van eenigen krankzinnigen per
soon (welke applicatie door een locale autoriteit moet gesl;l,nc
tioneerd zijn), en bij overlegging van de certificaten van twee 
geneeskundigen, waarvan een zoo mogelijk de districts-geneesheer 
zal zijn (waar die niet te verkrijgen zullen zijn, zal het certificaat 
van een geneeskundige, namelijk van den districts-geneesheer, 
voldoende zijn), waarin ten genoegen van het College van Cura
toren verklaard wordt dat zij den betrokken persoon onclerzocht 
hebben en bevonden dat hij krankzinnig is, zulken persoon in 
het gest.icht op te nemen. 

Wie in capaeiteit 22. Indien het den Landdrost of anderen jurisdictie heb
van verzorger ap- benden ambtenaar voor wien zulke applicatie zal gelegd worden, 
plicatie 1mn maken 
tot opname in het blijken moge dat een krankzinnig persoon geen familiebetrek-
Gesticht. king of verzorger binnen den Staat heeft, of geen die zonder 

V er boor onder cede 
van applicanten 
enz. door locale 
autoriteit, moedwil
lig verkeerd ant
woord als meineed 
hesehouwd. 

ongelegen komend oponthou1 te bereiken is, clan zal eenig ge
nootschap of pel·soon onder wiens hoede of zorg zulke krank
zinnige persoon zich clan tijdelijk bevinden moge, voor de 
doeleinden van het voorgaande artikel geacht worden de ver
zorger van dien krankzinnigen persoon te zijn; en het zal wettig 
zijn voor zulken Landdrost of ander jurisdictie hebbend ambte
naar om, te zijnen discretie, den applicant en eenig ander per
soon, op eede te ondervragen met betrekking tot de feiten van 
eer..ig geval; en eenig daarbij gegeven moedwillig verkeerd ant· 
woord van eenigen zulken applicant of ander persoon zal als 
meineed beschouwd en volgens wet gestraft worden. 

J,ocale autoriteit 23. Iedere locale autoriteit mag, op informatie oncler ecde 
kan een ronddolen- van eenigen persoon, dat een vrij roncldolende persoon be
de krankzinnige 
doen apprehendee- schouwd worclt een krankzinnige te zijn, per order een kon-
ren, stabel gelasten den beweerden krankzinnige gevangen te nemen 

en kan zulken 
krankzinnige on
dcrzoeken. 

en hem te zijnen overstaan te brengen, of ten overstaan van de 
locale autoriteit die jurisclictie heeft waar de beweercle krank
zinnige zich bevindt. 

24. Wanp.eer onder deze wet kennis is gegeven aan, of in
formatie onder eecle is verschaft ten overstaan van een locale 
autoriteit, dat een vrij ronddolende persoon be3chouwcl wordt 
een krankzinnige te zijn, clan mag zoodanige locale autoriteit 
den bcweerden krankzinnige aan cliens eigen huis, of elders 
ondervragen, en mag in alle opzichten handelen alsof de be
weerde krankzinnige ten overstaan van hem was gebracht. 



Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

81 [1804 

25. Iedere konstn.bel die weet dn.t con niet vrjj ronddolende 
persoon beschouwd wordt een kra.nkzinnige te zjjn en niet onder 
behoorlijke zorg en contr6le is, of wreed behandeld, of verwaar
loosd wordt door eenigen na.bestaande of anderen persoon die 
de zorg of bewaring van hem heeft, zal zonder verzuim infor
matie daarvan onder eede geven ten overstaan van de na.ast-
bijzijnde locale autoriteit. 

23. Op de beeedigde verklaring of informatie onder eede 
vn.n ecnig icmand dat een pcrsoon beschouwd wordt een krank
zinnige to zijn, of dn.t zulk e'::!n persoon niet ondcr bohoorlijko 
zorg, behandeling en controle is, of wreed beha.ndeld of ver
waarloosd wordt gelijk voorzegd, mag de locale autoriteit zelf 
den beweerden krn.nkzinnige bezoeken, en zal 1 hetzij zoodanig 
bezoek wel dan niet wordt afgelegd, eenige twee geneeskundigen 
die hij goeddunkt ( een waarvan, zoo doenlijk, de districts-ge-
neesheer za.l zijn), gelasten en ma.chtigen den beweerden krank-
zinnige te bezoeken en te onderzoeken, en hun gevoelen van 
zijn verstandelijke vermogens te rapporteeren. In geval de 
diensten van twee geneeskundigen niet beschikbaar, of niet 
onmiddellijk beschikb::~n.r zijn, m:tg de locn.le autoriteit een ge-
neeskundige gelasten dien plicht te verrichten. 

Konstabel moet rap
porteeren krankzin
nige, die niet goed 
behandeld wordt, 
doch niet vrij rond
doolt, 

en locale autoriteit 
lmn zulken krank
zinnige onderzoe
ken ofgeneesk nndig 
omlcrzoek gelasten, 

27. lndien op het rapport va.n den geneeskundige of de en vcrdcr per som 
geneeskundigen die den beweerden krankzinnige hebben onder- micre order over-

brenging naar het 
zocht, of na z ~od·mig Vf'rder of a.nder onderzoek als de localo Gesticbt gelasten. 
autoriteit nooclig ma.g oordeelen, hij overtuigd is dat de beweerde 
krankzinnige wel een krn.nkzinnige en niet onder behoorlijke 
zorg, behandeling en contr61e is, of wreed bebandeld of ver-
w .wrloosd wonlt door een nabest aande of anderen persoon die 
de zorg of bewaring van hem heeft, en dat bij een persoon is 
die behoort te worden in bewaring genomen en aangehouden 
onder zorg en behandeling, of indien do nersoon die de zorg, 
behandeling van of controle over den bewecrden krankzinnige 
heeft, toestemt in bet uitreiken van de hierna. in deze te melden 
order, clan mag de locale at:.toriteit door een order (in dezo 
\vet genaa.md cen som.miere order tot ontvangst) gelasten dat 
de kra.nkzinnige worcle on tvangen en aangehouden in het gc-
sticht of andere plaats in zoodanige order te worden genoemd, 
en eenige konstabel wien de locale autoriteit moge gelasten 
zulks te doen zal den krankzinnige onmidclelijk vervocren naar 
de plaats geno2rml in de order. 

28. Een sommiere order tot ontvangst za.l clo aanhonding 'l'crmijn van aan
vah den daarin genoemden persoon machtigen voor een tijdperk houding ondersom

miere order. 
vn.n niet ]anger dan een ma.and. 

29. Een locale autoriteit die zulk een order voor het aan- Locale autoriteit 
houden van een beweerden krankzinnige onder deze wet ver- rapporteert zulk ge

val aan den Staais
leent, zal zonder verzuirn ecn kopie daarvan, met kopieen va.n procureur. 
de verklaringen En· geneeskundige rapporten waarop h~j han-

6 
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De Rechter mag: 

verdere aanhouding 
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ten, 

den curator ad litem 
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ge in een Hof dag
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een curator bon\s 
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delde bij het toestaan van zoodanige order, en zijn eigen rapport 
opzenden aan den Staatsprocureur. De locale autoriteit zal ook 
binnen tien dagen gelijk voorzegd opzenden het rapport van den 
districts-genoesheer, of van zoodanigen geneeskundige die den 
knmkzinnige behandeld l1eeft, rnet betrekking tot diens toestand 
zoowel naar lichaam als van goest gedurende zijn aanhouding. 

30. Niets in deze wet zal, in het gevu,l vu.n een krankzin
nigo met betrekking tot wien oen sommiere order tot ontvangst 
gegeven is, een nabestaande of vriend (verhinderrn don krank
zinnige onder zijn eigen zorg te behouden of te nemen, indicn 
de locale autoriteit die jurisdictie heeft om de order te geven 
overtuigd is cat behoorlijke zorg zal worden genomen vttn den 
krankzinnige. 

31. De Staatsprocureur zal ambtshalve cumtor a(l litem zijn 
van zoodanigc personen als aangehouden mogen worden onder 
een order door een locale autoriteit, volgens deze wet toege
staan, of verder aangehouden onder de order van eencn Rechter. 

32. De Staatsprocureur zal bij ontvangst van een locale 
aut01iteit van zoodanige order, verklaringen en rapporten als 
voorzegd, biunen een maand dezelve tezamen met eenige verdere 
rapporten, verklaringen of verslagen die hij noodig heeft 
geacht om te vragen, aan een Rechter in kamers voorleggen 
voor diens overweging. 

33. De Rechter na het overwegen van zoodanige order, rap
porten en daarin voorkomend bewijs van krankzinnigheid, mag 
gelasten als volgt :-

a. Indien overtuigd dat een order voor de verdere attn
houding van den beweerden krankzinnige onmiddcl
lijk kan worden gegeven, zoodttnige order diens
volgens geven, en voor zoodanig tijdperk als hij 
noodig moge oordeelen. 

b. Gelasten dat een dagvaarding worde uitgegeven en 
beteekend op den bev,'eerden krankzinnige en op den 
curator ad litem, om te verschijnen in het daarin te 
noemen Hof, ten einde redenen aan te toonen, 
waarom de beweerde krankzinnige niet verklttard zal 
worden krankzinnig te zijn, en een curator zal war
den aangesteld voor de zorg van diens persoon, en 
zoo noodig voor de zorg of het beheer van diens 
goederen. I. 

c. Een ettrator bon's aanstellen voor de tijdelijke zorg of 
bcwaring van een ige goederen vn.n den beweerden 
knmkzinnige, en waar het den Rechter wenschelijk 
toeschijnt dat tijdelijke voorziening gemaakt worde 
voor het ondcrhoud of andore noodige doeleinden of 
vereischten van den beweerden krankzinnige, of eenig 
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lid van diens familie, uit eenige contanten of be
schikbare securiteiten an,n hem behoorende, in de 
handen van zij n bankiers of van eenigen anderen 
pcrsoon, dan ma.g de Rrchter zoodanigen bankier· of 
anderen persoon machtigen a.an den curator bon~~ te 
botalen zocdanige sommen als noodig mogen worden 
geoordeeld, en rnag directies geven omtrent het ~tan
wenden er van ten nutte van den beweerden kl·ank-
zinnige of ter verlichting van d'ens familie. 

d. Gelasten dat de beweerde krankzinnige onmiddelijk onmiddellijk ont-
worde ontslagen. slag gelasten, 

e. Gelnsten dat een dagvaarding of ander stuk worde procedure enz. vrij
uitgereikt en de procedure in de zaak worde voort- stellen van zegel-

belasting enz., 
gezet vrij van eenige zegelbelasting als anderszins en 
bevelen dat het beteekenen van eenige proc9dure 
onder dit artikel op zoodanige wijze geschiede als 
hij geschikt moge achten. 

f. Over het algemeen zoodanige directies geven, ais algemccnc directics 
noodig en passend mogen schijnen. 

34. Van elke zoodanige order als bedcield in het voor
gaande artikel zal terstond afschrift worden gezond:m aan het 
College van Curatoren van het Krankzinnigengesticht. 

35. Niets dat in deze wet is vervat, zal den man, de vrouw, 
of anderen nabestaande van eenigen persoon die be3chouwd 
wordt een krankzinnige to z\jn, of den vriend van zoodanigen 
persoon die geen man, vrouw, of nabestaande heeft, in of nabij 
de plaats waar zoodanige persoon woonachtig is, beletten door 
petitie direct bij een Hof of Rechter aanzoek te doen om een 
onderzoek naar de verstandelijke vermogens van zoodanigen 
persoon, hetzij een sornmiere order t(Jt ontvangst vroeger wol 
dan niet is toegestaan, en zoodanig Hof of Rechter mag daarin 
order geven naar da.t passend zal geoordeeld worden. 

36. Ieder die a.angehouden wordt onder een order, volgens 
deze wet, va.n een locale autoriteit, of onder een order van een 
Rechter voor verdere a.anhouding, toegestaan a.ls voorzegd, mag, 
direct of door een curator a(l litern, bij het Hof aanzoek doen, 
om ePn onderzoek naar de oorzaa.k en de redenen van de aan
houding van zcodanigen persoon, en zoodanig Hof mag daarin 
order geven naardat passend za.l geoordeeld worden. 

37. Wanneer een Rcchter een order heeft toegestaan voor 
de verdcre attnhcuding van cen kmnkzinnige, of wanncer een 
Hof cen persoon krankzinnig heeft verklaarcl, dan rnag de Staats
procureur per bevelschrift or:der zijn handtcekening het over
brengen machtigen van zoodanigen krankzinnige naar het ge
sticht, cen hospitaal of andere veilige opsluitingsplaats, om 
a1daar tc wordcn gehomlea tot dat hij wettig ontslagcn of wcttig 
naar een audere plaats overgebmcht wordt. 

gevcn. 

Afschrift van order 
aan College van Cu~ 
ratoren van het 
Gesticht. 
Applicatie van na~ 
bestaande ofvriend 
aan Hof ofRechter 
voor onderzoek van 
krankzinnige. 

Eenig persoon, on
der sommicre order 
aangehouden, mag 
bij Hof om onder
zock vragen. 

Staatsprocureur 
mag na. order van 
Rechtcrtot aanhon
tling of na krank
zinnigverklaring 
plaatsing in het 
Gesticht gelasten. 
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DEEL IV. 

Bepalingen voor de zorg en het behem· van goederen van lcrankzimdgen. 

Hof mag curator 38. Het Hof mag een curator aanstel1en voor de zorg en 
over boedel aanstel- het beheer van de goederen van een persoon die krankzinnig 
len. is verklaard of van een persoon die wettig wordt aangehouden 

als misdadige krankzinnige of gevaarlijke krankzinnige, met of 
zonder borgstelling naardat het Hof mogc gelasten, en mag zoo
danigcn curator volmacht gevcn eenige gespeciJiceerde lmnclcling 
te cloen, of eenige gespeciticcerdo macht uit to oefenen, of mag 
con algemecnc volmacht geven om ton behoevo V:tn den krank
zinnige, tot verdere order, alle of eenigc van zoodanigc machton 
nit te oefencn zonder verder aanzoek bij het Hof. 

Hof mag order ge- 39. Wanneor het Hof na onderzock van gevoolon is dat de 
ven re curator over persoon waarop l1et onderzook Letrekking had, zoo gckrcnkt 
den boedel zonder 
order re bewaring van hersenen is dat hij niet in staat is zijn zaken doch wol 
van den persoon. zichzelven te beheerschen, en niet gevaarlijk voor zicbzelven of 

Ontbinding van 
vennootschap, in
dien een vennoot 
krankzinnig is. 

Kopie van order re 
benoeming van cu
rator aan den Mees
ter. 

De :Meester zal cer
tificaat van aanstel
ling uitreiken. 

Curator zelfde vcr
plichtingen als cu
rator in boedel van 
een overledene. 

zelfde zegelbelas
ting enz. 

Belooning van den 
curator. 

anderen is, dan mag zooclanig Hof zoodnnigo order geven als het 
goeddunkt voor de zorg of het be beer van de goede1 en van den 
krankzinnige, met inbegrip van alle behoorlijko bepalingen voor 
diens onderhoud, doch het zal niet noodig zijn, tenzij het Hof 
goeddunkt zulks te doen, om eenige order te gcven met be-
trekking tot de bewaring van diens persoon. 

40. Wanneer een perwon die lid van een vennootschap is, 
door het Hof verklaard wordt cen krankzinnige te zijn, clan mag 
het Hof door dezelfde order, of door een order later toegestaan, 
de vennootschap ontbinden. 

41. Wanneer een Hof een order heeft toegestaan om een 
curator aan te stollen voor de zorg of het beheer van de goe
deren van een krankzinnige, dan zal een officieele kopie van 
zoodanige order onmiddelijk bij den Meester van het Hoog 
Gerechtshof worden ingediend. 

42. De Meester zal zoodn.nigen curator cen certifica<tt toe
staan dat hij alclus aangesteld is, cm als zoodanig gemachtigcl 
is om de bewaring en het beheor te hebben van den boedel van 
den krankzinnige. 

43. Iedere zoodanige curator zal oncler dczelfde verplichting 
zijn als een executeur aangesteld voor het beheer van den hoe
del van een overledene, om bij gezegden Meester een inventaris, 
of additioneelen inventaris, van de goederen van een krankzinnige 
en rekeningen van zijne administratie in te. leveren, en ten op
zichte van zulk een inventaris of rekening zullen dezelfde zegels 
als anclerszins betaalbaar zijn als in het geval van den boedel 
van een overledene. 

44. Aan iederen zoodanigen curator zal worden toegestaan 
dezelfde belooning, te worden getaxeerd door gezegden l\Ieester, 
als in het geval van een executeur. 
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45. vVanneer een krankzinnige voor de zorg of het beheer Gevallen waarin de 
van wiens boedel cen curator aangesteld is, zonder testament curator doorgaat in 

boedel bij overlijden 
komt te sterven, of indien, een testament nagelaten zijnde, er van den krankzin-
geen executeur is of niemand die gewillig is om te ageeren, clan nigc. 
zal zoodanige curator voortgaan met het beheer van den boedel 
van zoodanigen krankzinnige en de baten er van uitdeelen alsof 
hij tot executeur- datief ware aangesteld. 

46. Het Hof mag eenigen curator, benoemd als voorzegd, Het Hof kan den 
autoriseeren en gelasten om allo of eenige der volgende zaken curator autorisee

tot de volgendc han-
te doen :- delingen. 

a. Goedercn behoorende aan den krankzinnige te ver-
koopen; 

b. Goederen behoorende aan den krankzinnige, of waarin 
hij belanghebbende is, te ruilen of te deelen, en geld 
te goven of te ontvangen mn de ruiling of dee1ing ge
lijk te maken; 

c. Eenigen handel of bezigheid van den luankzinnige 
voort te zetten of te staken ; 

d. Huurcontracten van eenige goederen van den krank
zinnige toe te staan; 

e. Eenig contract met betrekking tot de goederen van 
den krankzinnige aangegaan door den krankzinnige 
v66r diens krankzinnigheid uit te voeren; 

f. Eenige macht uit te oefenen of eenige toestemming 
vereischt voor het uitoefenen vau eenige macht te 
geYen,· wanneer de macht gevestigd is in den krank
zinnige voor diens eigen voordeel, of de macht van 
den aard is van een voordeelig belang in den krank
zinnige; 

g. Geld op verband van de goederen van den krank
zinnige te leenen voor de betaling van zij n schulden, 
of voor de betaling van eenige schuld of onkosten 
beloopen voor het onderhoud van den krankzinnige 
of anderszins voor diens voordeel, of betaling V<m ot 
voorziening voor de kosten van zijn toekomstig 
ondarhoud; 

h. Geld aan te wenden voor of tot het onderhoud of het 
nut van den krankzinnige; 

i. Zoodanige rapporten met betrekking tot den boedel 
van den krankzinnige te doen aan het Hof of aan 
den Meester, als zoodanig Hof zal goeclvinden. 

47. Niets dat in deze wet is vervat zal beschouwd worden 
de n1.acht te beperken of te verkleinen die volgens wet door het 
Hof wordt bezeten met betrekking tot het verklaren dat personen 
gekrenkt van hersonen zijn, of om curatoren aan te stollen over 
den persoon of de goederen van een krankzinnige. 

Dezc wet beperkt 
nict debevocgdheid 
van Hofin re krank
zinnigverklaring of 
bcnoeming van cu
rator. 
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DEEL V. 

Overtredingen en straffen. 

48. Ieder die, behalve onde.L de bepalingen van deze wet, 
een krankzinnige of beweerden krankzinnige in een gesticht 
ontvangt of aanhoudt, of een krankzinnige of beweerden krank
zinnige tegen betaling in bewaring neemt, kost en huisvesting 
verleent, of aanhoudt, zal schuldig bevonden zijnde, blootstaan 
aan een boete van niet meer clan vijftig pond sterling, of aan 
gevangenisstraf, met of zonder harden arbeiJ, voor een tijdperk 
van niet langer clan zes maanden. 

49. Ieder die schuldig is aan eenige van de vo1gende daden 
of overtredingen zal, schuldig bevonden zij ode, blootstaan aan 
een boete van niet meer clan een honderd pond sterling, of aan 
gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid, voor een tijdperk 
ven niet 1 anger clan twaalf maanden : 

a. Eene moedwillig valsche verklaring geeft van eenig 
belangrijk feit in cenige petitie, aanzoek, opgaaf van 
bijzonderheden, rapport, of order tot ontvangst onder 
deze wet; 

b. Eene moedwillig valsche verklaring geeft van eenig 
belangrijk feit in cen geneeskundig certificaat, of 
ander certificaat, of in €enig verslag van of rapport 
over den lichamelijken of verstandelijken toestand 
onder deze wet; _....-

c. l\Ioedwillig in een boek, verslag, of opgave, eenige 
valsche aanteekening doet omtrent eenige zaak ten 
opichte waarvan hij door deze wet, of door regels 
of regu]atieG gemaakt onder deze W(;t, wordt ver
eischt aanteekening ta doen; 

d. l\Ioedwillig eenige locale autoriteit, curator, cru1·ato1· 
acl l,item, het College van Cumtoren van het Gesticht, 
geneeskundige, konstabel, of anderen speciaal door 
de Regeering of ondcr een order V<tn het Hof ge
machtigden persoon, hindert in het uitoefenen van 
eenige der machten verleend door deze wet, of door 
eenige regels of regulaties gemaakt onder deze wet. 

50. Iedere beambte, oppasser, wachter, dienstbodn of andere 
persoon geemployeerd in het gesticht of andere p1aats, of ieder 
die de zorg of bewaring van een krankzinnige of beweerden 
krankzinnige heeft, hetzij wegens een contract, of do<:>r de 
banden van bloedverwantschap, of huwelijk, of anderszins, die 
zulk een krankzinnige of bew€erden krankzinnige mishanclelt 
of moedwil1;g verwaarloost, zal, schuldig bevonden zijnde, bloot-
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staan aan eene boete van niet meer clan vijftig pond sterling, 
of aan gevangeni~straf, met of zonder harden arbeid, voor ecn 
tijdperk van niet }anger clan zes maanden. 

51. Iedere beambte, oppasser, wachter, dienstbode of andere 
persoon geemployeerd in het gesticht of anclere plaats die het 
ontvluchten of het gepoogcle ontvluchten van een krankzinnige 
toelaat, of er aan behulpzaam is, of het oogluikencl toelaat, of 
een krankzinnige verbergt, zal schulJig bevonclen zijnde, bloot
staan aan een boete van niet meer clan vijf-en-twintig pond 
sterling, of aan gevangenisstraf, met of zonder harden arbeitl, 
voor een tijdperk van niet }anger clan drie maanden; en aan 
onmiddellijk ontslag uit eenige betrekking die zoodanige schul
dig bevonden persoon alGdan moge bekleed.en. 

52. Het zal niet geoorloofd zijn in het gesticht een mans
persoon te employeeren bij de persoonlijke bewaring of bedwang 
van een vrouwelijke patient, en ieder die een manspersoon in 
strijcl met dit artikel employeert, zal blootstr.rm aftn een boete 
van niet meer clan vijf-en-twintig pond storling, of aan gevan
genisstraf, met of zoz:der harden arbeid, voor een tijclperk van 
niet langer clan drie maand2n; met dien ver3tande dat dit 
artikel zich niet zal uitstrekken tot het verbieclen van, of het 
opleggen van een boete wegens, het employeeren van mans
personen bij zulke gelegenheden van dringende noodzakelijkheid 
als volgens het oordeel van den eerstaanwezenden ambtenaar van 
de inrichting zoodanig emp1oyeeren noodig maken, doch het 
employeeren zal aan het College van Curatoren van het Gesticht 
worden gerapporteerd. 

53. Inclien een beambte, oppasser, wachter, dienstbode of 
andere persoon geemployeerd in het gesticht, of eenige pm·soon 
die de zorg of bewaring of oppassing heeft van een afzonderlijke 
patient, vleeschelijke gemeenschap heeft of poogt te hebben met 
eenige vrouw die onder zorg of bewaring als krankzinnige is, clan 
zal hij, schuldig bevonden zijnde, blootstaan aan gevangenisstraf, 
met of zonder harden arbeid, voor een tijdperk van niet lang'Jr 
clan vijf jaren; en geen toestemming of beweerde toestemming 
daartoe van zoodanige vrouw zal eenige verclediging zijn in een 
vervolging wcgens zoodanige misclaad. 

54. Ieder die cenige van de bepalingen van deze wet over
treedt, ten opzichte waarvan geen andere boete of straf door 
deze wet of door eenige wet anderszins is bepaald, of die eenige 
van de bepalingen van eenige door de Regeering oncter deze 
wet gemaakte regels of rer,ulati(')s overtrecdt, zal, schuldig be
vonden zijncle, blootstaan aan een boete van niet meer clan 
vijf-en-twintig pond sterling, of aan gevangenisstraf, met of zonder 
harden arbeid, voor een tijdperk van niet langer clan clrie maanden. 

Voor toclatcn van, 
of helpcn bij ont
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DEEL VI. 

Allerlei bepalingen. 

55. Onderhevig a::tn eenige in deze wet vorme1de uitzonde
ring, zal geen persoon, die niet een gevaarlijko krankzinnige, 
een misdadige krankzinnige, of een door een Hof verklaarde 
krankzinnige is, ontvangen of aangehouden "\Vorden in een ge
s~icht, hospitaal of andere plaats, of als een afzonderlijke patient, 
tenzij onder een order gPgeven door een Hof of een Rechter. 

56. Ieder die eenigen persoon als een krankzinnige in zijn 
hais ontvangt om kost en inwoning te verleenen, of hem voor 
hetaling of waarde onder zijn zorg of bewaring neemt, m1, bin
nen vier-en-twintig uren na zoodanigen persoon aldus te ont
vangen of te nemen, door de p8st etm kennisgeving V<lll zoo
danige admissie zenden aan den Staatsprocureur met ware 
kopieen van de order, het verslag en de geneeskundige certifi
caten waarop zoodanige persoon aldus is ontvangen geworden. 

57. De persoon die aldm zoodanigen krankzinnige ontv::mgt 
of hem in bewaring neemt, zal ook, na den tweeden, en voor 
den afioop van den tienden dag na zoodanige admissie, aaD den 
Staatsprocureur opzenden een verslag, te worden geteekend door 
den geneeskundige die den krankzinnigen bezoekt, van diens 
verstande1ijken toestand, en diens lichamelijke gezondheid en 
conditie. 

58. Ieder zoodanige krankzinnige zal, zoo dikwijls als mag 
worden bepaald door de regulaties onder deze wet, of als mag 
worden gelast door den Staatsprocurour, hezocht worden aoor 
een gcneeskundige die geen voordee] trekt uit, en die geen 
vennoot, vader, zoon, broeder, of ander bloedverwant heeft, die 
voordeel trekt uit de zorg en bewaring van zoodanigen krank
zinnige. 

59. Indien eenige bewoner of inwoner van een huis eenigen 
peraoon als een krankzinnigo daarin houdt of aanhoudt, behalve 
onder een order gemachtigd door deze "\vet, ofschoon hij een 
van zijn familie of een na bestaande is, la.nger clan den tijd van 
drie maanden nadat zijn krankzinnigheid gebleken is, en wan
neer dezeh'e zoodanig is als om geclurende eenig gedee1te van 
zoodanigen tijd gewelcl of dwang te vereischen, dan zal zoo
clanige bewoner of inwoner, of de geneeskunclige die zoodanigen 
persoon bezoekt, aan den Staatsprocureur zoodanige aanhouding 
bekend maken en zal aan den Staatsprocureur opzenden een 
certificaat, geteekend door ten minste een geneeskundige, om
trent den toestand van den aldus aangehouden persoon, en zal 
claarin melden de redenen (zoo er zijn) die het wenschelijk doen 
zijn dat zoodanige persoon onder private zorg blijft. 
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60. Indien de Staatsprocureur informatie of reden heeft om Staatsprocureur 
te gelooven of te vermoeden dat een krankzinnige, of een per- kan in zoodanig ge.-

val onderzoek gc
soon behandeld als een krankzinnige, omtrent wiens toestand lasten. 
geen zoodanige kennisgeving, als voorzegd, gedaan is, gehouden 
of aangehouden wordt of woonnchtig is in eenig huis, en dat 
de krankzinnigheid van zoodanigen persoon drie maanden beeft 
geduurd nadat dezelve gebleken is, en zoodanig is als om ge-
weld of dwang te hebben vereischt, of indien zoodanige kennis, 
geving is gedaan als in het voorgaande ftrtikel is bepaald, en 
de vermelde rcden blijkt onvoldoende te zijn, en hij van ge-
voelen is dat onderzoek behoort te warden gedaan, clan mftg 
hij gelasten dat zoodanig onderzoek zal warden gedaan als hij 
zal goed vinden. 

61. Ieder geneeskundig certificaat of rapport onder deze Vcreischtcn voor 
wet zal geteekend zijn door een geneeskundige, en zal de feiten gcnccslom<lig ccrti-

fleaat. 
melden waarop de certificeerende geneeskundige zijn gevoelen 
heeft gegrond dat de beweerde krankzinnige krankzinnig is, 
onderEchcidende feiten door hemzel ven wanrgenc men van feiten 
door anderen medegedeeld; en geen order gegeven onder deze 
wet zal gegeven warden op een certificaat dat slechts op feiten 
door anderen medegedeeld gegrond is. 

62. Ieder geneeskundig certificaat of rapport gegeven onder 
en voor de doeleinden van deze wet, zal bewijs zij n van de 
daarin voorkomende feiten in zoo verre als zij feiten zijn waar
van de persoon die he~ certificaat geeft zelf bewust is, en van 
het oordeel daarin gezegd te zij n gevormd door de certificeerencle 
geneeskuncligen op zooclanige feiten, alsof de daarin voorkomende 
~aken onder eede waren bevestigd geworden, 

63. De geneeskundige certificaten of rapporten onder deze 
wet zullen niet warden ontrangen of op gdhandeld indien dez8lve 
gegeven zij n door iemand die aan den veronderstelden kl·ank

Geneeskundig cer~ 
tificaat geldt als bc
wijs voor de daarin 
vcrmelde fcitcn. 

Geneeskundig cer
tificaat niet te wor
dcn afgegeven door 
bloedverwant in 

zinnige is verwant binnen den vierden graad van bloedverwant- vicrden graad, of 
schap of verzwagering, of die de vennoot of assistent van een door vennoot ofas-

sistcnt, cnz. 
aldus verwanten persoon is; noch zal een van de personen 
die zoodanige certificaten of rapporten teekent aldus verwant 
zijn aan, of de vennoot of de assistent zijn van den ander. 

64. Geen •1erktuigelijke middelen voor lichamelijk bedwang 
zullen op een krankzinnige warden aangewend, tenzij het be
dwang noodig is voor de doeleinden van heel- of geneeskundige 
behandeling, of om den kmnkzmn~ge te beletten zich7.elven of 
anderen te bezeeren; en voor zoover het gesticht betreft zal een 
volledig ver.slag van ieder geval van bedwang door werktuige-
lijke middelen van dag tot dag warden gehouden. 

66. Iedere locale autoriteit, of persoon benoemd door cen 
bevoegd Hof, of door de Regeering, om eenig onderzoek onclcr 
cleze wet of ten opzichte van eenigen krankzinnige te doen, mag, 
indien hij het noodig oordeelt zulks te cloen, eenigen persoon 
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lichamclijk bc
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Ecnigeen onder de 
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dagvaarden om ten overstaan van hem te verschijnen om onder 
eede te getuigen omtrent eenige zaak waarnaar zoudanige locale 
autoriteit of ander persoon, onder deze wet, of door eenige 
commissie of order uitgevaardigd door zoodanig Hof, of door de 
Regeering, gemachtigd is ondez·zoek te doen, welken eed zoo
danige locale autoriteit of andere persoon mits deze gemachtigd 
wordt op te leggen. 

66. Iedere persocn die niet overeenkomstig zulk een dag
vaarding als in het lnatstvoorgaande artikel is vermeld, ver· 
schijnt, of geene redelijke verontschuldiging vour z~jn niet ver
schijnen geeft, of die verschijnt en weigert om beeedigd of onder · 
vraagd te worden, zal, schuldig bevonden zijnde in het Hof van 
eenigen jurisdictie hebbenclen locale autoriteit, blootstaan aan 
een boete van niet meer clan vijf-en-twintig pond sterling, of 
aan gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid, voor een 
tijdperk van niet langer clan drie maanden. 

67. Iedere aldus als voorzegd geclagvaarde persoon zal ge
rechtigd zijn om te worden betaald zij n onkosten alsof hij een 
getuige was gedagvaard om te verschijnen bij het verhoor van 
een crimineele zaak. 

68. Eenig bevelschrift onder deze wet zal ten uitvoer ge
legd worden door den persoon aan wien het gericht is, of door 
een konstabel, en wanneer het betrekking heeft op een pei·soon 
die niet in bewaring is, zal het ten uitvoer worden gelegd op 
dezelfde wijze alsof het een bevelschrift was voor het in hechtenis 
nemen van eeu perwon die van een overtn~ding beschuldigd wordt. 

69. Indien iemand ontsnapt terwijl hij krachtens de.w wet 
naar het gesticht of andere plaats wordt overgebraGht, of indien 
eenige persoon die wettig aangehouden wordt in het gesticht of 
andere plaats voor krankzinnigen ontsnapt, clan mag hij weder 
teruggehaald worden door den eerstaanwezende ambtenaar van 
het gesticht, of eenigen daartoe behoorenden beambte of dienst
bode, of door eenigen persoon die zoodanigen eerstaanwezende 
ambtenaar, beambte of dienstbode helpt, of door eenigen konstabe1, 
en mag teruggebracht worden naar, en ontvangen en gehouden 
worden in het gesticht. 

70. Eenige actie ingestelcl door eenigen persoon die als een 
krankzinnige aangehouden was, tegen eenigeen voor eenig iets 
onder deze wet gedaan, zal begonnen worden binnen de eerst
volgende drie maanden na het ontslag van den persocn die de 
actie instelt. 

Regulatics wclkc de 71. De Regeering mag van tijd tot tijd regels of regulaties 
Regeering kan vast- maken en verancleren voor a.lle of ee·tlige van de volgende 
8tellen. 

doeleieden :-

a. Voor het ontslag van krankzinnigen op het aanzoek 
van nabestaanden of vrienden, of op proeftijd; 
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b. 1) Voor het College v~n Curatoren van het Krankzinnigen
gesticht en met betrekking tot de rapporten aan cf 
door hetzel ve te word en gedaan ; 

c. Om de boeken voor te schrij ven die in het gesticht 
of anderszins met betrek king tot een krankzinnige 
moeten warden gehouden, en de nanteekeningen 
daarin te warden gedaan, en de rekeningen, opgaven, 
mpporten, uittreksels, kopieen, staten, kennisgevingen, 
documenten en informatie te warden gezonden a.an de 
Regeering, den Staatsprocureur, of anderen persoon, 
of autoriteit, zooals de Regeering moge gela~ten; 

(l. Omtrent de personen door wie, de 1ijden wanneer, en 
de wijze wnarop zcodanige aanteekeningen, rekenin
gen, opgaven, rapporten, uittreksels, kopieen, staten, 
kennisgevingEon, documenten en informatie moeten 
warden gedaan en gezonden, met betrekking tot eenig 
gesticht of eenigen krankzinnige of beweerden krank
zinnige; 

e. Omtrent de voorwaa'"den van betaling en de accommo
datie voor betalende patienten in het gesticht; 

f. Om voor te scht ijven de vormen voor de doeleinden 
van deze wet, als bijvoeging tot, of in de plaats van, 
de vormen vermeld in de schedule; 

g. Over het algemeen voor de behoorlijke administratie 
en het doeltreffend werken van deze wet, en de zorg 
en het gerief van krankzinnigen. 

72. Onderw::>rpen aan ondet deze wet opgestelde regulaties 
mogen de vormen in de schedule gebruikt warden, wanneer 
toepasselijk met zoodanige wijzigingen als de omstandigheden 
rnogen vereischen, en zullen wanneer zij gebruikt warden, vol
doende warden beschouwd. 

73. Zoo veel van eenige andere wet als strijdig moge zijn 
tegen of onbestaanbaar met de bepalingen van deze wet, warden 
mits deze herroepen~ dcch deze herroeping zal geen invloed 
hebben op eenig bevelschrift uitgevaardigd, of op iets gedaan 
krachtens eenige zoodanige herroepen wet. 

74. Aan allen, die zich mochten hebben blootgesteld aan 
eenige straf, actie of aan een in staat van beschuldiging gesteld 
warden, door het bewerken, orderen of in eenig opzicht betrok
ken te zijn ge·weest bij de zorg of verzekerde bewaring VP.n per
sonen, die, voordat deze wet zal in werking treden, op order 
van eenige autoriteit in vcrzekerde bewaring gesteld mochten 
zijn als gevaarlijke krunkzinnigen of als beschuldigd zijnde van 
eenige misdaad of misdrijf, zullen en warden hierbij kwijtge
scholden alle strafien, acties als anderszins welke mochten kun-

1
) Zie bladz. 971 L.W. 1890-1893. 
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nen ontstaan zijn tengevolge van de in verzekerde bewaring 
stel:ing van ~ulke p8rsonen; en al zulke personen, \vclke 0p den 
datum dat deze wet zal in working treden, zich in zulke ver
zekerde bewaring zullen bevinden, worden hierbij verklaard 
onderworpen te zijn aan de bepalingen dezer wet voor zoover 
die van toepassing mogen zijn. 

7 5. In alle gevallen waarin eenig persoon v66r de in wor
king treding dezer wet, op een certificaat, bona fide door een 
geneeskundige afgegeven, als krankzinnig in het gesticht mocht 
zijn opgenomen, zal tegen niemand eenigerlei actie ofvervolging 
kunnen worden ingesteld wegens die opname, alhoewel de geest
vermogens van zulken persoon wecler gezoncl mochten geworden zijn. 

7 6. V oor de cloeleinclen cl er bepalingen · clezer wet zal be
schouwcl en genomen worclen clat het manne1ijke het vrouwelijke, 
en het enkelvouc.!ige het meorvoudige insluit. 

77. Doze wet treedt in working op 1 Augustus 1894. 1) 

S. J. P. KRUGER, 
Staa tspresiden t. 

G ou vernemenstkan to or, 
Pretori~1, 21 Juli 1894. 

Dr. \V. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

SCHEDULE. 

Vormen voor gebr~tilc onder de wet no. 9 van 1894. 

No. 1.-0rder voor de ontvangst van een krankzinnige. 
Ik, A.B., Landdrost, enz., van het district tot 

mijn hulp geroepen hebbende B. C., en D. E., geneeskundigen en per
soonlijk ondervraagd hebbende F. G., van , en overtuigd 
zijnde dat gezegde F. G., een gevaarlijke krankzinnige is, gelast mits 
deze u, H. I., opzichter van het hospitaal (of cipier van 
de gevangenis) (of and ere plaats te word en vermeld) om 
gezegden F. G. te ontvangen als patient in gezegd hospitaal (ofanderc 
plaats) en hem aan te houden totdat hij wettiglijk zal worden ont
slagen of weggenomen. 

Gegeven onder mijn handteekening te 
dezen dag van 189 

Landdrost, cnz. 
Aan H. I., 

Opzichter van het hospitaal 
Cipier van de gevangenis 

(of and ere beschrijvir.g). 

Artikelcn G en 23. No. 2.-0rder voor het gevangen nemen van een vrij ronddolenden 
Kran kzinnige. 

Nademaal het aan mij, Landdrost van het 
1 door informatie onder eede is gebleken district 

dat 1 een binnen gezegd district vrij ronddolende 

1
) Deze wet werd voor de eerste maal gepublicecrd in de Staats

cow·ant van 25 Juli 1894. 
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persoon, beschouwd wordt een gevaar1ijke krankzinnige (of een krank
zinnige-zie Artikel 23) te zijn, nu, dus, dient deze om u te ver
eischen gezegden gevangen te nemen en hem te 
brengen ten overstaan van mij (of ten overstaan van den Landdrost 
van ). 

Gegeven onder mijn handteekening te 

dezen dag van .18!) • 

Landdrost. 

A an 

Koustabel (of amlersz.ins, zooals het geval moge zijn). 

NoTA.-ln het geval van een gevaarlijke krankzinnige mag deze 
order worden toegestaan door een vrederechter, en den vorm dien 
overcenkomstig veranderd. 

No. 3.-Geneesknndig certificaat dat een persoon een krauk
zinnige is. 

Ik, de ondergeteekende, a) , zijnde con be-
hoorlijk gelicentieerde geneeskundige in deze Republiek, en in werke
lijke practijk, certificeer mits deze dat ik, op den dag 
van 189 , to b) , in c) 
afgescheiden van eenigen anderen geneeskundige, persoonlijk heb onder-
zocht d) van e) een f) , en dat ge-
zegde gekrenkt van hersenen is, en in bewaring 
behoort te worden genomen en onder zorg en behandeling te worden 
aangehouden, en dat ik dit oordeel gevormd heb op de volgende 
gronden, namelijk: 

1o. Feiten aantoonende krankzinnigheid of idiotisme door mijzelven 
waargenomen. g) 

2o. Feiten aantoonende krankzinnigheid of idiotisme mij door ande· 
medegedeeld. h) 

(Geteekend) 

Gedaan dezen dag van 189 , te 

a) Volle naam. b) Stad of plaats. c) District, enz. 
en voornamcn van den patient, voluit. c) Woonplaats. 

g) 1. Voorkomen; 2. Gedrag; 3. Conversatie. 
h) Meld de informatie, en van wien. 

cl) Naam, 
f) Beroep. 

NoTA.- De geneeskundigen, die certificeeren, moeten niet de een 
assistent van den ander, noch in vennootschap zijn, en zij behooren 
de feiten te melden waarop hun oordeel gevormd is; bij voorbeeld, 
zinsbedrog (specificeerende den aard er van), onsamenhangend spreken, 
onnoozelheid, eenvoudigheid, verandering in gedrag en neigingen, 
onzinJ.elijke gewoonten, enz. 

Deze certificaten behooren zoo volledig mogelijk te zijn en behooren 
alle informatie te bevatten die verkregen kan worden met betrekking 
tot de ziekte van den patient. 

Artikelen '1, 12, 13, 
15,21,2G,49b,5G,Gl, 
62 en 63. · 
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No. 4. - Vorm van verslag hetwelk de geneeskundige certificaten 
moet vergezellen. 

Vorm van Landdrost's Verslag. 

Naam van patient met vollen doopnaa.m Gcslacht, 
en waar en wanneer geborcn Nationaliteit: Indien 
blank, burger van de Z. A. Republiek of hoe lang in de Z. A. Republiek 
woonachtig Indien geklenrd, tot welken stam of ras 
behoorende Gehuwd, ongehuwd, wcduwnaar of 
weduwe Levensomstandigheden, en beroep, indien 
een uitgeoefend Van welk geloof, voorzoover bekend 

Vorige verblijfplaats en distrikt 
Of het de eerste aanval is, en zoo niet hoeveel tevoren 
Leeftijd, indien bekend, bij eersten aanval Waar en 
wanneer vroeger onder zorg en behandeling Dnur 
van den tegenwoordigen aanval Of aan vallende ziekte 
onderhevig Of geneigd tot zelfmoord Of gevaarHjk 
voor anderen Oorzaak van krankzinnigheid, en of een familie-
kwaal Of nabestaanden of vrienden in staat zijn om een 
bijdrage te betalen tot het onderhoud in een gesticht, en zoo ja, in 
hoeverre N aam en adres van dengene aan wien kennis
geving van overlijden moet worden gezonden Speciale 
omstandigheden, zoo er zijn, die beletten dat de patient afzonderlijk 
wordt onderzocht door twee geneeskundigen 

Gedaan dezen dag van 

(Geteekend) 

18 
Landdrost. 

No. 5. - Order voor het overbrengen van een niet vrij ronddolenden 
krankzinnige naar een veilige opsluitingsplaats. 

Nademaal het aan mij Landdrost van het 
distrikt , door informatie onder eede is gebleken, 
dat van , een niet vrij ronddolende 
persoon. beschouwd wordt een krankzinnige te zijn, en niet onder 
behoorlijke zorg, behandeling of controle is (of wreed behandeld, of 
verwaarloosd wordt ·door 0. D., f'en nabestaande, of een persoon die 
de zorg en oppassing van hem heeft, zooals het geval moge zijn), 

En nademaal het aan mij is gebleken bij een persoonlijk bezoek 
aan en ondervraging van gezegden , en na onderzoek 
gedaan in de zaak rustende op zoodanige inforrnatie (of op het rapport 
van · en , geneeskundigen, gelast en 
geautoriseerd door mij om gezegden te bezoeken en te 
onderzoekan, en rapport te doen van hun oordeel over diens verstandelijke 
vermogens). dat gezegde een krankzinnige, en niet onder 
behoorlijke zorg, behandeling en controle is (of wreed behandeld of 
venvaarloosd wordt door gezegdcn 0. D., een nabestaande, ofanderszins, 
zooals het geval moge zijn), 

Nu, dus, machtig en vereiEch ik u, den gezegden 
te nemen en hem te vervoeren naar (de plaats bepaald voor zijn 
ontvangst en aanhouding), orn aldaar te worden ontvangen door 

, en aangehouden overeenkomsUg een sommiere 
order tot ontvangst van gelijke dagteekening. 

Gegeven onder mjjne handteekening te dezen 
dag van 18 

Landdrost. 
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No. 6.- Sommiere order tot ontvangst. 

Nademaal het aan mij , Landdrost van het Artikel 27. 
distrikt , door informatie onder eede is geblekelJ 
dat van beschouwd wordt een krank-
zinnige te zijn, en en geneeskundigen, 
gelast hebbende gezeg(len te bezoeken en te onderzoeken 
en rapport te doen van lmn gevoelen omtrent zijn verstandelijke 
vermogens, 

En nademaal bij overweging van het rapport van gezegde genees
kundigen, en na gezegden persoonlijk bezocht en 
ondervraagd te hebben, en na zoodanig onderzoek gedaan te hebben 
als. ik noodig heb geoordeeld, ik overtuigd ben dat hij een krankzinnige 
is en niet onder behoorlijke zorg, behandeling of controle is (of wreed 
behandeld of verwaarloosd wonlt, zooals het geval moge zijn), en dat 
hij een persoon is die behoort in bewaring te worden genomen en 
onder zorg en behandeling te worden aangehouden, nu, dus, gelast 
ik u mits cleze gezegden te ontvangen 
en hem aan te houden (meld de p1aats), voor een tijclperk van niet langer 
clan een maand, onderworpen aan zoodanige verdere order, als met 
betrekking tot hem mag worden gedaan. 

Gegeven onder mijne handteekening te dezen 
dag van 18 • 

Landdrost. 

NOTA. - Niemand mag onder een sommiere order tot ontvangst 
langer worden aangehouclen clan een maand, zonder een order van een 
Rechter voor verdere aanhouding. 

WET N°. 10, 1894, 
TEGEN OMKOOPING VAN A MBTEN AREN ... ~ ~<.._ ·1 

L---- ~ - ;/ d!.• / ~~ ~...::.. ~~ .... - ~ a-:- /~ 

Goedgekeu1·d en vastgesteld door den Edelachtbaren Eersten 
Volksraad, onde1· art. 786, dd. 11 JL~li 1894. 

A RT. 1. 1\i[et gevangenisstraf, met of zonder harden Strafbepaling tcgen 
arbeid, van ten hoogste vijf jaren, wordt gestraft de den ambtcnaar, die 
am btenaar: zich laat omkoopen. 

a. die eene gift of belofte aanneemt, hetzij direct 
of indirect, wetende of kunnende vermoeden, 
dat ze hem gedaan wordt teneinde hem te 
bewegen, om in strijd met zijn plicht in 
zijne bediening iets te doen of na te laten; 

b. die eene gift aanneemt, hetzij direct of indirect, 
wetende of kunnende vermoeden, dat ze hem 
gedaan word t, tengevolge of naar aanleiding 
van hetgeen . door hem ln. strijd met zijn 
plicht in zijne bt-diening is gedaan of nagelaten. 
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2. De rechter, die eene gift of belofte aanneemt, 
hetz~i direct of indirect, wetende of kunnende ver
moeden, dat ze hem gedaan wordt, teneinde invloed uit te 
oefEmen op de beslissing van eene aan zijn oordeel on
derworpen zaak, wordt gestraft met gevangenisstraf, 
met of zonder harden arbeid, geen tien jaren te boven
gaande. 

Strafbcp. tcgcn 3. Met gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid 
h?~n.,dic :cn)ambtc- v. a? ten h?ogste zeven jaar ~n !:jeldboete van ten h?ogstQ__ 
naar omJ\.001 t. £600 .. s1efhng, wordt gm~aft: • ~ ::.. ~ 4J11..~ 

1 .t.:-k bj~ :J. h\i, die een a~ft ofbcloite doet, ' 
~ 1 ~ £ f'; ~ J4 ("' hetzij direct of indirect, met het oogmerk OITl 

;--
1 

1, J4l', hem te bewegen, in zijne bediening in strijd 
t z. J" ' met zijn plicht, iets te doen of na te la ten; 
r u. h~i, die een ambtenaar een gift doet, direct of 

indirect, tengevolge of naar aanleiding van 
hetgeen door dezen in z~ine bediening in 
strijd n1et zijn plicht is gedaan of nagelaten. 

Strafhep. tcgcn 4. Hij, die een rechter eene gift of belofte doet, 
hem, die ecn rcchtcr hetz\i direct of indirect, met het oogmerk Olll invloed 
omkoopt. te oefEmen op de beslissing van eene aan diens oordeel 

onderworpen zaak, wordt gestraft met gevangenisstraf, 
met of zonder harden arbeid, van ten hoogste tien jaren. 
en geldboete van ten hoogste een duizend pond sterling. 

Ontslag v. d. vcroor- 5. Veroordeeling van een am btenaar of rechter 
deelden ambtenaar ingevolge eenia:e overtredina: dezer wet, brengt ipso 
of rechter. '--' '--' '--' facto ontslag uit zijn ambt mede. 
Wic als ambtenaar 6. Onder ambtenaar wordt in deze wet verstaan, ieder, 
beschouwd wordt. die den eed van getrouwheid aan ·het volk en de Re

geering dezer Repu bliek heeft afgelegd en uit 's lands 
schatkist wordt gesalarieerd of belooning trekt, hetzij 
zulke personen worden aangesteld door de Regeermg 
of gekozen zijn bij, krachtens wettelijk voorschrift, 

Scheidsrechters. 

Herroepings
clausule. 

lnwerkingtretling. 

. uitgeschreven verkiezing. 
7. Onder rechters warden in deze wet begrepen 

scheidsrechters. 
8. Alle wetten en bepalingen, in strijd met deze 

vvet, word en hiermede herroepen. 
D. Deze wet treedt in werking rladeljjk na publicatie 

in de Staatscourant. 1
) 

Gou vernementskantoor. 
Pretoria, 26 Juli 1894. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresidcnt. 

Du. \V. J. LEYDS, 
S taa tssecre taris. 

1
) Deze wet werd voor de eerste maal gepuhliceerd in de Staats

courant van 1 Aug. 1894. 
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WET N°. 11, 1894, 
TO'l' REGELING VAN HET GEBRUIK VAN WATER UIT PUBLIEKE 

STROO~IEN IN DE Z.-A. REPUBLIEK. 

Goedgelce1.ml en vastgesteld bij beslt~it van den Edelachtbaren 
J~enten Vollcsraad, art. 870, d(l. 17 .Tul,i 1894. 

ART. 1. Onder een «publieke stroom)) wordt ver
staan water in een bepaalde bedding afvloeiende, hetzij 
zulke bedding gedurende het geheele jaar water bevat 
of gedurende eenigen tijd droog ligt. 

2. Eigenaren van plaat~en waarop privaat vvater 
ontstaat, kunnen er mede naar hun goeddunken han
delen. De uitdrukking van privaat water is a l!een dan 
toepasselijk, wanneer de fontein of loop niet standhoudend 
is of niet geschikt is voor eenige vercteeling1 of niet in 
een bepaa1den loop naar de plaatsen van anderen afloopt. 

De eigenaren van gronden langs een publieken 
stroom gelegen, hebben 't recht znlk water te gebruiken 
voor huiselijke en landbouw doeleinden. met dien ver
stande echter, dat zulk recht op redelijko wijze moet 
worden uitgooefend. 

3. Om de uitoefening van het recht vermeld in art. 2, 
moge]ijk te maken, heeft de eigenaar van een stuk 
grond aan een publieken stroom gelegen, de bevoegd
heid het water door watervoren of anderszins uit den 
stroom te halen. 

4. De eigenaar, wiens plaats gelegen is aan een 
publieken stroom, waarvan beide oevers binnen het gebied 
der Zuid-Afrikaansche Republiek liggen, heeft de be
voegdheid van eenig punt van zijn grond een stuwdam 
te maken door den stromn naar den anderen oever, ook 
al behoort de grond aan dien oever aan een anderen 
eigenaar. 

5. Zulk een stuwdam rnoet zoo worden gebouwd, 
dat hij geen nadeel aan andere eigenaren kan toebrengen. 
Over de gevaUen van nadeel in dit artikel bepaald, zal 
door arbiters beslist worden. 

6. Wanneer onder de omstandigheden uiteengezet 
in art. 4 de stuwdam door een publieken stroom is 
gemaakt, heeft de eigenaar van den grond aan de over
zijde van den stroom gelegen het recht het opgestuwde 
water voor huiselijke en landbouwdoeleinden te ge
bruiken door het uithalen van watervoren of anderszins, 
doch slechts na vergoeding van de helft der kosten aan 
zulken stuwdam besteed en na het treffen van een 

'1 

\Vat onder, pnblie
ke stroom" wonlt 
verstaan. 

Privaat water be
hoort aan den eige
naar van den gronrl. 

\Vat onder, privaat 
water" wordt ver
staan. 

Gebruik van pn
bliek water. 

W er ken tot het nit
halen van water. 

Stnwdam. 

Stn wdam mag gcen 
nadeel aan derden 
toebrengen. 

Recht van den eigc
naar aan de oveT
zijde op den stnw
dam. 
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Schriftelijkc rege
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Hoever het uitgc
haalde water geleid 
magworden. 

Watervorcn en an
dere werken moeten 
in goeden staat ge
houden worden. 
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schriftelijke regeling omtrent het gebrt1ik van het water 
met hem, die den stu wdam heeft aangelegd of heeft 
doen aanleggen of n1et hem, die diens rechten ver
kregen heeft. 

7. Wanneer de betrokken partijen het daarover 
niet eens kunnen worden, zullen zij aan elke zijde een 
arbiter benoernen, benevens een eindbeslisser, ten einde 
zoodanig geschil te doen beslechten, nadat een akte van 
submissie opgemaakt is. De vorrn van die akte van 
submissie zal door den Staatsprocureur worden opge
steld, door de Regeering goedgekeurd en op haar last 
gedrukt moeten worden. 

W anneer een dier partijen in gebreke bl~jft een 
arbiter of eindbeslisser te benoemen, of wanneer beide 
partijen niet kunnen overeenkomen omtrent een eind
beslisser, zullen die benoemd worden door den Landdrost 
van het district. 

Mochten echter beide partijen verkiezen hun geschil 
door het Gerechtshof to doen beslissen, zullen boven
staande bepalingen op hen niet van toepassing zijn. 

8. De schriftelijke regeling bedoeld in art. G of de 
uitspraak van de arbiters of eindbeslisser, zulk een 
regeling vaststellende, moet binnen twee jaren als 
servituut op of bij de transporten der beide stukken 
grond door of van \vege een der partijen zijn geregistreerd. 

9. Na de vergoeding van de helft der kosten als 
bedoeld in art. 6, zal de stuwdan1 het gemeenschappelijk 
onverdeeld eigendom van beide partijen zijn en zullen 
zij beiden zoowe] afzonderlijk als gezamenlijk aan
sprakdijk zijn voor eenige schade door zulken stuwdam 
aan lager gelegen oevereigenaren toegebracht met in
achtneming van het bepaalde in art. 12. 

Een actie tot verdeeling van den gemeenschappe
lijken stuwdam is uitgesloten. 

10. Water door watervoren of anderszins uit een 
publieken stro0m gehaald rnag niet verder worden geleid 
dan binnen de grenzen van de plaats, waarop het uit
gehaalcl werd en moet binnen de grenzen der zelfde 
plaats weet· in den publieken stroorn worden terug
gevoerd, tenzij het uitgehaalde water op redelijke wijze 
geheel wordt verbruikt, alsook, wanneer de lager gelegen 
eigenaar het water voor huiseUjke en landbouw doel
einden wenscht te gebruiken met overeenstemming van 
belangheb ben den, maar dat het water niet in eene ver-
keerde richting mag geleid worden. · 

11. De watervoren of andere inrichtingen gebezigd 
tot of in verband staande met het uithalen van water 
uit eenen publieken stroorn of besternd om ongebruikt 
water naar den publieken stroorn terug te leiden, moeten 
door den eigenaar in goeden staat worden onderhouden. 
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12. De oevereigenaar, die water door watervoren of Wanneer de oever
anderszins nit een publieken stroom haalt en bezigt cigenaaraansprake
voor huiseli.1"ke of landbouwdoeleinden zal alleen dan lijk is voor schadc aan derden toegc-
aansprakelijk z~jn voor de schade daardoor aan lager bracht wegens het 
gelegen of aan de overzijde Yan den publieken stroom gebruik van water. 

gelegen oevereigenaren toegebracht, wanneer zulke 
schade te wijten is: 

a. aan het uitkeeren van meer dan de helft van 
den stroom, vvanneer de stroom de scheiding 
uitmaakt tusschen twee aan elkander gelegen 
p.laatsen; 

b. aan een onredelijk gebruik van het aldus uit
gehaalde water; 

c. aan een gebrek in de inrichtingen gcbezigd 
tot of in verband staande met het uithalen 
van zulk water. 

d. aan een niet nakomen van de voorschriften, 
ne3rgelegd in artt. 51 10 en 11 dezer wet. 

13. Waar door de bevoegde autorit~it alreeds con- Bcpaling omtrcnt 
cessie is verleend tot het leiden van ·water door middel watcrconcessics. 

van inrichtingen, uit een publieken stroom buiten de 
grenzen van de oeverplaats, waarop het uitgehaald werd, 
zal geene bepaling in zulke concessie vervat, kunnen 
worden uitgelegd . als den concessionaris of zijn recbt-
verkrijgenden vr~jstellende van de verplichting tot ver-
goeding der schade door zulke concessie aan lager gelegen 
of aan de overzijde van den publieken stroom gelegen 
oevereigenaren toegebracht. 

14. Onder C<plaatS)) wordt in deze wet verstaan elk Wat ondcr ,plaats" 
stuk grond, dat als zoodanig in het kantoor van den vcrstaan wordt. 

Registrateur van Akten bekend staat. 

15. Deze wet zal in werking treden 3 maanden na Inwerkingtre<ling. 
publicatie in de C<Staatscouranb). 1

) 

Gou vernemen tskan toor, 
Pretoria, 2U J u li 1894. 

S. J. P. KRUGER, 
Staa1 spresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

1
) Deze wet word voor do ccrstc maal gcpublicccr<l in do Staats

cow·ant van 1 Aug. 1894. 



Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

Op welke dranken 
en tot welk bedrag 
de accijnsbclasting 
verschuldigd is. 

Liccntie tot distil
leeren en stokcn 
noodig. 

Bedrag en dnur clcr 
licentie. 

Bctaling der golden 
in zegels. 

1894] 100 

WET N°. 12, 1894, l) 

A C C IJ N S W E T, 

Ooed,r;elceU?·d en vastgesteld door den Edelachtb. Eersten Vollcsracul, 
bij m·t. 1063 zijner notulen, dd. 30 Jttli 1894. 

REGELEN VOOR HET HEFFEN EN INNEN VAN ACCIJNS, VER
SCHULDIGD OP GEDISTILLEERDI;J DRANKEN OF VLOEI
STOFFEN, GEMAAKT VAN INGEVOERDE PRODUCTEN OF 
STOFFEN, OF V AN EENIGE ANDERE STOF DAARV AN 
VERVAARDIGD. 

t. Er zal accijns geheven worden op gedistilleerde 
dranken of vloeistoiTen, welke in de Zuid-Afr. Republiek 
gefabriceerd word en van ingevoerde producten of stoffen, 
of van eenige andere stolien daarvan gemaakt, tot het .... 
zelfde bedrag als de thar1s bestaande speciale invoer
rechten op gedistilleerde dranken of vloeistofien, pro
ducten van de aangrenzende staten en kolonien, namelijk 
6s. per gallon op gedistilleerde dranken of vloeistoffen, 
inhoudende een spiritusgehalte gelijk aan 11 o tot 56° 
ingesloten, gemeten, met den alcoholmeter van Tralles 
en £1 per gallon voor alle gedistilleerde dranken of 
vloeistoffen met een spiritus gehalte hooger dan 56° 
volgens den alcoholmeter Yan Tralles. 

lndien gedistilleerde dranken of vloeistoffen ver
mengd z~jn met suiker of eenig ander artike1, zoodat de 
sterkte niet juist bepaald kan worden, zal het hoogste 
tarief toegepast word en. 

2. Om te mogen distilleeren of stoken als vermeld 
in art. 1, zal van af de inwerkingtreding dezer wet een 
licentie noodig zijn; aan te vragen op vormen als hier
achter vermeld. 

3. De kosten dezer licentie bedragen £25 per jaar 
van /1 Januari tot 31 December. 

Indien de licentie wordt verstrekt voor niet meer 
dan zes maanden zullcn de kosten £15 bedragen. Voor 
de eerste maal na het inwerkingtreden dezer wet zal 
van datum van uitreiking tot 01 Decembr~r de licentie 
berekend worden tegen £25 per jaar. 

4. De lieentiegelden moeten betaald worden in zegels, 
vast te hechten op de licentie. 

1
) Door deze wet z\jn vervallen de bepalingen van Gouy. Kg. no. 413, 

1893, bladz. 1015 L.W. 1880-1893. 
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5. De Inspecteur-Generaal of zijn vertegenwoordi.ger 
Jweft de bevoegdheid met opgave van redenen te weigeren 
eenige 1icentie te verleenen of te vernieuwen. · 

6. E.lkc aanvraag orn licentie of vernieuwing daarvan 
moet mmstens '14 dngen voor den datum, \Vaarop de 
licentie van kracht zal z~in, ingezonden ·worden ten kan
tore van den Inspecteur-Generaal of zijn vertegenwoor
diger en zal applicant borg moeten stellen naar zijn 
productievermogen, en wel bij een productievermogen: 

tot 2GO gallons per maand £100 
)) 500 )) )) )) 150 
» 1000 » » » 300 
>> 2000 )) en daarboven )) )) 600 

7. Op de applicatie voor een licentie als distilleerdcr 
of stoker, of eenige vernieuwing daarvan, zal duidclijk 
rnoeten om~chreven zijn: 

a. Naam en voornaam van den applicant voluit; 
b. Woonplaats en district, nummer van erf en 

stand, of naam der straat of naam der plaats, 
duidelijk de plaats aanwijzend waar appli~ant 
wenscht te distilleF;ren; 

c. Aantal en grootte der ketels met beschrijving 
der kuipen en andere benoodigdheden; 

d. Naam der grondstoffen, die men wenscht te 
gebruiken; 

e. Opgave der soort gedistilleerd, die men wenscht 
te vervaardigen ; 

f. Welk tijdperk in het jaar men wenscht te 
stoken. 

Vorm dezer applicatie volgens achterstaand model. 

8. Elke gelicentieerde distilleerder of stoker zal ver
plicht zijn v66r of op den vijfden dag van elke maand 
een beeedigde declaratie in te zenden volgens hierachter
staand model ten kantore van den lnspecteur-Generaal 
van Invoerrechten, vermeldende het aantal gallons en 
den naam, alsmede de sterkte van het over de afgeloopen 
rnaand gefabriceerde gedistilleerd en ook de hoeveelheid 
en naam der gebruikte grondstotTen en het bedrag van den 
v66r de aflevering betaalden accijns. Op de niet of niet 
tijdige inzending dezer declaratie zal boete toegepast 
worden als hierna vermeld. 

Bij herhaalde overtreding kan de Inspecteur
Generaal, of zijn vertegenwoordigcr de licentie ophclfeu, 
in welk geval geen restitutie zal geschieden van betaalde 
licentiegelden. 

:Met toestemming van den Inspecteur-Generaa], of 
zijn vertegenwoordiger, kan een licentie overgedragen 
wurden tegen betaling van 5s. in zegels. 

Licentie kan gewei
gerd worden. 

Inzending v. appli
catie voor licentie 
en borgstelling. 

\Vat de applicatie 
moet inhouden. 

Inzending v. maan
delijksche staten v. 
het gefabriceerde. 

Strafbepaling. · 

Ontneming <ler li
ccntic bjj herhaalde 
overtreding. 

Overdracht van li· 
centie. 
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Wat in zulk een lo
kaal geborgen mag 
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daaruit niet verwij
dcrd worden dan na 
betaling der belas
ting. 
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De persoon ten wiens name de licentie staat zal 
verantwoordelijk zijn voor elke overtreding dezer wet. 

9. Elke <listilleerderij of stokerij, als in deze wet 
omschreven, zal moeten gelegen z~jn binnen de grenzen 
van dorp of stad, of binnen drie mijlen afstand daarvan, 
tenzij door den Inspecteur-Generaal of z\jn vertegen
woordiger bijzondere vergunning wordt gegeven om op 
grooteren afstand een stokerij te hebben. 

10. Alle lokalen, werktuigen, vaten, ketels, zullen 
van een speciaal merk volgens voorschrH't voorzien 
moeten zijn. 

Het niet of niet duidelijk merken zal gestraf~ worden 
met eene boete als hierna verrneld en zal in dit geval 
de Inspecteur-Generaal of zijn vertegenwoordiger het 
recht hebben de mer·ken te doen aan brengen voor reke
ning van den distilleerder of stoker. 

11. De distilleerder of stoker zal boeken moeten 
houden waaruit ten duidelijkste blijkt: 

a. De hoeveelheid en soort der grondstofTen door 
hem gekocht of ingevoerd met vermelding 
van wien en van waar. 

b. De hoeveelheid en sterkte van de vervaardigde 
gedistilleerde dranken of vloeistoffen. 

c. De hoeveelheid en sterkte van het afgeleverde 
gedistilleerd, met vern1elding der namen aan 
wien afgeleverd is en daturn waarop de accijns 
betaald is. 

12. Bovenverrneldo boeken moeten ten alien tijde 
in de distilleerderij of stokerij ter inzage liggen voor· 
den lnspecteur-Generaal of zijn vertegenwoordigor, die 
daaruit uittreksels kan maken of zoo hij dit noodig 
oordeelt dezelve in beslag kan ·nemen. 

Op het niet of niet behoorlijk houden der voor
gescrtreven hoeken~ of l)ij wcigering aan den bevoegden 
ambtenaar om dezelve te produceeren, kan cen hoetc 
toegepast worden als hieraehter ornschrcven. 

13. De Inspecteur-Generaal of zUn vertegenwoor
diger kan aan een gelicentieerd distillecrder of stoker 
toestaan dat van het vervaardigde gedistilleerd eerst 
accijns betaald worde bij verkoop of bij het verlaten van 
zijn fahrick of pakhuis, in welk gcval een afzonderlijk 
lokaal dienst zal doen als privaat entrep(Jt. 

14. In deze localiteit zal niets . anders gcborgen 
mogen word en dan gedistilleerde drank en of vloeistoil'en, 
waarvan de acc.ijns niet betaald is. 

15. Geen gedistilleerde drank en of vloeistoffen mogen 
uit het entrepot of uit de stokerij venvijderd worden 
zonder dat de ac.cijns betaald is. 
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16. Geen gedistilleerde dranken' of vloeistoffen mogen Verwijdering uit 
uit het entrepot of uit de stoker\j verw~jderd worden het lokaal alleen 
zonder geleidebilj 3t, volgens aehterstaand model, be- onder geleidebiljet. 

hoorlijk onderteekend door den fabrikant. Dit geleide-
biljet, waarvan een boek met duplieaat door den fabrikant 
moet gehouden worden, moet vermelden: 

Den naam van den fabrikant en distilleerderij van Inhoud van het bil· 
waar het gedistilleerd komt; jet. l 

DuidelUk adres waarheen het vervoerd wordt; 
Den tijd waarin dit vervoer moet plaats grijpen; 
De gelegenheid waarmede het vervoer gesehiedt; 
Datum waarop de aecijns betaald is. 

Op aanvrage zal dit biljet vertoond moeten worden Vertooning van het 
aan eenigen am btenaar van het aeeijns-departement of biljet. 
personen, die door de Invoerreehtenwet daartoe ge-
maehtigd zijn. 

17. Geen geleidebiljet mag afgegeven worden, wanneer 
de aeeijns niet ~etaald is. 

18. Eenige gedistilleerde dranken of vloeistoilen als 
in deze wet omsehreven, vervoerd uit de fabriek of 
entrepot, na zonsondergang en v66r zonsopgang, of 
zonder geleidebiljet, zullcn in beslag genornen en ver-
beurd verklaard worden met de vaten, kruiken of 
ilessehen, waarin zij zieh bevinden, zullende de afzender, 
indien de aecijns nog niet betaald is, verplieht zijn 
bovendien een boete te betalen, opgelegd als hierachter 
vermeld. 

Wanneer geleide
biljet niet afgege
ven mag worden. 
Strafbepaling tegen 
overtreding. 

Indien aan den distilleerder of stoker het houden Boekhouding aan• 
van een privaat entrepot vergund is, zal hij boek toonende den voor· 
moeten houden van de hoeveelheid en sterkte van het raad. 
gedistilleerde in het entrepot ingebracht en daaruit 
verw\iclerd. 

19. Het entrep()t zal nimmer meer of minder ge- Hoeveel dranken 
rlistilleerde dranken of vloeistoiTen mogen bevatten dan zulk een Iokaalmag 
de boeken aan wijzen of waarvan het bedrag van den bevatten. 

versehuldigden aecijns de in art. 6 genoemde borgstelling 
te boven zoudc gaan. 

Indien de hoeveelheid gedistilleerde dranken of Strafbepaling. 
vlQeistoffen grooter of kleiner bevonden wordt dan de 
boeken aanwijzen, kan een boete worden opgelegd als 
hieraehter vermeld. Hetgeen te veel is wordt verbeurd 
verklaard. Hetgeen te weinig is kan worden aangevuld 
of de accijns er van betaald. 

20. De boete zal niot toegepast \vorden, indien het- Wanneer de voor
geen te veel bevonden wordt sleehts 1

/ 2 pet. bedraagt, gaande strafbepa
of indien hetgeen te min bevonden wordt niet me er ling niet wordt toe

gepast. bedraagt dan B pet. 
Ook niet als de distilleerder of stoker ten genoege 

van den Inspecteur-Generaal of zijn vertegenwoordiger 
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hewijst, dat het bestaande verschi1 niet voroorzaakt is 
door een poging tot ontd uiking. 

21. In elk geval moet voor het te veel bevonden 
gedistilleerd de accijns onmiddellijk worden betaalcl. 

22. De distilleerder of stoker, aan wion een privaat 
entrcp6t is toegestaan, zal ten genoege van den lnspcc
teur-Generaal of zijn vertegenwoordiger een of meer 
borgen moeten stollen tot een bed rag van minstens £300. 

Dit bedrag kan door den Inspecteur-Generaal of 
zijn vertegenwoordiger, naar gelang van den voorraad 
gedistilleerde dranken of vloeistoffen, verhoogd worden. 

Geen entrept)t zal toegestaan worden alvorens de 
borgakte behoorlijk geteekend is ingeleverd ten kantorc 
van-den lnspecteur-Generaal of zijn vertegen\voordiger. 

23. De lnspecteur-G-eneraal of zijn vertegcnwoordiger 
kan, in overleg rnet den Uitvoerondon Raad, de vergun
ning tot het hebbon van con privaat ontrop(lt intrekkcn 
zonder opgave van redencn. 

24. Bij in trekking der vergunning zullen alle gcdis
tilleerde drankon of vloeistolfen uit het privaat entrep(Jt 
moeten worden verwijderd en zal het geheele bedrag 
van den acdjns onmiddellijk moeten "'orden betaald. 

Bij niot voldoening aan de opdracht van den ln
specteur-Generaal of zijne vertegenwoordiger kan een 
boete worden opgelegd als hierachter vermeld en het 
gedistilleerd worden verbeurd verklaard. 

25. Eenig persoon in wiens huis of werkplaats of 
fabriek of op wiens !:rrond een distilleerketel of deel 
daarvLv1 aangetroifen wordt, zal geacht worden te vallen 
onder art. 2 dezer \Yet, tenzjj hij zoo noodig ten genocge 
van den lnspecteur-Generaal of zjjn vertegenwoordigcr 
bew~jst, dat hij niet het doel had om te stoken van in
gevoerde producten of stoif0n daarvan gemaakt. Daar
mede in strijd handelende, zal hij beboet worden als 
hierachter vermeld. 

26. Bij eenige verbeurdverklaring van gedistilleerde 
dranken of vloeistoifen volgens deze wet zullen deze 
door den Inspecteur-Generaal of z~jn vertegenwoordigee 
na pu blicatie in het open baar verkocht word en. · 

Uit de opbrengst zal allereerst de verschuldigdc 
accijns, boeten en kosten betaald moeten worden, terwjjl 
l1et meerdere zal worden gesteld in bewaring van den 
Thesaurier-Generaal tot tijd en wijle de belanghebbende 
het opvorclert en waarvoor geen interest zal vergoed 
word en. 

Indien bij verkoop de kosten van accijns, boetc en 
kosten niet worden gedekt, bljjft de persoon ten wiens 
name de licentie staat, verantwoordelijk voor het nog 
versch uldigde. 
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27. Ecr1ig persoon, die koopt of verkoopt, ontvangt 
of allevert of in zijn bezit heeft eenig gedistilleerd als 
in deze wet omschreven, waarvan hij niet kan bewijzen 
dat de accijns betaald is, zal beboet worden als hierachter 
vermeld. 

Als bewijs kan dienen het geleidebiljet in art. 16 
vermeld. 

REGULATIEN VOOR AMDTENAREN DELAST MET DE 
UITVOEHING DEZER \VET. 

28. De R3geering belast den Inspecteur-Generaal of 
zijn vertegenwoordiger met het algemeen toezicht op de 
geregelde administratie en invordering der accijnzen. 
De Inspecteur-Generaal ontvangt alle instructien van 
den Uitvoerenden Raad en doet verantwoording zijner 
aclministratie overeenkomstig de Generale Instructien. 
llij hecft het recht een of meer vertegenwoordigers aan 
te stellen, die dezelfde macht zullen hebben als aan hem 
bij deze \Yet toeges+aan. , 

Dezc aanstelling zal geschieden onder zijn zegPl en 
naamteekening volgens rnodel als hierachter vermeld. 

29. De Inspecteu r-Generaal of z~in vertegenwoordiger 
zal, zoo dikwijls hij dit noodig acht, een inspectie in
stellen of doen instellen op de plaatsen, waar gedis
tilleerde dranken of vloeistoifen worden vervaardigd of 
geborgen of waar hij vennoedt, dat dezelve gefabriceerd 
worden. · 

30. De Regeering stelt aan ambtenaren. Zij staan 
onder de instructien van den Inspecteur-GEmeraal. 

31. De Inspecteur-Generaal of zijn vertegenwoordiger 
lutn ten allen tijde eenig lokaal of huis of werkplaats 
of stokerU, toebehoorende aan of in gebruik zijnde door 
een distilleerder of stoker of diens vertegenwoordiger 
binnengaan, de voorradige grondstoil'en en gedistilleer de 
dranken of vloeistoiien meten, wegen, berekenen en 
onderzoeken. 

Bij weigering tot toelating zal boete toegepast 
worden als hierachter vermeld. 

32. De Inspecteur-Generaal of zijn vertegen woordiger 
zal de boeken bedoeld in art. 11 en art. 18 in beslag 
kunnen nemen en v0rderen, dat dezelve beeedigd worden. 

33. Indien een distilleerder of stoker, na aanvrage om 
toelating~ weigert bieraan gehoor te geven, zal hij voor 
ulke overtreding beboet worden als hierachter vcrmeld. 

34. Bij herhaalde overtreding kan zijne licentie in-
getrokken worden, onverminderd de boete als hierachter 
ornschreven. 

35. Bij intrekking der licentie zal van al de in 
voorraad zijnde gectistilleerde dranken of vloeisto1Ten de 
acdjns onrniddellijk Inoeton worden betaald. 

Kooper enz. van ge
distilleerd moet be
taling der belasting 
bewijzen. 

Bevoegdheden van 
den Insp.-Generaal. 

Kan inspectie hou- · 
den of do en houden, 

Gccft den ambtena
ren instructies. 

Heeft recht tot bin
Dcntreding v. stoke
rijen cnz. 

Kan bcslag lcggen 
op de boeken. 

Strafbcpaling. 

Intrekking il.er Ji
centie bij herhaalde 
overtrcding. 

Wat bij intrekking 
gebeuren moet. 
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36. Indien de voorraad gedistilleerde dranken of 
vloeistoffen verschilt met deL boeken, zal de accijns 
berekend worden naar het grootste getal, onverminderd 
de boete hierna vermeld. 

37. De Inspecteur-Generaal of zijn vertegenwoordiger 
kan op elk redel~jk uur de gebouwen binnengaan van 
eenig groot- of kleinhandel~ar ~n gedistilleerd, z~jne 
boeken inspecteeren, daaru1t u1ttreksels maken, be
eediging verlangen, in beslag nemen, onderzoeken en 
opteekenen al de in voorraad zijnde gedistilleerde dranken 
of v loeistoiTen en daarvan monsters nemen en deze 
scheikundig doen onderzoeken. 

38. Het is verboden om eenige gedistilleerde dranken 
of vloeisto1Ten, hetz~j al of niet in deze wet omschreven, 
te vervalschen of vervalschte dranken in bezit te hebben 
of te verkoopen. 

Bij overtreding zal boete worden toegepast als hierna 
omschreven. 

30. Bij weigering tot toelating of bU het niet over
geven der boeken, of bij het niet behulpzaam zijn b~j 
het onderzoeken of bij weigering van het verstrekken 
van monsters zal boete toegepast worden als hierna 
vermeld. 

40. Bij herhaalde overtreding kan de licentie in
getrokken worden en zal geen restitutio gegeven worden 
van reeds betaalde gelden, onverminderd de boete hierna 
vermeld. 

41. Eenig persoon, die eenigen ambtenaar, han
delende onder deze wet, of zijn assistent aanrandt of 
doet aanrnnden of zich verzet tegen de uitvoering van 
eenige macht of bevoegdheid hem bij deze wet verleencl, 
zal be boet word en voor elke overtreding als hierachter 
vermeld. 

42. Eenige gedistil1eerde dranken of vloeistoffen, 
verbeurd verldaarct. onder deze wet, kunnen in beslag 
gonomen vvor<ion en na pnblicatie in de Staatscourant 
publiek worclen verkocht op last van den Inspecteur
Generaal of diens vortegenwoordigers. 
· 43. Indien eenige gedistilleerde dranken of vloei
stoff'en verbeurd verklaard zijn, zullen de vaten of 
flesschen of kuipen waarin dezelve zich bevinden ook 
verbeurd verklaard zUn. 

q1~. De Inspecteur-Generaal zal in overleg met den 
A uditeur-Gener aal een deel do eh niet meer dan de he lit 
van de opgelegde en betaalde boete kunnen toekennen 
aan den a an brenger. 

45. De Staatsprocureur zal de bevoegdheid hebben 
eenige overtreding dezer wet te brengen voor eenig 
bevoegd Hof in de Z. A. Republiek. 
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46. Geen boete zal den overtrcder vrij waren voor 
een crimineele vervolging wegens het door hem in deze 
g:epleegd bedrog of verzuim, nalatigheid of onwilligheid 
of verzet. 

47. De Inspecteur-Generaal of diens vertegenwoor
diger zullen in de uitoefening hunner functie ex-officio 
Vrederechter zijn. 

48. lndien er bij den Inspecteur-Generaal of diens 
vertegenwoordiger cenige tw~jfel bestaat omtrent be
taling van accijns of omtrent de opgegeven hoeveelheid 
gefabriceerde gedistilleerde dranken of vloeisto1l'en of de 
sterkte daarvan, of bij eenige overtreding dezer wet zal 
het bewijs, dat aan de wet voldaan is, moeten geleverd 
worden door den distilleerder of stoker, of invoerder, 
of ontvanger, en niet door den ambtenaar, die het onder
zoek doet of de vervolging instelt. 

49. Overtredingen van de bepalingen dezer wet zullen 
gestraft worden als volgt: 

a. Met een boete van ten hoogste £25 of gevan
genisstraf van ten hoogste 14 dagen met of 
zonder harden arbeid, overtreding van art. 8. 

b. Met een boete van ten hoogste £50 of gevan
genisstraf van ten hoogste eene maand met 
of zonder harden arbeid, overtreding van artt. 
10, 11, 14-, 19, 24, 25, 31, 33, 34, 39, 40. 

c. Met eene boete van ten hoogste £100 of gevan
genisstraf van ten hoogste zes maanden met 
of zonder harden arbeid, overtreding van artt. 
18, 41. 

d. 1Vlet een boete van ten hoogste £100 of gevan
genisstraf van ten hoogste zes maand.cn met 
of zonder harden arbeid en Inet verbeurd
verklaring van de gedistilleerde dranken of 
vloeistotfen, overtreding van artt. 15, 16, 17, 27. 

e. Met een bocto van ten hoogstc het dubbele 
bcdrag van den vcrschuldigden aceijns~ ovcr
treding yan art. 21. 

f. 1\Jet een boetc van ten hoogste vijfmaal het 
bedi:ag van den verschuldigden accijns, ovcr
tredmg van art. 36. 

g. :Met een boote van ten hoogste £100 of gevan
genisstraf van ten hoogste i\vaalf maanden 
met of zonder harden m-beid en verbeurd
verklaring van de vervalschte dranken, over
treding van art. 38. 

h. :Met eene boete van ten hoogste £200, of ge
vangenisstraf van ten hoogste hvaalf maanden 
met of zonder harden arbeid, overtreding van 
artt. 2, 12. 

Betaling der boete 
vrijwaart niet tegen 
crimineele vcrvol
ging. 

Insp.-Gen. enz. 
ex-officio vrede
rechters. 

Kan bewijs van bc
taling der belasting 
vordcren. 

Strafbepalingen. 
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Herroepings- GO. Alle wetsbepalingen met deze wet in strijd 
clausule. worden bij deze herroepen. 
Inwerkingtrcding. 51. Deze wet zal in working treden dadelijk na 

Vorm v. applicatie. 

publicatie in de Staatscourant. 1
) 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresldent. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

G ou vernementsl\.antoor, 
Pretoria, 3/J Juli 1804. 

Dijlugc I. 
Znid-Afrikaansche Hepubliek. 

AC CIJNS. 

::\fodel -'L 

Applieutie voor vergunning voor con dh;tilleenlerij of ::;tokcrij, 
volgcns wet no. 12, 1884. 

IQ. Naam en voornaam. 

2o. Woonplaats en district. 

3o. Aantal en gwotte dcr distillecr
ketels. 

4o. Welkc grondstoffen gcbruikt gij? 

5o. Hoevcel en vvelkc soort van vaten 
en dcrgclijke benoodigdheden? 

6o. W clkc soort van gcdistillcerd 
wordt door u gefabriceerd. 

7o. Hoevcel en welke maanden in het 
jaar wenscht gij tc stoken. 

So. 

Do. 

lOo. 

Ontvangcn den 

V crgunning vcrlecnd den 

De ondcrgeteekendc 
maakt hierbij applicatic tot het varkrijgen eener licenlie ofvergunning 
voor een distillecrdcrij of stokerij volgens de hicrboven staande opgavcn 

den 188 

1
) Deze wet werd voor de eerste maal gepubliceerd in de Staats

courant van 1 Augustus 18U4. 
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Bijlage IT. Model B. 
Zuid-Afrikaansche Republiek. 

DEP ARTEM:ENT V AN ACCIJNS. 

Declaratie van den distilleerder of stoker te 

De ondergeteekende verkla hierbij dat van af 189 , 
tot en met 189 , in zijne distilleerderij gefabriceerd is 

Gallons. 

Als getuigen: 

Naam van het 
gedistilleerd. 

Bezworen voor mij, 
te 

Bijlage III. 

Sterkte. 

den 

Hoeveelheid en 
naam der grondstof. 

Distilleerder. 

Model C. 
Zuid-Afri.kaansche Republiek. 

DEP ARTEMENT V AN A CCIJNS. 

Voorschrift ingevolge art. 10 der wet no. 12, 1894. 

Bij deze wordt aan den distilleerder tc 
opgedragen zijn lokalen, werktuigen, vaten en ketels tc voorzien yan 
het volgende merk: 

Beschrijving van het merk: 

Het niet of niet duidelijk merken zal gestraft worden met een 
boete het bedrag van £50 niet te boven gaande of 1 maand gevange
nisstraf met of zonder harden arbeid. 
(Zie art. 49). 

De Inspecteur. 

Bijlage IV. Model D, 
GEL E ID E B I L JET. 

Verzonden door 
Distilleerderij merk: 
naar den heer 
het navolgende gcdistillecrd: 

Het vervoer geschiedt per 

gallons 

per tot binnen 
De accijns is betaald op den 

den 189. 

te 

te 

tot 
dagen (maanden 

te 

en verder 

Distillccrdcr. 

Declaratie van gefa
bricccrdc drunken. 

~fcrken. 

Gclcidebiljet. 
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Bijlage V. Model E. 

De ondergetcekende Inspecteur-Ge:r..craal van 
Invoerrechten, belast met de contro1e en invurdering van a::cijns
belasting voor de Z. A. Republiek, verklaart bij deze in ter~~en van 
wet no. 12, 1894, art. 28, aan te stellen: 
om zijn plaatsvervanger te zijn en alle a.mbtsverrichtingcn voor en 
namens hem ten opzichte van de controle en invordering van acdjns 
belasting te doen. 

Verklaard en geteekend to op hcden den 
onder mij n naamteekening en zegel. 

Als getuigen : 

WET N°. 13, 1894. 
GewiJzigd en goedgekeu1·d bij artt. 587, 588, 590 en 591 van de 

besluiten van den Edelachtba1·en 1'weeden Vollcsraad, en door 
den Edelachtbaren Eersten Volksmad voor lcennisgeving aan
genomen bij art. 996, dd. 25 J~tli 1894. 

NADEMAAL het noodig geacht wordt regels en bepa
lingen vast te stellen betreffende « leenbankhou

derS))' zoo wordt hiermede besloten, als volgt: 

ART. 1. Eenig persoon of maatschappij begeerig 
zijnde eene bezigheid als c< leenbankhoudArS)) (pawn
brokers) uit te oefenen binnen dezen Staat, zal verplicht 
z~jn eene licentie bij den Landdrost of Mijncommissaris 
of ander daartoe aangewezen ambtenaar, onder wier 
jurisdictie zij sorteeren, uit te nemen, nl.: 

V oor twaalf maanden £40 0 0 
)) negen )) )) 30 0 0 
)) zes )) )) 20 0 0 
)) drie )) )) 12 10 0 

2. De Landdrost, Mijncommissaris of ander bevoegd 
ambtenaar, zal het recht hebben zoodanige licentie te 
weigeren, indien hij zulks in 't belang van zijn district 
of afdeeling geraden oordeelt. 

3. De Landdrosten of 1\iijncomrnissarissen zullen 
jurisdictie hebben aangaande overtredingen dezer wet. 

4. Geen persoon of maatschappij zal bevoegd zijn 
eenige goederen of elfecten aan te nemen of geld of 
waarde er op voor te schieten of te. betalen of te 
koopen, indien zij vermoeden dat zulke goederen of 
eifecten niet het bona fide eigendom z~jn van don persoon 
of personen, die ze ter verpanding of verkoop ~anbieden, 
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maar zullen verplicht zijn in geval van suspicie onmid
dellijk de bevoegde autoriteiten daarvan in kennis te 
stellen. 

5. Ieder houder van een << leenbank )) zal eene be
eedigde verklaring moeten vorderen van den persoon 
of personen, die goederen of effecten ter verpanding of 
verkoop aanbieden, inhoudende den vollen naam en 
woonplaats van zoodanig persoon of personen, de om
schrijving van de goederen of effecten bij hen aange
boden, en opgave van den eigenaar of eigenaren en op 
welke wijze, die goederen zijn verkregen. 

Deze lJeeec!igde verklaring zal door de leenbank
houders bewaard worden en de bevoegde autoriteiten 
zullen, desvereischt, ter eenigen tjjd inzage daarvan 
hebben. 

Geene goederen mogen in pand of koop aange
nomen worden zonder qu1tantie. 

6. Alle goederen of effecten niet binnen den over
eengektJmen t~jd gelost, zullen op de publieke markt, 
bij publieke veiling na voorafgaande publicatie in de 
Staatscourant en een der puolieke couranten, waar de 
betrokken leenbankhouder woonachtig b, worden ver
kocht, minstens 14 dagen na zoodanige publicatie. 

7. De licentie kan niet aan anderen worden over
gemaakt en de persoon of maatschappij aan wien de 
licentie is uitgereikt, zal in ieder geval verantwoordelijk 
zjjn voor eenige overtreding dezer wet. 

8. Ieder, begeerende zoodanige bezigheid te drijven 
is verplicht v66r het uitreiken der licentie borg te stel
len vuor £500, te zamen met twee bevoegde borgen, 
bezitters van onbelast vast eigendom, in solidum, ten 
bed rage van £250 ieder. 

9. De vorm der borgakte zal zijn ongeveer als Yolgt: 

BORGAKTE VOOR LEENBANKHOUDERS. 

Comparcerde voor mij 
op dezen 
11:'3 

' wonende te 

dag van 

die verklaart schuldig te zijn :1an den Staatsprocurour dor Zuid-Afri
kaanscho Republiek of zijn wettige opvolgers of plaatsvorvangcrs in dat 
ambt, de som van vijf hondord pond sterling; en 
wonende te 

en 
wonende te 
d.ie verklaren elk schuldig te zijn, gezam.dnlijk en afzonderlijk, in 

8
olidum, aan gemeldon Staatsprocureur of zijne wettige opvolgers of 

Beeedigde verkla
ring afteleggon door 
don verpandor. 

Quitantio van de in 
pand gegeven goe
deren. 
Publieke verkoop v. 
niet in tij d geloste 
gooderen. 

Licontie kan niet 
worden ovorgodra
gen. 

Borgstelling. 

Vorm der borgakte. 
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plaatsvervangers in dat ambt, de som van twee honderd en vijftig 
pond sterling, renuncieerende derhalve de wettige uitzonderingen van 

waarmede zij verklaren ten volle bekend te zijn, om te wordeu inge
vorderd van hunne wederzijdsche goederen en eigendommen, wanncer 
gezegde 
de plichten en verplichtingen hem of hun bij de wet opgelegd, niet 
nakomt. ' 

Aldus gedaan en geteekend ten lmntore van 
te 

dezen 
18 

Als Getuigen: 

dag van 

Geteekend voor mij 

op dag, datum en plaats voorschreven. 

Landdrost 
(of Mijncommissaris of and ere 

beambte met het uitreiken der liccnties belast.) 

10. De 1icentie kan b~j overtreding dezer wet, door 
den respectieven Landdrost of Mijncommissaris terug
getrokken worden. 

11. Elke overtreding dezer wet zal beboet worden 
met eene som niet minder dan £3 en geene £50 te 
bovengaande of bij wanbetaling gevangenisstraf met of 
zonder harden arbeid, naar den aard der zaak, geene' 
zes rnaanden te bovengaande. 

12. Niemand zal toegelaten worden te handelen als 
leenbankhouder of dat beroep uit te oefenen, tenzU hij 
in bezit is van een licentie zooals voorgeschreven in 
art 1 dezer wet. 

13. Alle bepalingen in strijd hiermede, worden bij 
deze herroepen. 

14. Deze wet treedt in werking drie maanden na 
publicatie :in de Staatscourm?t. 1

) 

G ouvernerpentskantoor, 
Pretoria, 4 A ugustus 1894. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

--------- - ·-----··-- ------ -- -·---·--·---- ------- -- -----
1

) Deze wet werd voor de eerste maal gepubliceerd in de Staats
cmo·ant van 8 Augus1us 189!. 
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WET N°. 14, 1894, l) 

OP HET DELVEN VAN I£N HANDELDRIJVEN IN EDELE METALEN 

EN EDELGESTEENTEN IN DE ZUID-AFR. REPUBLIEK. 

Goedgelcennl bij art. 781. dd. 6 At~g. 1894, door den E'delachtb. 
Ttveeden Vollc::muul; en bij art. 1413, d<l. 20 Aug.1894, door 
den Edelachtbaren Eetsten Volksraacl voor lcennisgeving aan
genO?nen. 

AnTIKEL 1. Het mijn- en beschikkingsrecht op alle Beschikkingsrecht 
edelgesteentcn on edele mctalen behoort aan den Staat. over edele m.etalen 

2. Doze wet is van toepassing op diamanten, robijnen, 
goud en zulke andere edelgesteenten en edele metalen 
als de Staatspresident, met advies en consent van den 
Uitv. Haad, onder verwijzing naar dit artikel van doze 
wet zal bekend maken. 

enz. behoort aan 
den Staat. 
Wet toepasselijk op 
diam.anten enz. 

3. Aan het departement van mijnwezen zal de Re- Plichten van den 
geering toevoegen een behoorlijk gequalificeerd des- Staatsmijning. 

kundige, met den titel van Staatsmijningenieur, wiens 
taak z~jn zal in alle districten onderzoek to doen naar 
en volledig rapport uit to brengen over de mineralen 
aldaar aan wezig, en verder de Hegeering in alle zaken 
betreffende mijnen en de ontginning van minerale 
bronnen van dit land, van advies to dienen en behulp-
zaarn to zijn, onder zulke regulatien als de Regeering 
onder nadere bekrachtiging van de Volksvertegenwoor-
diging moge bepalen. 

Het salaris van den Staatsmijningenieur zal door Salaris. 
den Eersten Volksraad hepaald worden. 

De Staats-Mijningenieur zal tor zijdc wordon go- Mijninspecteurs en 
staan door Mijninspecteurs 2) en Inspecteurs 3) van stoom- inspect. van ketels. 

ketels op de del verijen. 

1
) Deze wet vervangt wet no. 18, 1892, bladz. 502, L. W 1890-1893. 

De bepalingen gemerkt * zijn nieuw of gewijzigd in vergelijking 
met die voorkomende in wet no. 18, 1892. ,. 

De bepalii1gen omtrent het mijnen naar zil ver en naar onedele 
metalen op geproclam.eerde velden zijn te vinden op bladz. 550 e. v. 
L. W. 1890-1893. 

De vormen in dezc wet vermclcl zijn te vinden op bladz, 133 e. v. 
L. W. 1888-1889. Ze werden gedeeltelijk gewijzigd dcor art. 30, 31 en 
32 van wet no. 8, 1890, bladz. 40 L. \V. 1890-1893. 

2
) Zie wet no. 3, 1893 en Gouvernements Kennisgeving no. 225, 1893 

respectievelijk bladz. 743 en 974, L. W. 1890-1893. ' 
3

) Zie wet no. 20, 1894 en Gouvernements Kcnnisgeving no, 225, 1893, 
bladz. 972, L. W. 1890-1893. 

8 
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4. De Regeering heeft het recht van tijd tot tijd 
eene of meer commissien van vertrouwbare en bekwame 
person en te benoemen, ten einde eenige q uaestie aan
gaande mijnen te onderzoeken en daaromtrent aan haar 
te rapporteeren. 

5*. ZI-IEd. de Staatspresident heeJt de macht, op 
advies van en met toestemming van den Uitvoeronden 
Raad, Gouvernementsgronden, en na overleg, indien 
mogelijk, met den eigenaar, ook private gronden te 
proclameeren en open te zetten als publieke <lelverijen. 

Het uitvaardigen van zulke proclamatie van Gouver
nements en private gronden zal echtm niet plaats vinden 
dan na publicatie Yan kennisgeving gedurende zes weken 
in de « Staatscourant,)) zulke kennisgeving zal vorder 
worden aangeplakt, hetzij aan het kantoor van don 
Mijncommissaris, binnen wions judsdictio de gezoguo 
gronden gelegen zijn, of aan het kantoor van don naast
bijz~inden Landdrost. 

De proclamaties van Gouvernements en private 
gronden zullen echter, na het verstrijken van de kennis
geving bovenbedoeld, minstens 30 ( dertig) dagen te 
voren moeten gepubliceerd zijn in de « Staatscourant )), 
vermeldende dag en datum van openzetting. 

De Regeering waarborgt niet de aanwezigheid in 
betaalbare hoeveelheid van erlelgesteenten of edele 
metalen op geproclameerde delverijen. 

6. Voordat de proclamatie tot eene publioke delverij 
plaats vindt, zullen alle private gronden behoorlijk 
worden opgemeten en in kaart gebracht, welke kaarten 
volgens wet moeten zijn goedgekeurd. De lijnen tusschen 
de bakens zullen eveneens eerst door een behoorlijk 
geadmitteerd landmeter moeten zijn afgebakend volgens 
art. 6b. 

Alle tot publieke delver~j te worden geproclameerde 
Guuvernementsgronden zullen eveneens worden opge
meten en in kaart gebracht, waar mogelijk v66r de 
proclamatie. De lijnen tusschen de bakens zullen echter 
in ieder geval door een geadmitteerd landmeter, volgens 
art. 6b, moeten zijn afgebakend. 

Indien te worden geproclameerde private gronden, 
binnen drie maanden na daturn der kennisgeving daar
toe, niet van wege den eigenaar dier gronden zijn op
gemeten, en de kaarten ten kantore van den Landmeter
Generaal zijn ingezonden, zal de Regeering het recht 
hebben de opmeting op kosten van den eigenaar te 
laten doen. 

6a. Alle hoekpunten van alle opgemeten geprocla
nleerde gronden zullen worden aangegeven met solied 
gemetselde vierkante bakens, vier voet lwog, eene 
kennisgeving dragende, waarop de naam en het nurnmer 
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van de plaats, overeenstemmende n1et de registers van 
den Regbtrateur van Akten, benevens het officieele 
nommer van het baken, zullen voorkomen. 

6b*. De zijden van alle opgemeten geproclameerde Tusschenbakens. 
gronden, plaatsen, gedeelten van plaatsen, afdeelingen 
van geproclameerde publieke delverijen zijnde, zullen, 
behalve waar natuurlijke grenzen bestaan, op duidelijk 
zichtbare afstanden worden aangegeven met ronde ge-
metselde tusschenbakens, drie voet hoog, en ook als het 
Hoofd van Mijnwezen in overleg met den Landmeter-
Generaal zulks noodig acht waar de aard van den grond 
zulks toelaat, met eene voor, ten minste 6 duim diep. 
De afstanden van zoodanige bakens van elkander, zullen 
niet minder zijn dan ecn duizend (1000) treden. 

Gc*. Het oprichten der bakens~ bcdoeld in artt. ua Wie de bakeus op
en ub, zal 01) Staatsgrowlen a_,eschicden door de Re!!CC- richt en de kosten 

u '-· u draagt. 
ring op kosten van den Staat. lngeval van private 
grondcn zal door de Regeoring, binnen zeven dagen 
nadat de Staatspresident besloten heeft die gronden 
onder deze wet te proclameeren, schriftelijk kennis 
worden gegeven aan den eigenaar, om de bakens op te 
richten; voldo0t de eigenaar binnen zes weken na datum Wanneer de eige~ 
van deze kennisgeving niet hieraan, dan zal de Regee- naar in verzuim is, 
ring, na aanvraag van behoorlijke tenders, de bakens dandoetdeReg.het. 

voor rekening van den eigenaar doen opriehten. 
6d*. De Regeering zal het recht hebben. hetzij in RE>geering kan ont

overleg met of op voordracht van het Hoofd van het wikkelde delverij 
Mi.J'nwezen, den Landmeter Generaal op te dra!!en om gedetailleerd doen ._, opmeten. 
bewerkte of ontwikkelde del verijen, of gedeelten daarvan, 
na kennisgeving van minstens ze:, weken op de wijze 
als vastgesteld in art. 6e, tweede alinea, te doen opmeten, 
op zoodanige w\jze dat ieder waterrecht, mijnpacht, Wat die kaarten 
waterleiding, delversclaim of blok delversclaims of moeten inhouden. 

eenig ander recht of vergunning, voor het ontwikkelen 
der delverijen benoodigd, behoorlijk in kaart zal worden 
gebracht, en tevens in eene algemeene eo npilatiekaart 
of plan zal worden aangetoond. 

Deze kaarten zullen door den Landmetcr-Generaal, Goedgekeurde kaar~ 
volgens art. U2c, worden goedgekeurd. Zijn deze kaar- tenzijnonwederleg-

1 d l d l d d l bare documenten. ten eenmaa goe ge {CUr en getee {en , an za tegen 
de f renzon, door deze rneting vastgesteld, geen objectie 
rneer door eenig 1-Iof worden in aanmerking genomen. 
l\Iocht het bl\iken dat eene dergelijke kaart foutief is Vernietiging door 
geformeerd, dan zal deze kaart door eene order van het het Hooggerechtsh. 

Hooggerechtshof worden verbeterd of vernietigd, en 
eene nieuwe kaart zal dan op de gewone wijze worden 
goedgekeurd. 

Zoodanige vernietiging zal geschieden overeenkom
stig wet no. f), '18Dl, artt. () en 7 ("wot op de generalo 
opmeting.) 
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6e*. Zoo spoedig mogelijk na deze apmeting zal de 
betrokken M~jncommissaris eene kennisgeving uitreiken, 
inhoudende den naam van den eigenaar of bezitter der 
rechten, de beschrijving der rechten. het nummer van 
de kaart daarop betrekking hebbende, en tevens alle 
personen oproepende, die daartegen objecties willen in
dienen. 

Deze kennisgeving zal gedurende drie rnaanden in 
de « Staatscourant )) worden gepubliceerd, zulke kennis
geving zal verder worden aangeplakt aan het kantoor 
van den 1\tfijncommissaris, binnen wiens jurisdictie de 
gronden gelegen ziin, of aan het kantoor van den naast
bjjzijnden Landdrost, en de kaart 0f kaarten, daarop 
betrekking hebbende, zullen gedurende dien termijn ten 
kantore van den betrokken Mijncommissaris ter i11zago 
liggen. 

6{. Indien binnen den gestelden termijn geene ob
jecties worden ingediend, zal de Mijncommissaris aan 
den daartoe gerechtigden persoon uitreiken de volgens 
art. 62c door den Landmeter-Generaal goedgekeurdo 
kaart, geregistreerd en geteekend, benen:ns een certi
ficaat van bezitrecht, in den vorm zooals door het Hoofd 
van het Mijnwezen zal worden bepaald. 

6g. \\ anneer bij den Mijncommissaris objecties 
worden ingediend, zal hij een dag bepalen, waarop de 
objectie of zaak door hem zal worden behandeld. 

De Mijncommissaris zal heslissen, de rechten aan 
den persoon toekennende. die volgens zijne meening 
daartoe gerechtigd is. . 

. Wanneer eene der partijen met deze beslissing 
ontevreden i3, zal zij verplicht zijn binnen drie maanden 
na datum van beslissing van den l\Iijnccmmissaris, eene 
actie in het Hooggerechtshof of Rondgaand Hof in te 
stellen, bij gebreke waarvan het zal beschouwd wordeu 
dat de beslissing van den Mijncommissaris finaal is, en 
de kaart en het certificaat van bezitrecht zullen over
eenkomstig zijne beslissing worden uitgereikt. 

6h. De Mijncommissaris zal kaart en certiticaat 
van bezitrecht, in geval van actie, uitreiken in overeen
stemming met de uitspraak van het Hof. 

6i*. Belanghebbenden zijn verplicht, binnen twee 
maanden na kennisgeving van den Mijncommissaris, 
duplicaten der goedgekeurde kaarten uit te nemen, tegen 
betaling van eene som, door de Regeering te wordeu 
bepaald in evenredigheid met de onkosten, in verband 
daarmede door de Regeering uitgelegd. 

\Vanneer belanghebbenden verzuimen om binnen 
de twee maanden. zooals hier boven bedoeld, deze kaarten 
uit ie nemen, zullen zij in eene boete van ten hoogste 
£10 vervallen. Door den l\1ij ncommissaris zal hun kennis 
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worden gegeven dat b~i niet uitneming der kaarten, 
hinnen eene maand na datum dat de boetG is opgelegd, 
de vernieuwing van hunne licenties of bekrachtiging 
h unner rechten zal kunnen worden ge\vei <I~rd. 

Gk*. Een bezitrecht sluit in alle recl1ten ondcr de 
vergunning, contracten of licenties verkregen, en kan 
behoorlijk door de rechtverkrijgenden, geheel ofgedeel
tel~jk, vvorden overgemaakt, en dit bezitrecht zal onbe
twistbaar zijn. 

7. Aan iederen grondeigenaar zal het vr~jstaan (na 
kennisgeving van zijn voornemen nan den Landdrost 
van zijn district of aan den naastbijzijnden Mijncom
missaris of VerantwoordelUken klerk) om zonder licentie 
binncn de grenzen van zijn eigendom onderzoekingen 
in te stollen naar edelgesteenten en edele metalen en 
voor dat doel, behalve de kleurlingen, hoogstens 4 
blankc loontrekkende personen in dienst te hebben en 
onder de voorwaarden later omschreven, op zijn grond 
mijnen te exploiteeren of te laten exploiteeren. Het 
zal niemand. buiten de Regeering, verguncl zijn gr on cl 
voor het publiek open te stellen tot pubUeke delverijcn. 

De Regeering zal steeds het recht hob ben onclerzock 
te cloen instellen naar het prospecteeren. 

Bij ontdekking van edele rnetalen op een privaten 
grond, zal de eigenaar verplicht zijn om binnen zeven 
dagen na de ontdekking daarvan kennis te geven aan 
den naastbijzijnden Mijncommissaris, Verantwoordelijken 
Klerk of Lancldrost, benevens van de bijzonderheden 
daarvan, op stralfe van eene boete van ten hoogste £5 
bij verzuim. 

8. Hij, die eene schriftelijke vergunning van den 
oigenaar van een private plaats of een stuk gronds 
heeft, om op diens eigendom onderzoekingen te doen, 
zal de daartoe benoodigde prospecteerlicentie tegen be
taling van licentiegelden, bij den Landdrost van het 
distrirt vvaar bij onderzoeke~ wil of zoodanig ander 
ambtenaar als door de Regeermg zal worden benoemd, 
kunnen verkrijgen voor het tijdperk in zoodanige schrif
telijke vergunning vermeld, den tijd van zes rnaanden 
niet te boven gaande. 

Wanneer echter de gerc.elde vergunning verleend 
is voor een langeren termijn dan zes maanden, zal de 
Landdrost of zoodanig ander ambtenaar, als door de 
Hegeering zal word en benoemd na ver loop der eerste 
zes maanden, het recht hebben, na behoorlijk onder
zoek, den termijn waarvoor de licentie werd verleend, 
te verlengen in overeenstemming met de vergun nin~, 
zoolang zoodanige verlenging niet eene verdern zes 
maanden te boven gaat. 

9*. De ontdekkor van betaalbaar edel motaal of cdel-
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gesteente op private plaatsen of Gouvernementsgronden, 
ten minste zes mijlen verwijderd van eene reeds be
werkte localiteit, zal bij proclameering van zoodanige 
plaats of grond, gerechtigd zijn tot het hebben 
en afbakenen van zes claims, hetzij rif of alluviaal, die 
genoemd en geregistreerd zullen worden als << zoekers
claimS.)) Bovendien zal hij zonder licentie daarop mogen 
werken, zoolang als hij daarvan eigenaar blijft. 

10*. Ingeval een privaat eigenaar vergur111ing verleend 
heeft aan iemand om op zijnen grond onderzoekingen 
te doen, of ingeval de eigenaar zelf onderzoekingen op 
zijnen grond heeft ingesteld, en er betaalbaar edel metaal 
of edelgesteente gevonden -vvordt, zal de Staatspresident. 
met advies en toestemming van den Uitvoerenden Raad 
en na overleg, indien mogelijk, met den eigenaar, de 
macht hebben, zoodanigen grond tot een publiek veld 
te proclameeren of bij proclamatie aan een reeds gepro
clameerd veld te hechten. 

Zoolang een eigenaar niet zelf prospecteert, of daartoe 
aan anderen geene vergunning heeft gegeven, zal de 
Regeering geene macht hebben zijn grond te proclameeren 
tot eene publieke delverij of prospecteerveld, noch zal 
iemand anders hem kunnen dwingen zijn grond te laten 
prospecteeren. 

Een aantal van niet meer dan zestig (60) claims 
kan door een eigenaar als vergunningclaims aan een 
ander persoon of aan andere personen worden toegekend 
en uitgegeven v66r de proclameering van zoodanige 
plaats of stuk grond, ondervvorpen aan de gewone 
licentie na proclamatie. · 

11. De zoeker, die volgens artikels 8 en 9 dezer 
wet, betaalbaar edel metaal of edelgesteente vindt, zal 
zijne rechten niet verliezen door de onwilligheid van 
de Regeering om den grond te proclameenm tot eene 
publieke delverij of dien bij proclamatie aan een roods 
geproclameerde plaats of delverij te hechten. 

12. De Staats-Mijningt=mieur, of zoodanige andero 
door hem aangewezen deskundigen, afgevaardigd door 
het Hoofd van Mijnwezen, hetzij afzonderlijk of in 
commissie, zullen de bevoegde beoordeelaars zijn van 
de betaalbaarhein vfl.n P.oP.l motaal of edelgesteenten. 

13. De houder van een ))prospecteerlicentie)) zal 
dadelijk nadat op zijn rapport onderzoek is gedaan en 
orntrent de betaalbaarheid van edel metaal of edel
gesteente in de door hem ontdekte gronden door de 
Regeering is beslist, gelijk in het voorgaande artikel is 
~epaald, alle rechten van eenen gewonen delver genieten, 
boven en bohalve z\in bijzonder recht als zoeker en deze 
rechten zal hij hebben op private gronden, al worden 
deze niet tot publieke delverij geproclameerd. 
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Hij zal in dat geval om zijne claims te kunnen Gebruik van water 
bewerken, gerechtigd zijn tot het gebruik van water op schriftcl. te regelen. 

de plaats aanwezig, zooals tusschen hem en den eigenaar 
van de plaats schriftelijk zal z\jn overeengekomen. 

Dit artikel zal niet van toepassing zijn, wanneer Wannecr dit artikel 
een grondeigenaar iemand speciaal huurt om voor hem niet v. toepassing is. 

onderzoekingen te doen of ook wanneer er een afzon-
derlijk accoord gemnakt wordt v66r het verleenen .. van 
de schriftelijke vergunning, in artikel8 vermeld, waarbij 
de zoeker, ten einde de sehriftelijke vergunning te 
bekomen~ sehriftelijk afziet van de voordeelen van dit 
artikel. 

14. De eigenaar of eigenaren van een geproclameerde Eigcmaarsclairns. 
plaats of plaatsen zal of zullen gereehtigd zijn voor zieh 
zelven een aantal elailns, hetz\i rif of alluviaal, die 
<< eigenaarsclaims )) zullen genoemd worden, afte bakenen, 
nl. voor een stuk grond van 50 morgen of daar benede.n 
een claim, voor een stuk grond van 50 tot 200 morgen 
twee claims, en voor elke 250 morgen daarboven een 
claim meer met een maximum van 10 claims voor een 
plaats, en onder lieentie te houden nadat de zoeker, 
die het betaalbaar edel metaal of edelgesteenten heeft 
gevonden, zoekersclaims afgebakend heeft. Na deze afba- Rangordc in de af
kening van zoekers- en eigen~arsclaims zullen delvers bakening v. claims. 

voor zieh zelven claims kunnen afbakenen volgens wet. 
15. De eigenaar van den privaten geproelameerden Aandeel v. den eige

grond, waarop delvers- en prospeeteerlieenties uitgereikt naar in de licenties. 

worden, zal de helft van de op brengst der delvers- en 
prospeeteerlieenties maandelijks ontvangen. 

Van de opbrengst van standlieenties komt drie 
vierde gedeelte den eigenaar en een-vierde gedeelte de 
Hegeering toe. Deze bepaling is niet van toepassing in 
gevallen waar reeds contraeten bestaan tusschen de 
Hegeering en den eigenaar. 

De rekeningen voor al deze gelden zullen steeds 
worden uitgemaakt op naam van den eigenaar, en de 
gclden ook in geval van verhuring, sleehts aan den 
eigenaar of zijn gevolmaehtigde worden uitbetaald. 

Daar waar op private geproelameerae plaatsen, Specialc belastillg 
standplaatsen, bij elkander gelegen, worden uitgegeven op standplaatsen. 

onder lieentie, zoodat zij te zamen naar het oordeel der 
liEd. Regeering een. dorp vormen, zal deze het reeht 
hebben eene speciale belasting op te leggen van twee 
shillings zes penee per maand per standplaats. De 
betaling hiervan zal gesehieden te gelijk met die der 
gelden, versehuldigd aan standlieentien, waarop de ont-
vangst er van zal moeten worden aangeteekend. 

Indien deze belasting op een standplaats achter- Achterstallige be
stallig is, kan de vernieuwing dcr lieentie voor die lasting. 
standplaats worden geweigerd. 
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16. De registratie van eeu of meer zoekersclaims zal ge
schieden door een l\1ijncommissaris, wanneer de ontdekte 
edel metaal of edelgesteente houdende grond bjnnen de 
grenzen van zijn veld ligt, of anders door den Landdrost 
van het district waarin gonoemde grond gelegen is. 

17. Wenscht de Hegeering eene plaats of stuk grond 
of een deel daarvan te proclameeren of open te zetten, 
dan zal de eigenaar het recht hebben zich v66r delvers 
(de zoeker die het edel metaal of edelgesteente gevonden 
heeft, volgens artt. 9 en 14uitgezonderd) zijn eigenaars
claims af te bakenen. 

De Hegeering zal aan den eigenaar van de plaats 
of het stuk gronds, welke zij wenscht open te zetten 
tot publieke del verij of prospecteerveld, drie rnaanden 
v66r de proclamatie van openzetting geschiedt, kennis 
geven in de Staa'scourant van haar voornemen, ten 
einde den eigenaar in staat te stellen zijn eigenaars
claims volgens art.14 en zijn mijnpachtbricf uittenemen 
en z~in werf-, bouw- en zaailanden te bepalen volgens 
art. 20. 

18*. 1
) De eigenaar van eenc plaats of stuk grond, 

waarop door den eigenaar zelf of volgens art. 8 door 
een zoeker edel metaal of edelgesteenten zijn gevonden, 
die het recht wenscht te bezitten op het openen en 
exploiteeren van mijnen op die plaats of stuK grond, 
zal in het bezit rnoeten zijn van een mijnpachtbrief te 
verkrijgen van de Hegeering. 

In geen geval zal de Regeering het recht hebben 
een mijnpacht te weigeren, al zou de Hegeering beslulten 
de gronden niet te proclameeren tot eene publieke 
delverij of prospecteerveld. 

19. Van de private gronden of plaatsen voor open
zetting tot publieke delverij gepubliceerd, zal de mijn-. 
pachtbrief moeten worden uitgereikt tot een-tiende ge
deelte van de grootte dier plaats of stuk grond. 

Bij het opmeten van grond voor mijnpachtbrieven 
zal niet alleen mogen gP-n)men worden het rif in zijne 
lengte, maar zal de verhouding hoogstens moeten \Vezen 
van breedte tot lengte als van een tot twee. 

20*. Waar private gronden tot publieke delvenJ 
geproclameerd of bij proclamatie aan reeds geprocla
meerde velden gehecht, of voor zoekers beschikbaar 
gesteld worden, zal de Hegeering, eorst met den eigenaar 
moeten overleggen indien mogelij k om te bepalen op 
welke plekken grond, zooals bebou wde plekken, werven, 
tuinen, begraafplaatsen, kralen, landerijen en waterlei
dingen in de nabijheid daarvan, het verboden zal zijn 
te zoeken en te delven. 

1
) Zic E.V.R.D. art. 313. dd. 13 Juni 1893, bladz. 817, L. W. 1890-1893. 
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20a*. Onder alle omstandigheden zal er genoegzaam 
water vrij blijveu ten gebruike van den eigenaar, zijn 
gezin, z\in vee en voor de besproeiing van alle tijdens 
de proclameering bestaande tuinen en landerijen, en 
voor de bewerking van mijnpachten, onder de bepa
lingen dezer wet verleend. 

De hoeveelheid van het hiervoor benoodigue water 
zal v66r de proclameer.ing tot publieke delverij, of zoo 
spoedig mogelijk daarna, op last van het Hoofd van het 
Mijnwezen worden gemeten, en door hem binnen negen 
maanden na proclamatie worden vastgesteld. Daarna 
n1ag dit water, alzoo gemeten, door den eigenaar 
ook voor andere doeleinden worden gebruikt of afgestaan. 

Het overige water en het water dat niet aldus 
wordt gebruikt, zal steeds vrij moeten afloopen. Het 
gebruik daarvan zal worden geregeld door de wet.tige 
autoriteiten, volgens de bepalingen dezer wet. 

Huurders, servituuthouders of andere gerechtigden 
tot water, behouden het recht op dat water, voor zoo
ver zij daarvan tijdens de proclameering gebruik maken 
voor de doeleinrlen in de eerste alinea gemeld, en na
dat de hoeveelheid daarvan zal zijn vastgesteld door 
het Hoofd van het Mijnwezen, zulke vaststelling te ge
schieden binnen 3 maanden na proclamatie. Te dezen 
aanzien gelden ook de bepalingen der tweede alinea 
van dit artikel. 

20b. Verder zal de Regeering het recht hebben te 
eischen van den eigenaar of zijn plaatsvervanger, dat 
deze gronden voor oceupatie behoorlijk worden omheind 
en in kaart gebracht, binnen een tijd door de Regeering 
te bepalen, welke tijd echter niet korter zal mogen zijn 
dan drie maanden. 

Indien daaraan binnen den gestelden t\id niet wordt 
voldaan, zal de Regeering het recht hebben zulks te 
doen op kosten van den eigenaar of zijn plaatsvervanger. 

20c*. Op de private gronden in dit artikel bedoeld, 
zal de Regeering het recht hebben, zoolang de procla
matie duurt, om zonder betaling zulke plekken gronds 
te bezetten eri te bebouwen als noodig zullen zijn vonr 
¥antoren en andere publieke gebouwen, voor het neer
werpen van vuilnis, voor begraafplaatsen en voor andere 
algemeene belangen. Zoodanige plekken gronds zullen, 
indien mogelijk, in overleg met den eigenaar~ door den 
Mijncommissaris op kosten van den Staat, worden afge
bakend en door een bevoegden landmeter in kaart 
gebracht. 

De gebouwen, bedoeld in de vorige alinea, zullen 
het eigendom blijven van den Staat. 

21 *· Het zoeken en delven is verboden op of in 
steden, dorpen, standsdorpen, openbare pleinen, straten, 
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wegen, spoorwegen, begraafplaatsen, erven standplaat
sen, locaties, dorpsgronden, tuinen, bewaarplaatsen, 
machinestandplaatsen, waterrechten en plaatsen waar 
«tailingS)) opgehoopt liggen en zulke gronden als vo]gens 
art. 28b door den Mijncommissaris aangewezen mogen 
worden. 

21a. Het zal echter de Regeering vrijstaan, oncler
mijnrechten toe te kennen volgens art. 21 dezer wet en 
volgens regulaties, opgetrokken door het Hoofd van het 
Mijnwezen, goedgekeurd door de Hegeering en bekrach
tigd door den Tweedcn Volksraad, behalve onder be
graafplaa tsen. 

21b*. Deze rechten zullen worden onderzocht door cen 
Commissie, bestaande uit het Hoofd van het 1\Iijnwczen, 
den M\jncommissaris van het betrokken district en een 
onafhankelijken persoon, door de Regeering te worden 
benoemd, wier taak het zal zijn onderzoekingen in der
gelijke gevallen op de goudvelden in te stellen en de 
Regeering met haar advies te dienen, van ondermijnen 
betreffendc, en zal de Hegeering alleen op dat advies 
van deze commissie handelen. Doch in geen gcval zal 
hierin gehandeld worden, v66r dat de regulaties voor
meld in art. 21a dezer wet door den Achtb. Tweeclen 
Voll\sraad zullen zijn bekrachtigd. 

21 c*. Dergelijke rechten zullen word en toegestaan: 
/1. Aan den houder of bezitter onder deze wet 

van bonafide standplaatsen waarop gebouwen 
staan, rnachine standplaatsen en waterreehten. 

2. Aan den persoon ofpersonen, houder ofhouders, 
bezitter of bezitters van het bovenrecbt, waar 
de billijkheid zulks wenscht. 

3. In and ere gevallen, naar de voorschriften, ver
meld in deze wet, aan applicanten op zoo
danige wijze, dat de eerste applicant het eerst 
in aanmerking komt. 

Waar echter meer dan een applicatie op een en 
denzelfden daturn en VOOI een en hetzelfde ondermijn
recht is ingediend, zal dat recht uitgegeven worden door 
middel van uitloting. 

2'id*. Het zal echter de Regeering vrijstaan, \vaar zij 
het noodig acht, om, in plaats van applicaties, deze 
rechten bij publieke veiling of publieke pacht.ing uit 
te geven. 

21 e*. Van de opbrengst op private geproelameerde 
gronden van de alzoo toegestane onderrn\jnrechten, 
volgens deze wet, zal de helft aan den geregistreerden 
eigenaar van de plaats of gedeelte daarvan toekomen, 
en de andere helft aan den Staat. 
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21{*. W aar volgens art. 20a werfgronden door den 
eigenaar v66r de proclamatie van zijne plaats zijn uit
gehouden, zal hij het recht hebben tot een mijnpacht op 
zoodanige gronden. 

De Regeering zal niet het recht hebben zoodanige 
mijnpacht te weigeren. 

21g*. Ingeval van openbare pleinen, straten, wegen, 
spoorwegen, en dergeUjken, zal ook eene driemaande
l~iksche publicatie en proclamatie als voorzegd in art. 
17 dezer vvet plaats vinden, alvorens recht tot onder
mijnen wordt verleend. 

21h*. Zij die van bun voorkeurrecht onder art. 21c. 
gebruik hebben gemaakt, kunnen niet in aanmerking 
komen, bij het toezeggen van recht tot ondermijnen 
onder art. 21g. 

21i*. De applicaties zullen worden ingediend onder 
eenen vorm, als zal worden voorgeschreven door het 
Hoofd van Mijnwezen en goedgekeurd door de HEd. 
Regeering en verkrijgbaar gesteld bij de verschillende 
Mijncommissarissen, Verantw. klerken, en Landdrosten 
welke applicaties een zegel van 5 shillings zullen moeten 
dragen, overeenkomstig art. 44 dezer wet. Geene ap
plicaties zullen in aanmerking genomen worden, die 
niet aan den voorschreven vorm voldoerL Deze vorrn 
zal in de regulaties opgenomen worden. 

21k*. Het Hoofd van 1\1~inwezen zal zorg dragen dat, 
minstens eene maand voor de in werking treding van 
de regula ties, alle am btenaren als bedoeld onder art 
21 i voorzien zullen zijn van de benoodigde vormen voor 
applicaties. 

21Z*. Zij die schriftelijk verlof tot ondermijnen van 
de Regeering hebben verkregen, zullen binnen een ter
mijn, te bepalen door de Regeering, eene waarborg in 
handen moeten stellen ten genoegen van de Regeering 
en den eigenaar der oppervlakte. 

21m*. Deze gronden zullen claimsgewijze moeten 
worden betaald, overeenkomstig art. 61 dezer wet, te 
worden berekend naar de oppervlakte dier gronden voor 
ondermijnen verkregen. De licenties daarvoor zullen 
dadel~ik na toekenning moeten worden uitgenomen. 

21n*. Regulaties voor het veilig bewerken van zoo
danige onderm\iningen zullen door den Staats-Mijnin
genieur, in overleg met het Hoofd van Mijnwezen, wordcn 
opgetrokken en, na dour de Regeering goedgekeurd te 
zijn, kunnen deze in werking gesteld worden tot de 
eerstvolgende Volksraadszitting, waarna zoodanige ver
anderingen en verbeteringen. als door den Ed. Achth. 
Volksraad wenschelijk zullen geacht worden, kunnen 
worden aangebracht. 
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22*. Wanneer door ingezetenen ofwanneer door be
woners eener locatio per memorie verlangd wordt 
dat dorpsgronden of kleurlingen-locaties geheel of 
gedeeltelijk zullen worden opengesteld, en zulks der 
Reaeering wenschelijk en uitvoerbaar voorkomt, zal zij 
de 

0 
macht hebben deze gronden hetzij geheel, hetz\j 

gedeeltelijk open te zetten voor zoekers of te verklaren 
tot pu blieke del verij onder de bepalingen, neergelegd 
in deze wet voor Gouvernementsgronden r:1et dien 
verstande echter: 

Dat geen rechten om op dorpsgronden te prospec
teeren of te del ven zullen worden verleend, tenzij 
hiertoe aanzoek wordt gedaan door minstens twee 
derden van de burgers en ingezetenen van een dorp. 

Dat geen rechten als boven zullen worden verleend, 
tenzij de dorpsgronden van eenigerlei dorp van genoeg
zame grootte zijn om te dien aanzien geene be
lemmering te veroorzaken in de behoeften van veeweide. 

Dat alle wegen en paden, leidende naar het dorp, 
onbelemmerd zullen moeten blijven. 

Dat geene boomen of ander houtgewas zullen 
worden gebruikt of weggevoerd voor de ten uitvoer
legging van de te verleenen rechten. 

Dat geen inbreuk zal worden gemaakt op cenigerlei 
bestaande rechten op den toevoer en het gebruik van 
water, hetzij voor publieke of private doeleinden, en 
zulke inbreuk zal gestraft worden volgens de straf
bepalin gen van art. 81. 

Dat alle regelen en voorschriften ten opzichte van 
puhlieke delverijen op Staatsgronden, zooals neergelegd 
in de thans gewijzigrle wet no. 8, 1885, voor zoover 
die bestaanbaar zijn met het zoeken en delven op 
dorpsgronden, zullen worden in acht genomen. 

Dat van de netto opbrengst der del verijen een zeker 
gedeelte. nader door de Regeering te bepalen, zal worden 
aangewend ten behoeve enter verbetering van het dorp. 

De Staatspresident, met aclvies en consent van den 
Uitv. Raad, zal de mar,ht hebben om in overleg met 
het I-Ioofd van Mijnwezen zoodanige verdere bepalingen 
te maken als tot het regelen der zaken noodig mogen 
zijn, mits niet in strijd met de bovenstaande regelen 
of beginselen. 

22a*. Wanneer een kapitein met zijn raad verlangt, 
dat op de locatio, die h\j met zijn volk bewoont, onder
zoekingen worden ingesteld naar de aanwezigheid van 
edelgesteenten en edele 1netalen, clan kan hij bij de 
Regeering aanzoek doen zulks te doen plaats hebben 
door blanke personen. 

De personen, door den kapitein en zijn raad daartoe 
voorgedragen, zullen in de eerste plaats de consideratie 



Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

125 [1894 

der Regeering genieten. Acht de Regeering het wen
schelijk andere personen te autoriseeren, zoo kan zulks 
geschieden zonder opgaaf van redenen; uitgezonderd 
zij, wier plaatsen door de Regeering onteigend werden 
ten behoeve van uitbreiding der locatie, aan wi8 het 
voorkeurrecht zal worden verleend. 

De Regeering zal doen aanwijzen aan den persoon of 
aan de personen, door haar geautoriseerd, welk gedeelte 
der locatie voor prospecteeren beschikbaar is gesteld. 

Wanneer het blijkt door het prospecteeren, dat 
er betaalbare edelgesteenten of edele metalen gevonden 
worden binnen zoodanige locaties. zal de Regeering het 
recht hebben deze gronden, hetzij geheel, hetzij gedeel
tettjk, te verklaren tot pulieke delverijen, onder de 
bepctlingen neergelegd in deze wet voor gouvernements
gronden, met dien verstande echter : 

1. Dat aan den kapitein en zijn volk het recht 
van veeweiden zal worden gelaten; 

2. Dat hunne kralen en landerijen zullen worden 
uitgesloten en niet zullen mogen worden be
lemmerd, dan rnet hunne toestemming; 

3. Dat voor hunne gezinnen en hun vee genoeg
zaam water zal worden gelaten; 

4. Dat aan den persoon of personen door de Re
geering geautoriseerd tot prospccteeren, 
wanneer zij voldoende bewijs levcren voor de 
betaalbaarheid der gronden, eene rnijnpacht, 
ondeL· de bepalingen dezer wet zal kunnen 
worden toegekend, de grootte te worden 
bepaald in overleg met den Superintendent 
van Naturellen en met het Hoofd van het 
Mijnwezen, maar in geen geval grooter 
dan het maximum. bepaald voor private 
gronden bij art. 19 dezer "\vet, gerekend naac 
het aantal open te verklaren morg~n;. 

5. Dat aan de kapiteins en bun volk, welke de 
locaties gratis van het Gouvernement ont- · 
vangen hebben, eene compensatie zal worden 
toegekend, berekend naar het vierde der op
brengst van de licentie- en n1ijnpachtgelden: 

G. Dat aan de kapiteins en hun volk, welke de 
locatiegronden, ten deele of geheel, voor eigen 
rekening hebben verkregen, eene compensatie 
zal worden toegekend, berekend naar het 
derde van zoodanige opbrengst; 

7. Aan de Ref;eering wordt de macht gelaten zulke 
bepalingen te maken, aangaande het toe t ~ 
kennen gedeelte van licenties en mijnpacht
gelden aan Moshette en de met hem gelijk
staande ka1Terkapiteins, als haar goeddunkt. 
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2B. De mijnpachtbrief, bedoeld bij art.18, zal uitge
geven \vorden voor een tijd, niet korter dan vijf en niet 
langer dan twintig jaren. Het zal echter den houder 
van zoodanigen mijnpachtbrief vrijstaan, orn gemelde 
mijnpacht te vernieuwen voor een tijd van nog twintig 
jaren of korter, onderworpen aan de bepalingen der 
alsdan bestaande wet. Dit recht van vernieuwing zal 
ook gegeven worden aan houders van reeds verleende 
mijnpachten, na afloop van den termijn, waarvoor de 
mijnpachtbrief verleend werd. 

Op den mijnpachtbrief zal moeten worden betaald 
de som van 10s. per morgen in het jaar, te voldoen bij 
vooruitbetaling aan den ambtenaar, onder wiens admi
nistratie de mijnpacht gelegen is, terwijl de houder van 
zoodanigen rnijnpachtbricf onderworpen is aan de vol
gcndc voorwaardcn: 

t. Van al het gevondene zal hij behoorlijk rnoetcn 
boek houden en daarbij zulke vormen ge
bruiken als de Regeering mocht noodig vinden 
voor te schrijven; 

2. Inzage der boeken zal ten allen tijde aan den 
Mijncommissaris of ambtenaar onder wiens 
administratie de mijnpacht gelegen is of 
een anderen daarvoor aangewezen ambtenaar 
verleend moeten worden; 

3. De Hegeering zal steeds het recht hebben, in 
stede van de betaling van 10s. per morgen, 
te eischen betaling van twee en een half 
percent van de waarde der vondsten gedurende 
het a.fgeloopen jaar, zooals die door de 
boeken of andere be,vijsmiddelen aangewezen 
wordt; 

4. Indien zulks door (le Hegeeringsambtenaren 
geeischt wordt, zal de .iuistheid van de opgaven 
der boeken onder eede van den eigenaar of 
zijnen boekhouder rnoeten verzekerd word en; 

G. Zulke andcre voorwaarden als de Regeering 
zal wenschelijk achten, cchter niet in strijd 
rnet den gee~t of de bepalingen dezer wet. 

Wanneer de betaling van den mijnpachtbrief voor 
zulke mijnpachten zes maanden ten achter is, zal de 
:Mijncornmissaris of ambtenaar onder wiens administratie 
de mijnpacht gelegen is, in de Staatscourant en bij 
kennisgeving in geschrifte aan den eigenaar tot de 
betaling daarvan aanmanen. 

De Mijncommissaris of ambtenaar, onder wiens 
administratie de mijnpacht gelegen is, zal verplicht zijn 
deze aanmaning dadelij k na verloop der zes maanden 
te doen. 
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Indien drie maanden na datum der publicatie van 
die aanrnaning, de betaling van alle verschuldigde gel
den niet gevolgd is, zal de Regeering het recht hebben 
den mijnpachtbrief vervallen te verklaren. 

23a. Alle hoekpunten eener mijnpacht moeten zijn 
aangegeven door gemetselde steenen bakens als vermeld 
in art. 6a en een opschrift dragen: Mijn pacht, no. 
(zijnde het nommer van den mijnpachtbrief) alsmede 
het officieele bakennommer door den claiminspecteur 
op te geven, terwijl de zijden moeten worden aange
geven als in art. 6b vermeld. 

Voor het behoorlijk onderhoud dezer bakens, te 
beoordeelen door den Mijncommissaris1 zal de houder 
van den mijnpachtbrief verantwoordelijk z~jn volgens 
art. i3 van wet no. 3, 18641 

1
) zooals goedgekeurd Lij Vo1ks

raadsbesluit art. G1D, dd. 22 l\iaart 1866. 
Deze bakons zulten bij verzuim, door den Staat op 

kosten van de gerochtigden tot de mijnpacht, worden 
opgericht en onderhouden na kennisgeving volgens 
art. 6c. 

Het ontbreken of het in niet behoorlijken toestand 
zijn der bakens kan nimmer aanleiding geven tot het 
betwisten van de grootte der mijn pacht, volgens de 
goedgekeurde kaart en volgens den verleenden mijn
pachtbrief. 

24. 2
) Hij, die van den eigenaar eener plaats of van 

den eigenaar van een stuk gronds een gedeelte mocht 
huren, om daarop rnijnen te exploiteeren, kan evenals 
de eigenaar en op dezelfde voorwaarden als dezo, eenen 
mijnpachtbrief verkrijgen, mits hij zijne huurcedule 
notarieel laat opstellen en registreeren. Deze mijnpacbt 
zal vernieuwbaar zUn zoo lang hij huurder blijft. 

24a. Mijnpachten en verpachte gronden met licenties 
of rnijnpachten daarop, kunnen, in hun geheel of wel 
gedeeltel~jk, van den eenen persoon op den anderen 
overgemaakt worden, onder bepaling neergelegd in art. 
'14, -vvet no. 7, '1883. 3

) 

Bij de verdeeling van een mijnpacht stellen de 
houders van gedeelten zich, zoowel gezamenlijk als 
afzonclerlijk, van af don datum waarop de registratie 
van de overdracbt van het bun toekomende deel heeit 
plaats gehacl, tegenover de Regeering aansprakelijk voor 
de geheele opbetaling der gelden, volgens den origineeten 
mijnpachtbrief verschuldigd, en de stipte uitvoerir g dor 
wettelijke bepalingen op rnijn pachten toepasselijk. 

1
) Bakenwet, bladz. 243 L. W. 18!9-1885. 

2
) Zie de aanteekening bij art. 18 dezer wet. 

3
) \Vet ter regeling van de betaling van heerenrechten op den ver

koop en het transport van onroerend eigendom. Zie bladz. 1195 L. W. 
1849-1885. 
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Deze bepalingen zullen, rnet betrekking tot ver
deeling, ook van toepassing zijn op reeds verleende 
mijnpachten. 

Elke alde van overmaking zal een zegel moeten 
dragen volgens art. 82 dezer wet. 

Bij verkooping in executie van mijnpachten en ver
pachte gronden, zullen dezelfde bepalingen gelden als 
bij dergelijke verkooping van vaste eigendom men. 

24v*. Omtrent vernieuwing van mijnpachten onder 
artt. 24 en 24a zullen de navolgende regelen gelden: 

1. Dat geen mijnpachten zullen worden vernieu\vd 
dan ten name van de pcrsonen of maat
schappijen ten faveure van welke zij het 
laatst waren geregistreerd, tenzij dat eerst 
transport geschiedt ten name van den nieuwen 
aanvrager. 

2. Dat de vernieuwing van een mijnrmcht aan cen 
huurder volgens art. 24 dezer wet, alleen zal 
gesehieden wanneer uit het door hem over 
te leggen en notarieel geregistreerd contract 
blijkt, dat de huur nog loopende is of be
hoorlijk is vernieuwd. 

3. Dat wanneer een persoon was vroeger huurder, 
doch na dien t~jd ook is geworden eigenaar 
van den grond, waarop de rnijnpacht ligt en 
het blijkt, dat hij daardoor zoowel de eigen
domsrechten als de minerale rechten in zijn 
bezit heeft, de vernieuwing zal kunnen ge
sehieden. 

4. Dat ingeval een mijnpacht-termijn is afgeloopen 
en men wil bij vernieuwing van clezen mijn
pachtbrief~ volgens art. 24a, de mijnpacht 
verdeelen, dan zal dit geschieden voor zooveel 
deelen, als waarvoor aanvraag voor vernieu
wing wordt gedaan, in welke verdeelde mijn
pachtbrieven de verplichtingen in art. 24a ver
meld, moeten voorkomen en mits b~j ieder zoo
danig vcr deelde rnijn pachtbrief behoorlij ke 
landmeterskaarten in viervoud worden over
gelegd. 

J. Dat de verlcnging of vernieuwing zal kunnen 
gcschieden van G tot 20 jaar, evenals hq 
een nieu wen mijnpachtbricf, conform art. 23 
dczer \vet. 

G. Dat de mijnpachtbricf zal word en verleend tegen 
de betaling en op de voorwaarden, thans bij 
de wet vastgesteld of later vast tc stellen. 
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7. Dat ingeval van verdeeling van een nog 
loopenden mijnpaehtbriefvan het te verkoopen 
gedeelte, een nieuwe mijnpachtbrief op grond 
van een notarieele cessie zal worden uitgereikt, 
met behoor]ijke kaarten, en dat bij aanvrage 
de oorspronkelijke mijnpachtbrief mede moet 
worden ingezonden, opdat door den Registra
teur van Akten daarop aanteekening van de 
yerdeeling kan vvorden gemaakt, hetgeen 
tevens ook zal moeten geschieden wanneer 
een onderdeel van een mijnpacht nader wordt 
verdeeld. 

2S. V oor ieder prospecteer en geproclameerd veld zal Aanstclling van ccn 
door de Regeering, indien noodig, een bevoegd persoon mijncommissaris. 
aangesteld worden als mijncommissaris, wiens salaris 
door den Uitv. Raad bepaald zal worden, tot nader 
besluit dienomtrent van den Eersten Volksraad. 

De Regeering zal eveneem; het recht ht::b ben om, Spccialc I~anddrost. 
indien noodig, voor ieder prospecteer of geproclameerd 
veld een specialen rechterlijken ambtenaar aan te stellen, 
met den titel van Specialen Landdrost, met crimineele 
en civiele jurisdictie, gelijk aan die van den Landdrost. 

Bij de benoeming van zulk een rechterlijken ambte- Jurisdictic. 
naar zullen door de Regeering nauwkeurig de grenzen 
moeten worden bepaald, waarbinnen hij jurisdictie 
hebben zal. Binnen die grenzen zal dan de Landdrost 
van het respectieve district geen crimineele en civiele 
jurisdictie meer hebben. 

Bij de uitvoering der jurisdictie van dezen Spedalen 
Landdrost zullen de wetten en costumen, in landdrost
hoven in gebruik, toegepast worden. Ook met betrek
king tot appel op een hooger Hof zullen diezelfde 
regelen gelden. Deze Speciale Landdrost zal binnen de 
grenzen van het veld waarover hij jurisdictie ll8eft, 
dezelfde macht hebben met betrekking tot huwelijken, 
als aan eenen Landdrost gegeven wordt bij de huwelijks- . 
ordonnantie. 

Ook zal de Regeering het recht hebben om naast Rechterlijkc com
den Specialen Landdrost nog and ere rechterlijke am b- missaris. 
tenaren aan te stellen met j urisdictie van eenen Jnrisdictie. 
landdrost in crimineele zaken en bevoegdheid tot het 
houden van voorloopige onderzoeken, en om verder 
voor zulke ambtenaren instruction vast te ste1len. 

Omtrent het salaris van deze arnbtenaren zal dezelfde Salaris. 
bepaling als bovenvermeld gelden. 

26. Den Mijncommissaris zal dezelfde eed afgevraagd neecdiging der 
worden als den Landdrost. Alle bearnbten, op welke ambtcnarcn. 
delverij ook aangesteld, zullen behoorlijk l::ieeedigd 
worden bij aanvaarding hunner posten. 

9 
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Klerken van den ~6a. Aan den Mijncommissaris zal een klerk worden 
mijncommissaris. toegevoegdl die, iiJ.dien er geen Speciale Landdrost is, 

ook publieke aanklager en griffier van het Lage Hot 
zal zijn. Omtrent zijn salaris geldt dezelfde bepaling 
als in art. 25. 

Idem. 27. Indien vereischt, zal de Regeering een of meer 
klerken toevoegen aan het departement van den Mijn
commissaris. 

Ten aanzien van het salari~ zal dezelfde bepaling 
gelden als in art. 25 omschreven is. 

Claiminspecteurs. 27 a. De Regeering heeft de rnacht om, indien noodig, 
voor elk veld een of meer claiminspecteurs aan te stellen 
en omtrent hunne werkzaamheden zulke regulaties 1

) 

te 'Jlaken als zij moge noodig achten. 
Omtrent het salaris van de claiminspecteurs geldt 

dezelfde bepaling van art. 25. 
:Machtvandenmijn- 28. De Mijncommissaris zal het toezicht hebben over 
commissaris. het veld of de velden, waarover hij is aangesteld. Hij 

zal tevens bekleed zijn met de macht om alle zaken 
aangaande de delverijen te regelen en te besturen over
eenkmnstig deze wet en alle regulatien, die krachtens 
deze wet door de Regeering gepubliceerd mogen worden. 

Bepaalt waar niet Hij zal ook acht geven op de grieven der delvers 
gedolven ofgezocht en a1les doen wat strekken kan tot het algemeen belang 
zal mogen worden. tot bevordering van den bloei der delverijen en van den 

gezondheidstoestand harer bevolking, teweten: het bepalen 
van plekken, waar niet gedol ven of gezocht zal mogen wor
d en en bestemd voor het openhouden van wegen, waar
onder ook begrepen worden wegen ofpaden van de claims 
naar de batterijen en op plekken geschikt voor water
rechten, en op zulke andere plaatsen als waaromtrent 
van tijd tot tijd door de Regeering instructien zullen 
worden gegeven; de geheele regeling van de uitgifte, 
indien noodzakelijk, van standlicentien en het bepalen 
van plekken waar al of niet gebouwd mag worden. 

Standplaatsen. Waar echter meer dan vijf standplaatsen naast of 
· nabij elkander zouden komen, moet hij eerst door het 

I-T oofd van het Mijnwezen de toestemming der Regeering 
beKomen, alvorens voor die meerdere standplaatsen 
licenties uit te reiken. 

Persoonl. belasting. De Regeering zal de macht hebben hem of een 
ander persoon onder hem het innen van persoonlijke 
belasting binnen de grenzen van z\jn veld op te dragen 
onder zulke regulatien als de Regeering noodig zal 
achten vast te stellen . 

.Jurisdictie. Indien er geen Speciale Landdrost is aangesteld, zal 
hij crimineele en civiele jurisdictie hebben gelijk met 
die van den Landdrost. 

1
) Zio Gouvts. Kennisgeving No. 229, 1893, bladz. 977 L.W. 1890-1893. 
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H~i zal ex-officio Vrederechter zijn voor de geheele Vrcderechter ex-
Republiek. officio. 

Wat betreft de uitoefening van civiele eo crimi
neele jurisdictie door den M~jncommissaris zullen de 
wetten en costumen, in landdrosthoven in gebruik, 
toegepast worden. 

Ook met betrekking tot appel op een Hooger Hof 
zullen dezelfde regelen gelden. 

Indien er geen Speciale Landdrost is aangesteld, Huwelijken. 
zal de Mijncommissaris binnen de grenzen van het 
veld, \vaarover hij is aangesteld, dezelfde macht hebben 
met betrekking tot huwelijken als aan eenen Land-
drost gegeven wordt bij de huwelijks-ordonnantie. 

28cc De Regeering zal op zoodanige velden waar Vcrantw. klerken. 
zij zulks wenschelijk en noodzakelijk moge achten, een 
of meer der klerken van den 1\!Iijncommis:::;aris aanstellen 
als verantwoordelijken klerk of klerken. 

De Regeering zal het recht hebben zulke verant- Mijnc. blijft verant
woordelijke klerken afzonderlijke standplaatsen op ver- woordelijk. 
schillende deelen van het geproclameerde veld aan te 
wijzen. Door de verantwoordelijkheid van zulk een 
klerk, werkzaam z~jnde op het hoofdkantoor van den 
Mijncommissaris zelf, wordt niet de verantwoordelijk-
heid van den 1\1ijncommissaris weggenomen. 

Een verantwoordelijke klerk zal alle licenties, val~ Werkzaamheden v, 
lende onder z~jne afdeeling kunnen uitreiken, alsmede den verantw. klerk. 

kunncn ontvangen heerenrechten, venduleges, boeten, 
marktgelden, pachtgelden en andere speciale inkomsten; 
alsmede zulke andere werkzaamheden kunnen verrich-
ten, als in de wet is bepaald, onder dezelfde bepalingen 
en voorschriften als daarorntrent gelden voor den Mijn-
Gommissaris. 

Licentien door zulk een klerk geteekend en uit
gegeven, zullen dezelfde rechten geven alsof zij waren 
geteekend en uitgegeven door den Mijncommissaris zelf. 

Verantwoordelijke klerken, een eigen afdeeling 
hebbende, zullen verplicht zijn behoorlijke registers te 
houden van alle door hen uitgereikte licenties, en zullen 
zoo spoedig mogelijk alle gelden door hen ontvangen, 
storten bij den Mij ncommissaris, en binnen vier dagen 
na het einde van iedere maand hunne verslagen en 
1naandstaten bij den Mijncommissaris inzenden. 

De Regeering zal de macht hebben om zulk een 
Verantwoordelijken klerk te bekleeden met de macht 
en jurisdictie van een Resident-Vrederechter binnen 
zulke grenzen als de Regeering zal bepalen. 

28b. De uitgehouden gronden, volgens art. 20, voor 
huizen, gebou wen, watervoren, tuinen of landerijen, 
alsmede die onder art. 18 voor mijnpachteu, en voorts 
allc plekken gronds, die geheel zijn ingesloten door 
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eene publieke delverij of prospecteerveld, zullen staan 
onder jurisdictie van den Mijncommissaris, of indien 
zij er zijn, van de speciale rechterlijke ambtenaren van 
die del verij of dat prospecteerveld. 

De Regeering zal het recht hebben om bij procla
matie ook onder de jurisdictie van de ambtenaren op 
de publieke delverijen te brengen plaatsen of stukken 
gronds, grenzende aan die pu blieke del verij of in de 
nabijheid daarvan liggende. 

28c. Waar op de verschillende geproclameerde 
delverijen een persoon of maatschappij, houder van 
claims of mijnpacht, wenscht aan te leggen een dam 
voor het verzamelen van tailings of regenwater (mits niet 
uit een bestaanden waterloop offontein), een buis, pijp of 
andere geleiding, tot het brengen van water naar zijn 
of hare machine-standplaats, of een weg tot het ver
voeren van kwarts of stoifen van de claims of mjjn
pacht naar de machineplaats, hetzij voor gewone door 
trekdieren getrokken wagens, of wel door zoogenaamde 
langs rails bewogen truckwagens, mits deze niet door 
stoom of electriciteit worden voortbewogen, zal de Mijn
commissaris daar'toe vergunning kunnen geven. 

Indien zoodanige watergeleidingen, gewone wegen 
of truckwegen over claims, mijnpachten, waterleidingen, 
straten, spoorwe_3en, tramwegen of standplaatsen van 
andere personen gaan, dan zal de applicant, om de 
noodige vergunnjng voor den aanleg en de exploitatie 
daarvan te verkrijgen, eene schriftelijke aanvraag daar
toe moeten doen bij den betrokken :Mijncommissaris. 
Deze aanvraag zal gedurende eene maand worden 
gepubliceerd in de Staatscourant, en in een der plaat
selijke couranten, door en op kosten van applicant, ter 
kennisname van part\jen, die hunne bezwaren en aan 
spraken om compensatie bij den betrokken Mijncom
missaris binnen dien tijd moeten inzenden. Eenig per
soon, zoodanige watergeleidingen, dammen, wegen enz. 
aanleggende over claims, mijnpachten enz., zonder d aar
toe het verlof van den Mljncommissaris te hebben ver
kregen, zal gestraft worden met eene boete van £10 niet 
te bovengaande en bij wanbetaling met gevangenisstraf 
met of zonder harden arbeid, zes weken niet te boven 
gaancle, onverminderd echter het recht van den eigenaar 
of de eigenaren van de oppervlakte tot sch.aclevergoeding. 
Het bedrag dezer compensatie zal door twee arbjters wor
den bepaald. Een hunner zal gekozen worden door den 
aanvrager en de ander door de belanghebbende partij. 
J3jj verschil der arbiters zal de Mijncommissaris optreden 
als eindbeslisser, wiens eindbeslissing dadelijk aan het 
Hoofd van Mijn wezen zal worden toegezonden ter over
legging aan de Regeering. Wanneer die eindbeslissing 
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binnen een maand van af den dag van ontvangst der 
stukken ten Gouvernementskantore door de Regeering 
niet wordt afgekeurd, zal dezelve beschouwd worden 
als te zijn bekrachtigd. Indien geene bezwaren worden 
ingediend, zal de Mijncommissaris het recht hebben 
zoodanige aanvrage toe te staan. Worden er wel be
zvvaren ingediend, dan zal hij daaromtrent beslissen en 
van zoodanige uitspraak zullen de betrokken partijen 
in appel kunnen komen bij het Hoofd van Mijnwezen, 
wien:::: uitspraak finaal zal zijn. 

28d. De Regeering zal bij speciale overeenkomst 
vergunning kunnen verleenen tot het aanleggen van 
geleidingen voor het overbrengen van electrische 
stroomen ten dienste van de mijnen en mijnwerken. 

2fl. Het is het Hoofd van het Mijnwezen en den amb
tenaren van zijn departement, alsmede Specialen Land
drosten, en Assistent-Landdrosten, Rechterlijke Commis
sarissen en den ambtenaL'en van hun departernent op een 
prospecteer- en geproclameerd veld, niet geoorloofd om, 
direct of indirect, claims te hebben, eenigerlei handel te 
drijven, een·ig agentschap van welken aard ook waar te 
nemen, of eenig aandeel te hebben in eene mijnmaat
schappij, of in eenig syndicaat of vennootschap van 
een delverszaak. 

Ook is het den Landdrosten, Hoofdambtenaren en 
hunnen ondergeschikten verboden om als directeuren~ 
adviseuren, controleurs of als beambten verbonden to 
zijn aan eene mijnmaatschappij. W ordt het bevonden 
dat bovengenoemde ambtenaren zich schuldig rnaken 
aan overtreding van de bepalingen, vervat in dit artikel, 
dan kunnen zij, naar bevind van zaken, door de Regee
ring worden geschorst in hunne betrekking voor een 
zekeren tijd of wel word en ontslagen. 

30. In geproclameerde velden zal de :Mijncommissaris 
kunnen bepalen waar geprospecteerd kan worden 'Jnder 
prospecteer-licentien en ook bepalen op welke plekken 
delvers-lieentien zullen moeten uitgenomen worden. 

De Mijncommissaris zal het recht hebben, indien 
applicatie daarvoor gedaan wordt, de delvers-licenties, 
waaronder claims gehouden worden, terug te brengen 
tot prospecteer-licenties, na behoorlijk onderzoek en na 
rapport van den claimin'3pecteur daaromtrent ontvangen 
te hebben. 

Bij bevinding, dat iemand grond houdt onder pros
pecteer-licentie en er niet behoorl\jk op werkt ten ge
noege van den Mijncommissaris, met het doel edel metaal 
of edelgesteente te vinden, zal de :Mijncommissaris het 
rrcht hebben hem te gelasten delvers-licentie uit tenemen. 

De Mijncommissaris zal hierbij in aanmerking moeten 
nernen, dat, wanneer claims vereenigd zijn, de bewerking 
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van een der aldus vereenigde claims op een tijdstip, als 
voldoende moet worden beschouwd, welke bepaling 
evenwel niet van toepassing zal zijn op claims, die reeds 
vroeger onder delvers-licentie werden gehouden. 

De licentiehouders kunnen, ingeval zij ontevreden 
zijn met zoodanige beslissing van den Mijncommissaris, 
binnen 30 dagen in appel komen bij de Begeering, door 
het Hoofd van het Mijnwezen, waarna de Regeering op 
diens rapport finaal zal beslissen. 

Ieder Landdrost zal, uitgezonderd op de geprocla
meerde velden en de prospecteervelden, waar een Mijn
commissaris is aangesteld uf aangewezen, prospecteer
licenties binnen do grcnzen van zijn district kunnen 
uitreiken. 

30a. De registratio van ovordl'acht van clairns on 
standplaatsen zal geschieden ten kantore van den be
trokken Mijncommissaris of Verantwoordelijken klerk. 

30b*. Ieder persoon of maatschappij, in het bezit van 
een claim, blok claims of waterrecht, truckwegen, ma
chine-standplaatsen, bewaarplaatsen of waterleidingen, 
kan bij den Mijncommissaris een verzoek in geschrifte, . 
behoorlijk geteekend en vergezeld van een schetskaart, 
of zoo mogelijk van een landmeterskaart van de claims 
of waterrecht enz. deponeeren tot een onderzoek van zijn 
of haar aansprakcn op een certificaat van bezitrecht. 

Het zal daarna \vettig en verplichtend zijn voor den 
Mijncommissaris, om onderzoek in te stellen omtrent 
zoodanige aanspraken. Waar het blijken zal dat het 
formeele wettige bewijs van bezitrecht gebrekkig is 
wegens: 

a. het niet passeeren van transport; of 
b. eenig ge brek in de bevoegdheid of het gezag 

van eenigen persoon, die transport moge ge
geven hebben of voorgegeven moge hebben 
transport te geven ; of 

c. den dood of afwezigheid van den persoon op 
wiens naam de rechten in geschil mochten 
geregistreerd staan ; of 

d. de onbekwaamheid om eenige andere oorzaak 
van den houder in bezit van zoodanig eigen
dom om bewijs van bezitrecht te bekomen 
op de wijze tot nog toe voorgeschreven door 
de wet; of 

e. de oorspronkelijke verkrijging van claims door 
foutieve of valsche lastgevingen of anders
zins, mits de persoon die applicatie maakt 
voor het bezitrecht, of dit houdt, niet eene 
partij zal zijn geweest tot het maken van 
zulke valsche lastgaving en hrma fide be
zitter is; 
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dan zal de Mijncommissaris het recht heb ben een door 
hem geteekend bewijs van bezitrecht uit te reiken aan 
zoodanigen applicant. 

V 66r de uitreiking van zoodanig bewijs van bezit- Bewijs van feitelijk 
recht echter, moet eerst bewezen worden, dat de appli- en rustig bezit. 
cant in vreedzaam bezit en genot is en gerechtigd om 
aanspraak te maken op de rechten waarvoor hij aanzoek 
gedaan heeft. 

Waar het recht van den applicant niet duidelijk Publicatie der aan
is, zal de M~incommissaris niet dadelijk een bewijs van vrage. 
bezitrecht uitreiken aan hem, maar zal eene kennis-
geving publiceeren, vragende om objecties tegen de uit-
reiking van zoo(Janig bewijs van bezitrecht, te worclen 
gemaakt binnen 3 rnaanden van af datum er van. 

Zoodanige kennisgeving zal in de Hollandsche taal 
gepubliceerd worden driernaal in de Staatscourant en 
minstens eenmaal in een plaatselijk nieuwsblad, zoo er 
een is, en zal zoo duidelijk mogelijk aangeven de ligging 
yan het eigendom, den aard van de rechten gevorderd 
ten aanzien daarvan, den naam van den persoon, die 
aanspraak maakt en ingeval eenig ander persoon ge
registreerd i~ als de houder, den naam van zoodanig 
persoon. 

Ingeval in die drie maanden geene objecties wor- Objectie~. 
den ingediend, zal de beslissing van den Mijncommis-
saris finaal zijn. 

Ingeval objecties worden ingediend, zal de Mijn
commissaris als zoodanig daaromtrent beslissen. 

Ingeval objecties worden ingediend zal gehandeld 
word en volgens bepaling van art. 6g. 

Op een certificaat van bezitrecht voor claims of Zegelrecht op ceri.i
blokken claims zal een zegelrecht moeten worden vol- ficaat. 
daan van vijf shillings per claim, en op andere certi-
ficaten van bezitrecht zal een zegel van tien shillings 
op ieder certificaat geplaatst worden. 

3t. De Mijncommissaris zal verplicht zijn behoor- Welke boeken de 
lijk boek te houden van alle inkomsten en uitgaven. mijnc.moethouden. 

Hij zal tevens behoorlijk registers houden van alle li-
centien en rechten door hem aan personen of vennoot-
schappen verleend en wel op de volgende wijze: 

a. Een register van alle beroeps- en bedrijfs
licentien. 

b. Een register van alle licentien, uitgereikt aan 
delvers op de velden. 

c. Een register van alle prospecteer-licentien, uit
gereikt aan zoekers op private geproclameerde 
gronden, met vermelding van den eigenaar 
en de plaats waarop gegraven wordt. 
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d. Een register van alle delvers-licenties, uitge
reikt voor gronden onder concessie of mijn
pacht, waarbij vermeld wordt de naam van 
den concessionaris of m~jnpachthouder en van 
de plaats. Geen licentie om op gronden onder 
concessie of mijnpacht te de1ven, zal verleend 
worden dan alleen met schriftelijke toestem
ming van den concessionaris of mijnpacht
houder. 

e. Een register van alle toegekende rechten op 
water leidingen, claims, enz. 

f. Een register van alle overmakingen van claims 
ot andere m~jnrechten. 

g. Een register van alle mijnpachtbrievcn, door de 
Regeering volgens art. GO vcrlccnd. 

h. En zulke awlcre registers als de Regeering 
mocht willen voorschrijven. 

Aan het publiek zal inzage worden verleend van 
deze registers. Bij eenvoudige inzage zal betaald worden 
de somma van 1s. 6d. voor iedere inzage. Bij schrifteliike 
inlichting moet een bedrag van 5s. voor ieder geval be
taald worden, bestaande in zegels, die op het rocument 
gehecht en gecancelleerd moeten worden. 

32. De Mijncommissarissen zullen voorts verplicht 
zijn maandelijks hunne staten te zenden aan den The
saurier-Generaal, en in diens kantoor de landsgelden, in 
hun bezit, maandelijks te storten. 

33. Op het navolgende zal door de Mijncommissa
rissen en Verantwoordelijke klerken nauwkeurig gelct 
worden: 

a. Dat niemand zonder behoorlijke licentie eenig 
beroep of bedrijf zal 11itoefenen, delven of 
zoeken zal. 

b. Dat hun klerk of klerken behoorlijk boek en 
notulen houden van alle zaken in hun Hof 
behandeld of beslist en dat hunne onder
hoorige en ondergeschikte ambtenaren hunnc 
plichten vervullen en verantwoording doen 
van alles hun opgedragen of van gelden hun 
tocvertrouwd. 

c. Dat alle Gonvernementskantoren, gebouwen en 
gevangenissen, tenten, goederen, enz., enz., 
in goede orde worden gehouden. 

d. Dat alle invoerrechten volgens tarief op goe
deren uit het buitenland ingevoerd en waar
op nog geen recht betaald is, zorgvnldig 
worden ingevorderd. 



Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1.37 [1894 

e. Dat het zegelrecht en heerenrecht, aan de Re
geering verschuldigd op alle overmakingen 
van claims en standplaatsen, behoorlijk vol
daan wordt. 

f. Dat alle leges of andere gelden, den Staat toe
komende volgens deze wet of latere wetten 
en regulatien, promptelijk betaald worden 
en dat alle officieele documenten aan zegel
recht onderhevig zijn. 

g. Alle boetegelden en hofkosten, ontvangen ten 
kantore van de Speciale Landdrosten, moeten 
rnaandelijks bij de Mijncommissarissen worden 
gestort, met overlegging van een gespecifi
cecrden staat der beboete personen. 

B4. Van de uitspraak van den Mijncornmissaris of Appel van de uit
van den Spccialen l .. anddrost, zoo die er is, zal er appel spraak v. den mijnc. 

zijn op het Rondgaand Hof, den Hechter zitting hou-
dende in camera te Pretoria, of het I-Iooggerechtshof. 

35. De Staatspresident zal de macht hebben maat- Oprichting v. poli
regelen tot de oprichting van eene politiemacht te nemen, tiemacht. 

en verder zulke stappen te doen in overeenstemming 
met deze wet als hij · nnodzakelij k mag ach ten voor het 
algemeen welzijn en de goede orde der velden. 

Genoemde politiemacht zal staan onder bevel van 
den a1n btenaar be last met de crimineele j urisdictie. 

36*. Aan personen of maatschappijen, die houders 
zijn van concessien of mijnpachten op privatA of op 
Gouvernementsgronden, zal het vrijstaan, zonder ver
breking der concessien of mijnpachten, personen te 
vergunnen op die gronden onder concessie of mijn
pacht tot hun voordeel te delven, onder zulke wettige 
overeenkomsten als genoemde concessionarissen of 
mijnpachthouders en personen onderling mogen maken; 
mits ierl.er persoon, dus delvende, eene licentie uit-
neemt bij <lcn ambtenaar onder wiens adrninistratie 

Hondcrs van mijn
pachtconcessics en 
mijnpachten mogen 
anderen vergunnen 
daarop te werken. 

deze grond gelegen is. Op znlk eene licentie zal uit- Liccntie daarvoor 
drukkelijk vvorden aangeduid op welke mjjnpacht of noodig. 
concessie dezelve is verleend, terwijl de betaling zal 
zijn het gewone licentiegeld per claim. De bepalingen 
omtrent claims zijn in deze van toepassing, behalve die 
orntrent het terugvallen aan de Regeering, ingeval van 
wanbetaling der licentiegelden. 

De twee en een half percent, bedoeld in punt 3 van 
art. 2~1, zal niet toegepast worclen op die elaimhuuders. 

De concessie- of mijnpachthouder is verplicht van Kennisgeving van 
elke verleende vcrgunning kennis te geven aan den zulkc vergunning. 

ambtenaar, onder wiens administratic de bedoelde grond 
gelegen is. Elke overtreding zal gestraft worden met 
eene boete van ten hoogste £10 of bij wanbetaling, 
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gevangenisstraf van ten hoogste zes weken, met of zonder 
harden arbeid. 

37*. Alle geadmitteerde advocaten, procureurs, nota
rissen, agenten, transport- en verba.nduitmakers, en 
beeedigde vertalers, die volgens landswetten gerechtigd 
zijn, bij de civiele Hoven des lands te praktizeeren en 
hun beroep uit te oefenen, zullen toegelaten worden op 
de velden te praktizeeren. Het tarief van licentien, be
noodigd om een dier professies op de velden te kunnen 
uitoefenen, zal zijn naar vastgestelde ordonnanties. Geen 
ongeadmitteerd en ongelicentieerd persoon zal het recht 
bebben, zaken in eenig Hof voor anderen waar te nemen 
of de werkzaamheden onder de professies der voormelde 
praktizijns vallende te verrichten. Ecltter zal het een 
iegelijk vnjstaan, \vanneer hij zulks vcrlangt, zijnc zaak 
in eigen persoon voor een llot op de velden tc behan
delen of persoonlijk overdracht te doen, van eenige stand
plaats, claim of eenig deel ervan, als anderszins z~jn 
wettig eigendom zijnde. Hij zal echter niet het recht 
hebben, kosten-rekeningen voor het verdedigen zijner zaak 
te maken of onkosten te vorderen voor eenige aide van 
overmaking, transport of anderszins, behalve voor getuige
gelden, hofpenningen, dagvaarding of zegelrerhten. 

37a*. Alle bezitrechten, volgens wet verleend, zullen 
onbetwistbaar zijn en kunnen niet in rechten worden 
aangevallen, tenz~j zij verkregen zijn geworden door 
bedrog van den bezitter daarvan. 

3S. De concessionaris of mijnpachthouder, die delvers 
toelaat op zijn geconcessioneerden of mijnpachtgrond 
te delven, volgens artikel 36, zal gerechtigd zijn bij het 
einde van iedere maand van de Regeering te ontvangen 
drie-vierden van de voor licentien betaalde gelden. 

39. Delvers op geconcessioneerden ofmijnpachtgrond 
zullen staan onder den Mijncommissaris, onder wiens 
administratie zoodanige grond valt of den naastbijzijnden 
Mijncommissaris of den Landdrost van hun district, 
volgens beslissing der Regeering. 

40. Eigenaren en gebruikers van gronden langs 
rivieren of anderen water loop, zullen geen recht van actio 
hebben tegen de Regeering of eenige goudmijn-com
pagnie of gouddelvers of andere compagnien of personen, 
onder beschcrming van 's lands wetten mijnen exploi
teerendo of delvendc, omtrent schadevergoeding wegens 
bet troobel maken of vermoddering van het water in 
gemelde rivieren of waterloopen door het te gebruiken 
voor de mijnen. 

De Regeering zal evenvvel het rccht hebben om ten 
aanzien van het troebel maken of vermodderen van 
rivieren of waterloopen maatregelen te nemen en be
palingen te maken. 
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41. Met betrekking tot de waterverdeelir1g wordt het 
aan den Mijncommissaris van elk geproclameerd veld 
overgelaten om, onderworpen aan de nadere goedkeuring 
van de Regeering, na overleg met het Hoofd van het 
Mijnwezen, zulke regulatien te maken ten opzichte van 
de waterverdeeling, als naar omstandigheden van zulk 
een veld billijk en redelijk mogen geacht worden, met 
inachtneming van alle rechten van private eigenaren. 

Met betrekking tot publieke velden wordt uitdrukkelijk 
verklaard dat geen delver, onder welke omstandigheid ook, 
eenig eigendomsrecht in het water, door eenige rivier, 
waterloop. of gelegde watervoor loopende, zal hebben. 
Slcchts zal rncn het recht van gebruik van genoemd water 
rolgcns wet of regulatien hebbcn. ln gevallen, vvaar 
under· sommige omstandighcden s~hade rnoct vcrgocd 
worden, zal de waarde van het water niet in aan
rnerki ng komen. 

De Regeering zal, bij overeenkomst, bijzondere 
waterrechtcn kunnen toekennen op Gouvernements
gronden en ook voor algemeene belangen, op geprocla
meerde private gronden. 

42. Houders van n1ijnpachten en behoorl\jk ont
gonnen delvers-claims zullen gerechtigd zijn tot het Yer
krijgen van waterrechten. 

Bewerkers van "tailings" hebben het recht waterrech
ten te verkrijgen en te gerrieten, onder zulke bepalingcn 
als daaromtrent door de Regeering, na overleg met het 
Hoofd van het Mijnwezen, mogen worden vastgesteld. 

43*. Mocht het blijken dat ongeregeldheden hebben 
plaats gehad, zooals o. a. wanneer zij bij de verleening 
niet verbonden waren aan claims, mijnpacht of recht 
tot het bewerken van cctailings,)) of wanneer zoodanig 
rnijnrecht, waarvoor zij verlt:end waren, reeds vervallen 
is, dan zal· voor zoodanige waterrecbten geen certificaat 
van bezitrecht uitgereikt worden en zullen zij niet door 
het lloofd van het Mijnwezen worden bekrachtigd. 

Voortaan zullen geene waterrechten op geprocla
meerde gronden verleend worden, die niet verbonden 
zijn aan claims, mijnpacht of een recht tot het hewer
ken van ((tailings,)) tenzij rnet uitdrukkelijke toestem
ming der Regeering. 

44. Applicaties voox' waterrechten 1noeren ge
schieden bij den Mijncommissaris, en elke applicatie 
zal een zegel moeten dr agen ter waardc van vijf shil
lings, en moet vergezeld gaan van plannen in viervoud, 
vervaardigd door een bekwaarn ingenieur oflandmeter, 
en die zoodanige aansluitingen en bizonderheden moeten 
bevatten als door· den M\jncommissaris, in overeen
stemrning rnet de artt. 22 en 23 der instructies voor 
claiminspecteurs, zullen verlangd worden. De· plannen 

Regulaties voor wa· 
terverdeeling. 

Verlujjging van wa
terrechten. 

vVanneer geen cer
tificaat v. bezitrecht 
voor een waterrecht 
wordt uitgereikt. 

Hoe applicatie voor 
waterrechten ge
maakt wordt. 
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moeten door den Claiminspecteur voor correct met de 
afbakening geteekend worden. 

De applicaties moeten geschieden in zoodanigen vorm 
als van tijd tot tijd door het Hoofd van het Mijnwezen 
zal worden bepaald, en alle daarin verJangde bijzonder
heden moeten ook op de plannen voorkomen. 

45. Van deze applicaties zal door den applicant 
eene kennisgeving moeten gepu bliceerd worden, 3 maal 
in de Staatscourant en minstens 1 maal in een plaatselijk 
nieuwsblad, zoo er een is. Deze kennisgeving zal door 
den lVIijncommissaris uitgereikt worden in den vorm 
als door het Hoofd van het Mijnwezen vastgesteld. 

De applicatie met plannen zal tevens gedurende 
eene rnaand op het kantoor van den Mjjncommissaris 
ter inzage liggen voor belanghebbenden, die hunne 
objecties bij den betrokken Mijncornrnissaris binnen 
dien tijd kunnen inzenden. 

Worden deze objecties, partijen gehoord zjjnde, door 
den M~jncommissaris ongegrond bevonden, zoo zal hij 
de applicatie kunnen toestaan. 

\Vanneer meer dan een applicant aanzoek doet 
tot verkrijging van een en hetzelfde V\Taterrecht, zal de 
Mijncommissaris, na partijen gehoord te hebben, be
slissen wie daartoe gerechtigd is. 

Van de beslissing van den Mijucommissaris zal 
binnen veertien dagen appel z~jn bij het Hoofd van 
het Mijnwezen, wiens beslissing flnaal zal zijn. 

46. Alle vergunningen van waterrechten worden 
opgezonden naar het Hoofd van het l\1jjnwezen ter be
krachtiging, vergezeld van eene kopie der applicatie, van 
de plannen en het rapport van den Mijncommissaris 
over het al of niet wenschelijke van de bekrachtiging, 
over de behandeling der objecties, zoo die er waren, enz. 

Voortaan zullen geene waterrechten als geldig be
schouwd worden, tenzij bekrachtigd door het l_:Ioofd van 
het l\1ijnwezen, of begrepen in een certificaat van be-
zitrecht. · 

47. Op alle waterrechten, hierna tc worden verleend 
en bestemd en gebruikt als drijfkracht, zal betaald 
worden de som van 1s. per 1naand voor elke paarde
kracht voor ieder waterrecht, eene kracht van 10 
paardekrachten niet te boven gaande; en 2s. 6d. per 
maand voor elke paardekracht boven de tien paarde
krachten. 

48. Dij het vervallen van claims of mijnpacht, 
of van een recht tot het bewerken van «tailings,)) ver
valt tevens het voor het bewerken dier claims, m~jn
pacht of «tailings)) vergunde waterrecht. De laatste 
houder van zoodanig waterrecht heeft echter~ gedurende 
eene maand na den datum waarop bovenbedoeld mijn-
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recht vervallen is, een preferent recht tot het terug
bekomen van het waterrecht, tot het bewerken van 
andere hem toebehoorende claims, mijnpacht of «tail
ings,)) wanneer hij daartoe op de gewone wijze eene 
nieuwe applicatie indient. 

Een waterrecht kan ook op voordracht van den 
:Mijncommissaris, door het Hoofd van het Mijnwezen 
vervallen verklaard worden, wanneer binnen twee jaren 
na de bekrachtiging daarvan, de machinerie, waarvoor 
het waterrecht was aangevraagd, niet in werkende orde 
is of van het waterrecht nog geen behoorlij~ gebruik 
wordt gemaakt. 

40. Water, door den bewerker van mijnpacht Kunstmatig verkre
of claims op kunstrnatige wijze verkregen, door het gen water mag niet 
· k f d l' · d worden uitgegeven. z1n en van putten o oor opzame 1ng 1n ammen op 

hun mijnpachtgrond of claims, zal niet mogen worden 
uitgegeven door de Regeering of Mijncommissaris, doch 
blijft ter beschikking van den eigenaar of bezitter dier 
mijnpacht of claims. 

50. Geen concessien op Gouvernementsgrond zullen Mijnconcessies op 
in het vervolg verleend worden. -w anneer echter loca- Gvts. grond worden 

niet mcer verleend. liteiten worden aangetroiien, waar geen genoegzame 
voordeelen verbonden zijn aan de bewerking der claims w • 

door enkele delvers, of waar de grond, na reeds claims
gewijze bewerkt te zijn, weer verlaten is, zullen zoodanige 
localiteiten onder mijnpaeht uitgegeven kunnen worden Uitzonc1cring wat 
aan eenen delver of aan delvers voor een bepaald getal betreft het uitgeven 
· t · ;J d 'dd 1 h' f' van bepaalde locali~ .1aren. en e1nue ze oor nu e van rnac 1nes o op teiten in mijnpacht. 
andere wijze te bewerken, en wel op de volgende voor-
waarden: Voorwaarden. 

a. De uitgestrektheid van stukken gronds onder 
1nijnpacht zal niet minder zijn dan 150 bij 150 
treden, noch grooter dan 500 bij 500 treden. 

b. Iedere aanvrage zal gedurende eene maand 
aangeplakt staan ten kantore van den Land
drost van het respectieve district, of zoo 
de grond staat onder een mijncommissaris, 
ten kantore van dezen en ook op den aan
gevraagden grond, en zal moeten bevatten 
eene volledige omschrijving van den grond, 
wat aangaat de g1ootte, de ligging en of hij 
reeds bewerkt is of niet. 

c. Ieder belanghebbende heeft het recht bezwaren 
in te brengen tegen de uitgifte onder mijn
pacht van een stuk gronds, hetgeen schrif
telijk geschieden moet met opgave van de 
redenen -van deze zijne bezwaren, naar 'vier 
geldigheid de Landdrost of Mijncommissaris 
onderzoek zal doen. 
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d. Dadelijk na verloop van den tijd van kennis
geving zal de Landdrost of de Mijncommissaris 
de aan vrage bij de Regeering inzenden met 
zijn rapport. Keurt de Regeering haar 
goed, clan zal de mijnpacht verleend worden 
volgens vorm voorkomend in de schedulen 
dczer wet. 

e. Voor deze mijnpacht zal een jaarlijksch pacht
geld, telkens vooruit te voldoen, betaald 
worden berekend naar 10s. per morgen jaar
lijks. De mijnpachtbrief zal een zegel moeten 
dragen ter waarde van vijf ponden (£5). 

f. Mijnpachten kunnen overgemaakt worden op 
dezelfde wijze en onder dezelfde bepalingen 
als claims en andere mijnrechten. 

g. Zoo de grond, waarop een mijnpachtbrief ver
leend werd, niet bewerkt wordt, zal de mijn
pachtbrief niet vernieuwd kunnen worden, 
tenzij clan Inet uitdrukkelijke schriftelijke 
toesteminin g der Regeering. 

h. Zulke andere voorwaarden als de Regeering 
zal wenschelijk achten. 

51. Iedere aanvrage om mijnpacht, recht van water
leiding, bescherming, vereeniging van claims en andere 
dergelijke aanvragen zullen zegels moeten dragen ter 
waarde van vijf shillings. 

52. Delvers of prospecteerders, zijncle houders van 
aan elkancler grenzende claims ten getale van niet meer 
clan twaalf, die hunne clairns wenschen te vereenigen, 
zullen gemelcle claims als vereenigd kunnen laten re
gistreeren met alle waterrechten aan zulke claims be
hoorende, op aanvrage ten kantore van den betrokken 
Mijncommissaris of Verantwoordelijken klerk. 

Bij registra.tie za.l klaar en duiclelijk het aandeel 
van iederen delver of pros'pecteerder moeten omschre
ven worden. 

B\j verleening van certifica.at van zulke vereeniging, 
onder zegel van twee pond (£2), zullen de houders 
der vereenigde claims de gewone voorrechten genieten, 
bij desbetreffende regulaties op de velden, waar zij 
gelegen zijn. 

De amalgarnatie van claims vervalt niet door de 
vera.ndering der licenties. 

52a. Elke delversclaim of elk geama.lgameerd blok 
van del versclaims kan speciaa1 wonlen geregistreerd op 
de w~ize als hieronder uiteengezet. 

52b. Personen, die hunne ch1m of blok van claims 
speciaal wenschen te laten registreeren, moeten daartoe 
aanzoek doen bij den hetrokken Mijncommissaris, zooveel 
mogelij k in den vorm als hierachter voorgeschreven. 
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Deze applicatie zal een zegel moeten dragen volgens 
het bij art. 51 bepaalde en moet vergezeld gaan van 
eene kaart, vervaardigd door cen geadmitteerd land
meter. De applicatie met kaart zal gedurende eene maand 
op het Mijncommissariskantoor voor het publiek ter 
inzage liggen. 

De Mijncommissaris zal daarop aan den aanvrager 
eene kennisgeving uitreiken, zooveel mogelijk in den 
vorm als hierachter voorgeschreven, waarin dag en 
datum van behandeling zal worden vastgesteld (tusschen 
datum van publicatie van kennisgevir:.g en datum van 
behandeling moet minstens een tijd van een maand zijn). 

Deze kennisgeving zal gepubliceerd worden eenmaal 
in de Staatscourant en tweemaal in een plaatselijk 
nieuwsblad, zoo er een is. 

Indien v66r genoemde behandeling geen kennisge
ving van objectie is geschied aan den Mijncomrnissaris 
en den applicant, en overigens aan de wet is voldaan, 
zal de Mijncommissaris de applicatie kunnen toestaan, 
en de speciale registratie zal dan geschieden als verder 
hierin is uiteengezet. Een kennisgeving van objectie 
zal een zegel dragen van vijf shillings volgens art. 51. 

W anneer v66r genoemde behandeling zulk eene 
kennisgeving van objectie bij den M~jncommissaris ont
vangen zal zijn, dan zal de speciale registratie voorloo
pig niet toegestaan worden. 

Binnen tien dagen na kennisgeving Yan o bj ectie zal 
de persoon, die objecteert, tegen den applicant rechter
lijke stappen moeten nemen om de geldiO'verklaring 
zijner objectie te verkrijgen. Deze geldigverklaring kan 
bij applicatie worden gevraagd. Hierin zal de ambte
naar, belast met de civiele rechtspraak op het veld, 
iurisdictie hebben, en deze zal orntrent de speciale 
registratie zulk een order geven als hij noodig zal achten. 

Indien de applicatie voor speciale registratie van 
een claim of claims wordt toegestaan, zal die registratie 
geschieden in een afzonderlijk daarvoor aan te leggen 
register, waarvan de vorm door het Hoofd van het Mijn
wezen zal worden voorgeschreven. 

Van die speciale registratie zal een certificaat wor
den uitgereikt zooveel mogelijk volgens den vorm als 
hierachter voorgeschreven. 

Dit certificaat zal een zegel dragen, berekend tegen 
tien shillings per claim. 

Geen certificaat zal worden uitgereikt tenzij alle 
op de claim of claims verschuldigde gelden zijn betaald. 

52c. Het zal den Mijncomm1ssaris niet geoorloofd 
zijn speciaal geregistreerde claims, waarop een ver
band is gepasseerd, onder prospecteer-licenties terug 
te brengen. 
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52d. Op speciaal geregistreerdo claims is art. 61b 
niet van toepassing. 

Wanneer de betaling van delverslicentien voor zulke 
claims zes maanden of meer ten achter is, zal de Mijn
commissaris in de Staatscourant en, indien door de 
Regeering wenschelijk geacht, ook in een plaatselijk 
nieuwsblad tot de betaling daarvan aanmanen. 

De Mijncommissaris zal verplicht zijn deze aanmaning 
dadelijk na verloop der genoemde zes maanden to doen. 

Indien binnen drie maanden na datum der publi
catie van de aanmaning de betaling van alle versctml
digde gelden niet gevolgd is, zal de claim of zullen de 
claims door de Regeering publiek kunnen worde11 ver
kocht op zulk een wijze als door haar zal worden 
bepaald. 

De datum van verkoop zal in de Staatscourant en, 
indien door de Regeering wensc.helijk geacht, ook in een 
plaatselijk nieuwsblad, minstens veertien dagen tevoren 
worden gepubliceerd. 

Uit de opbrengst zullen allereerst alle gelden aan 
het Gouvernement verschuldigd voldaan worden. Onder 
die gelden zal een bedrag van £2 10s. per claim wor
den gerekend als boete en voor onkosten. 

52e. Het art. 52d zal ook van kracht zijn ten op
zichte van del ver::;claims of geamalgameerde blokken van 
delversclaims, voor welker speciale registratie in termen 
van art. 52b a pplicatie is gem·aakt en wel voorloopig en 
alleen zoolang als met de applicatie volgens de bepa
lingen en binnen de termijnen in art. 52b gesteld, 
voortgang wordt gemaakt, totdat die applicatie zal zijn 
toegestaan of geweigerd. 

52{*. Op speciaal geregistreerde claims volgens art. 6a 
e. a., kan evenals op vast eigendom hypotheek worden 
gegeven. Echter zal zoodanige hypotheek worden ge
passeerd en geregistreerd voor den betrokken Mijncom
rnissaris bij wien de speciale registratie van de claim 
of claims is geschied en niet ten kantore van den re
gistrateur van Akten, tenzij als eene gewone alde, nadat 
behoorlijke registratie ten kantore van den Mijncommis
saris heeft plaats gehad. 

Dezelfde bepalingen, als bij hypotheek op vast 
eigendom, zullen ten dien aanzien gelden, zooals o. a. 
met betrekking tot de rechten van crediteuren en ver
koopingen in executie, ook wat betreft het uitmaken 
van de hypotheek- en verband-akten en de personen 
daartoe gerechtigd, zullende de Mijncommissarissen de
zelfde macht bezitten, welke aan Landdrosten dienaan
gaande bij de wet is toegekend. De zegelrechten, zooals 
door de wet is bepaald bij vaste of onroerende goederen, 
zullen ook hier van toepassing zijn. 
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G2g. Standplaatsen op geproclameerde gronden kun·
nen speciaal geregistreerd worden op dezelfde wij6e als 
hiervoor omschreven ten aanzien van delversclaims: 
echter zal geene publicatie eener kennisgeving noodig 
zijn en de Mijncommissaris zal in dit geval de speciale 
registratie dadelijk kunnen toestaan en een certificaat 
daarvan uitreiken, indien bij hem daartegen geene be
zwaren bestaan. 

52h. Omtrent de betaling der licentien op speciaal 
geregistreerde stand plaatsen~ zullen de re gel en geld en 
voorgeschreven in art. 52d ten aanzien van speciaal 
·geregistreerde claims. 

52i. Op speciaal geregistreerde standplaatsen kan 
hypotheek worden gegeven onder geheel dezelfde bepa
lingen als hierin bepaald ten aanzien van hypotheek op 
speciaal geregistreerde claims. 

G3. W ordt onder doze wet eon terrein bij procla
matie tot publieke dolverij verldaard, zoo zal do 
pcrsoon of zullen de personen, die onder prospecteerlicen
tie zich prospecteerclaims op dat terrein heeft of 
hebben afgebakend, gerechtigd zijn zoodanige claims te 
blijven behouden, rnits aan deze wet voldaan worde. 

54·. Protectie voor alluviale claims zal verleend 
worden in geval van ziekte of onder zulke bijzondere 
omstandigheden als naar het oordeel van den Mijn
commissaris voldoende geacht mogen worden om de 
protectie te verleonen. 

De tijd van protectie zal naar den aard van ieder 
geval bepaald worden, terwijl niets geheven zal wor
den voor het verleenen der protectie. 

5G. Hij, die op commando is of voldaan lweft aan 
eeno oproeping tot het bewaren van orde en rust, zal 
van zelf protectie op zijn claim of claims (hetzij voor 
rif of alluviaal) hebben gedurende den t\jd dat hij op 
commando of bedoolden specialen dienst is, en in geval 
van commando, nog gedi1rende 30 dagen na zijne aflos
sing van dat comrnando zonder dat die protectie speciaal 
behoeft te worden toegestaan, mits hij van zoodanige 
oproeping kennis gecft aan den betreil'enden Mijn
commissaris. 

Gedurenfle flen tijd dezer protectie zullen geen 
licenticgelden op do claims betaald behoeven te worden. 

5G*. Voorloopige kwijtschelding van claim-licentie
gclden (hetzij voor rif of alluviaal) kan verleend worden 
in geval van ziekte . of wegens ongezondheid der streek, 
als naar het oordeel van den Mijncommissaris voldoende 
geacht moge worden om kwijtschelding te verleenen. 
Elk zoodanig geval van kwijtschelding zal zoo spoedig 
mogel\jk door den M\jncmnmissaris met volledig rapport 
naar het Hoofd van het Mijnwezen worden gezonden, 
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ter finale goed- of afkeuring door de Regeering, die do 
kwijtschelding al of niet zal bekrachtigen. 

De tijd van kwijtschelding zal naar den aard van 
ieder geval bepaald worden, terwijl niets geheven zal 
worden voor het verleenen daarvan. 

57. Claims, behoorende tot den boedel . van een 
overleden persoon, zullen niet vervallen, tenzij de 
executeur in gebreke blijft, om 30 dagen na ontvangst 
van zijn aanstelling of bekrachtiging daarvan door den 
W eesheer, aan de voorschriften der wet te voldoen. 

Bij verclere geregelde voldoening aan de bepalin
gen der wet zullen zulke claims beschouwd word.cn 
~tls ha ten van den boedel, en als zoodan ig wordCI' 
bdtawleld volgcns de he pal ingen der wceswet. 

58. Wannecr het noodig rnocht bovonden wonlcr. 
in het algemeen belang voor publieke doeleinden, zoo
als voor spoorwegen, groote waterleidingen, enz., eens 
afgestane rechten in hun geheel of ten deele in te 
trekken, zal de Regeering het recht hebben zulks te doen 
met vergoeding, bij onderlinge overeenkomst tusschen 
belanghebbenden en de Regeering te bepalen. lngeval 
zulk een overeenkomst onmogelijk zal zijn, zal de be
paling der vergoeding bij arbitrage geschieclen door 
een of meer wederzijds aangestelde personen, met 
referte tot een door de arbiters gekozen en van tc 
voren benoemden scheiclsrechter, die, indien de arbiters 
niet overeen kunnen komen op een of meer punten in 
geschil, over zooclanige punten beslissen kan. 

59*. Een terrein eenmaal tot eene publieke delver~j 
of deel daarvan verklaard, zal noch geheel, noch ge
deeltelijk kunnen gesloten worden, dan alleen wanneer 
het aantal delvers binnen de grenzen van zoodanig 
deel dat aangevraagd of voorgesteld wordt om gesloten 
te ·worden, Jninder is (lan een getal, berekend naar e(m 
per·soon op iedere twintig morgen, rnits altijd het sluiten 
van zulken geproclameerden grond de rechten en aan
spraken niet zullen aandoen op machine-stCtndplaatsen, 
gruis (tailing) ligplaatsen~ waterrechton of andere bezit
rechten, te voren verkregen. 

In geval van sluiting van een publieke delverij of 
deel daarvan, zal daarvan () maanden vooraf kennis 
worden gegeven in de Staatscourant en minstens een
maal per maand in een locaal blad, zoo er een is, in 
het laatste geval op kosten van den aanvrager. Een 
schetskaart van de del verij of plaats of gedeelte daar
van,. waarvan de her roe ping aangevraagd is geworden, 
zal ter inzage liggen ten kantore van den Mijncommis
saris gedurende het tjjdperk van die zes maanden. Alle 
objecties, gedurende die zes maanden ingediend, zullen 
op den la:atsten dag van clien termijn, of~ als die dag 
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op een Zon- of feestdag valt, den dag daarna, gehoord 
worden. Voorts zal voor de voortzetting van den arbeid 
van hen wier claims nog niet uitgewerkt zijn, behoorlijk 
zorg gedragen worden of compensatie verleend. Het 
bedrag van zoodanige compensatie te bepalen bij onder
linge overeenkomst, tusschen de Regeering en belang
hebbenden en ingeval zij niet kunnen overeenkomen, 
bij w~jze van arbitrage. 

59a. Wanneer binnen den privaten grond, die als 
publieke delverij geproclameerd is, localiteiten worden 
aangetroffen, waar geen genoegzame voordeelen ver
bonden zijn aan de bewerking cler claims door enkele 
delvers, of waar de grond, na reeds claimsgewijze be
werkt te zijn, weer verlaten is, zal de Regeering het 
recht hebben op zulke localiteiten mijnpachten uit te 
geven volgens de bepalingen vervat in de artt. 18, 23 
en 24 dezer wet. 
. 59b. Op private geproclameerde plaatsen zullen, twee 
Jaren na de proclamatie derzelvel stukken gronds mogen 
uitgegeven worden voor tuinen en plantages, op zulke 
plekken alwaar het gebleken is, dat er geen goudhou
delide riffen of alluviale depositas aanwezig zijn, en wel 
onder de volgende voorwaarden : 

1. De uitgifte van zulke gronden geschiedt op 
aanvrage van den eigenaar, onder zulke voor
waarden als deze mocht vaststellen, door de 
Regeering, na onderzoek door den betrokken 
Mijncommissaris en op voordracht van het 
I-Ioofd van het lVIijnwezen. 

2. Indien het later mocht blijken dat er goud
houdende riffen aanwezig zijn, zal dat ge
declte waar die riffen doorgaan, uitgegeven 
worden op de gewone wijze, met dien ver
stande, dat indien er schade gedaan wordt 
aan tuinen of plantages, zoodanige schade 
uitbetaald worde door den licentiehouder of 
houders naar taxatie, door arbiters te worden 
vastgesteld. 

60. W anneer stukken gronds volgens het voor
gaande artikel uitgegeven zijn voor tuinen en plantages 
zullen zu] ke stukken gronds voor geen and er doel mogen 
worden gebruikt. 

61 *. Elk blank persoon~ die zich ondenverpt aan de 
wetten des lands en aan den ambtenaar, die de in 
dit artikel genoemde licentien uitreikt, de quitantie 
of het certificaat overlegt, dat hij zijne persoon
l~jke belastingen, volgens wet, over het loopende jaar 
heeft betaald, zal het recht hebben eene delvers
licentie te -verkrijgen voor twintig shillings per maand, 
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om op publiek veld te dclven of to mijnen naar cdel
gesteenten en edele metalen. Deze licentie van twintig 
shillings zal echter slechts kunnen ge8ischt worden 
voor claims, waarop reeds machinerie opgericht en in 
werkende orde is, of indien, onverschillig waar, reeds 
gebruik gemaakt wordt van machinerie voor het ver
gruizen van kwarts van die claims afkomstig. Waar in 
andere gevallen de :Mijncommissaris het uitnernen van 
een delverslicentie gelast, zal daarvoor slechts vijftien 
shillings per maand betaald behoeven te worden. Ook 
heeft elk blank persoon, mits voldoende aan dezelfde voor
waarde, het recht eene prospecteerlicentie te verkrijgen, 
die hem het recht geven zal onderzoekingen te doen 
op Gouvernementsgronden, gelegen binnen de j urisdictie 
van den ambtenaar, die de licenties uitreikt en die 
tot onderzoek door de Regeering zijn beschikbaar ge
~teld of op private gronden, in overeenstemrning rnet 
de bepalingen dozer wet. Voor een licentie on1 tc pros
peeteeren op private gronden zal betaald rnoeten worden 
vijf shillings per maaud en op Gouverncmentsgrondcn 
2s. 6d. per rnaand. 

ti1a*. rren aanzien van het laten afbakenen en daarna 
houden van een delvers- of prospecteerclaim door 
middel van een procuratiehouder, gelden de volgende 
regelen: 

a. Mannelijke en vrouwelijke personen, in het bin
nenland gevestigd, zullen door een procuratie
houder delvers- of prospecteerclaims kunnen 
laten afbakenen en daarna houden, mits in
geval zij gehuwde vrouwen zijn, bijgestaan 
door den echtgenoot, en in geval zij minder
,iarigen zijn, b~jgestaan door en door tusschen
komst van ouder of voogd. 

Meerderjarige 1nannelijke personen, han
delende namens zichzelvcn of als cchtgenoot 
ouder of voogd, zullen bij hunne procuratie 
rnoeten overleggen de quitantie of het certi
ficaat vermeld in art. ()1. 

b. Meerderjarige mannelijke personen, in het 
buitenland gevestigd, zullen door een procu
ratiehouder delvers- of prospecteerclaims kun
nen laten afbakenen en daarna houden, mits 
de alde van procuratic notarieel is opgemaakt 
en behoorlijk gelegaliseerd, en deze procu
ratie behalve het gewone zegel van 1s. Ud. ecn 
zcgel dezer Republiek van 1 pond (£1) draagt. 

Dit zegel zal jaarlijks rnoeten worden 
vernieuwd en is voor elke procuratie door 
dienzelfden persoon op eenig goudveld dezcr 
Republiek gebruikt, geldig voor dat jaar. 
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De procuratiehouder kan daarvoor qui
tantie of duplicaat-quitantie verkr~jgen van 
den ambtenaar die het zegel op de eerste 
-procuratie van dien procuratiegever voor dat 
jaar heeft vernietigd. 

De procuraties of gecertificeerde afschriften ervan, 
zullen in elk geval ten kantore van den betrokken Mijn
commisaris moet worden overgelegd en daar blijven tot 
een bezitrecht is uitgegeven. 

Geene vrouwen of minderjarigen in het buitenland 
gevestigd, zullen door een procuratiehouder delvers- of 
prospecteerclailns kunnen laten afbakenen. 

61b. Als een delvers- of prospecteerlicentie verloopt 
zonder op of v66r den vervaldag vernieuwd te zijn, zal 
de claim waarvoor die licentie was uitgereikt, niet door 
een ander persoon kunnen worden afgebakend, maar 
vervalt aan de Hegeering. 

Gedurende dertig dagen na dien vervaldag zal de 
vroegere houder dier claim het recht hebben zijne 
rechten op die claim te herkrijgen door uitneming 
eener nieuwe licentie met b~jbetaling voor elke claim 
van een som gelds, gelijkstaande met het dubbele van 
het bedrag van de licentiegelden betaalbaar over het 
aantal dagen dat verloopen is na den vervaldag der 
vroegere licentie. Indien de nieuwe licentie echter binnen 
veertien dagen na den vervaldag door den vroegeren 
claimhouder wordt uitgenomen, zullen alleen de enkele 
licentiegelden voor die dagen behoeven betaald te worden. 

Na verloop van den genoemden termijn van dertig 
dagen zal het Hoofd van het Mijnwezen de claims op 
publieke veiling kunnen verkoopen, of wel bij on
verkoopbaarheid handelen conform art. 87 dezer wet. 
Van zoodanige publieke verkooping zal minstens veertien 
dagen te voren in de Staatscourant eene kennisgeving 
gepubliceerd worden. 

Het zal echter de Hegeering vrijstaan om voor zoo
danige verkooping aan de oorspronkelijke houders 
daarvan zoodanige claims terug te geven bij betaling 
door hen van alle achterstallige licentiegelden en boeten, 
alsook de daaromtrent gernaakte onkosten. 

G1c. Eenig blank persoon, die zich onderwerpt aan 
de wet ten des lands en aan den am btenaar, die de 
in artikel 61 genoemde licenties uitreikt, de qui
tantie of het certificaat overlegt, dat h~j zijne persoon
lijke belastingen volgens wet over het loopende jaar 
heeft betaald, zal op zijn naam voorloopige pros
pecteer-licentien voor zich en anderen kunnen verkrij
gen tegen de gewone betaling, doch voor niet langer 
dan een maand, tenzij h~j voor de aldus ten behoeve 
van anderen verkregen licentien v66r den termijn van 
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vernieuwing is verstreken, de gewenschte procuratien 
en quitantien of certificaten overlegt, waar_na de ver
nieuwing als gewone licentien op de respectleve namen 
kan plaats vinden. 

V 66r dien tijd kan geen transport, amalgamatie, 
enz., geschieden. 

62*. Ieder gelicentieerd delver zal gerechtigd zijn op 
elke geproclameerde plaats onder zijne licentien eene 
voor alluviale en eene voor een rifclaim te houden. Het 
zal hem evenwel vrijstaan een aantal claims van andere 
gelicentieerde claimhouders te koopen; hij zal in dat 
geval voor elke claim een delverslicentie moeten houden, 
tenzij de Mijncommissaris vooralsnog een prospecteer
licentie voldoende acht. 

Wanneer de gezamenlijke claimhouders van een 
geamalgameerd blok hunne respectieve aandeelen voor 
het doel van dit artikel bij den betrokken Mijncom
missaris of Verantwoordelijken klerk tegen betaling 
van vijf ponden (£5) hebben laten regfstreeren, zal 
elk hunner vrij zijn om opnie-._nv con claim af te bakcnen 
of daarop opnieuw procuratiG t0 gcven. 

Eenzelfde procuratie zal slechts eenmaal mogen 
worden gebruilr..t en bij uitreiking der licentien aan den 
licentiehouder worden teruggegeven, na vernietiging 
der zegels, aanteekening van het nummer der eerste 
licentie daarop verleend, alsmede het nummer van het 
register van registratie en aanteekening op de procuratie 
dat deze voor geene andere claim meer zal kunnen 
worden gebruikt. 

Aan den ontdekker van betaalbare goudriffen op en 
in geproclameerde publieke delverijen en op prospec
teervelden, zullen 12 claims toegekend worden zonder 
procuraties, doch wel onder eene belasting van 6s. 6d. 
per claim voor de eerste maand en daarna de gewone 
licentie. 

62a. Het afpennen van claims tusschen zonsonder
gang en zonsopgang is verboden, evenals het afpennen 
op Zonclagen en bij de wet erkende Christelijke feest
dagen. 

Het afpennen op zulke verboden tijden zal beschouwd 
worden als onwettig, niet erkend worden en geen recht 
hoegenaamd geven. 

62b. Ieder eigenaar van een claim of van een ge
amalgameerd blok, onder prospecteer-licentie gehouden, 
of van eene alluviale delversclaim of blok claims, 
zal verplicht zijn binnen eene maand na datum der 
eerste licentie bij den betrokken Mijncommissaris, Ver
antwoordelijken klerk of Landclrost, eene schets in te 
leveren van de ligging der claims of blokken, en onder
teekend door den persoon, die de opname heeft verricht. 
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62c. Ieder houder van een rifclaim of een geamalga
meerd blok rifclaims onder delvers-licentie, zal verplicht 
z~jn binnen zes maanden na den datum der eerste 
licentie, bij den betrokken Mijncommissaris, Verant
woordelijken klerk of Landdrost goedgekeurde land
meterskaarten in drievoud in te leveren van eene opme
ting van zijn grond, door een landrneter gedaan, en 
vcrvaardigd op zoodanige schaal als door den Landmeter
Gcneraal zal word en bepaald. 

Zoodanige opmeting moet aantoonen alle werken, 
gebouwen, tramlijnen, wegen, voetpaden, machinestand
plaatsen en de plaatselijke gesteldheid van den grond, 
en moet door driehoeksmeting of andere meting aan
gesloten zijn met zoodanige vaste punten of blijvende 
bakens van een~ andere opmeting~ als de Landmeter
Generaal zal bepalen of op zoodanige andere wijze als 
de Landmeter-Generaal zal voldoende acl1ten om nauw
keurig de plaats te bepalen. 

Deze kaarten zullen ten Landmeter-Generaalskantore 
worden onderzocht en goedgekeurd. 

De Landmeter-Generaal zal v66r de kaarten door 
hmn worden geteekend, in de Staatscourant door eene 
kennisgeving bekendmaken, dat deze kaarten zijn inge
zonden en dat zij door hen1 zullen warden geteekend 
indien binnen den t~jd van een maand na datum van 
publicatie geen protest daartegen is gelegd. 

W anneer protest wordt gelegd zal dit binnen den 
tijd van een maand moeten warden opgevolgd, bij 
gebreke waarvan de kaart door den Landmeter-Generaal 
zal worden geteekend als ware geen protest daartegen 
ingekomen. 

Omtrent kaarten, reeds vroeger onder dit artikel 
goedgekeurd en hierna goed te keuren, zullen dezelfde 
bepalingen omtrent rechtsgeldigheid gelden, als vast
gesteld in art. 6d. 

6~d. De bepalingcn van art. 62c zullen ook gelden 
ten aanzien van de delversclaims, afgepend v66r het in 
werking treden dezer bepaling en voor deze claims zal 
de termijn van inzending van kaarten zijn zes maanden 
na het in werking treden daarvan. 

62t:. De termijn van inzending van de kaart bedoeld 
bij het artikel62c, zal door het Hoofd van het Mijnwczen 
om gegronde redenen kunnen warden verlengd. 

62{'. De opmeting en opname van claims of blokken 
van claims voor de inwerkingtreding van bovenge
noernde bepaling, zal geschieden volgens de bakens of 
pennen op dat tijdstip opgericht zUnde. 
· Indien door de opmeting blijkt, dat er te veel grond 

is, dan zal de houder van zulke claims of zulk blok 
gerechtigd zijn den geheelen grond te behouden, mits 
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hij voor den grond, die er te veel is, eene afzonderlijke 
licentie uitneme, die berekend zal worden volgens de 
oppervlakte van den grond en waarop eene som zal 
betaald worden van den prijs van eene gewone delvers
licentie voor elke oppervlakte gelijk aan die van een 
del versclaim of grooter dan de helft daarvan, en voor 
de helft van een delversclaim voor eene oppervlakte 
gelijk aan of minder clan de helft van de oppervlakte 
eener delversclaim. 

62g. Landmeters, die werkzaam zijn met het op
rneten van claims, zullen het recht. hebben zich voor dat 
doel te begeven op eens anders grond, nakennisgeving 
aan de gerechtigden tot clien groncl of hun vertegen
woordigers, indien zij zich op dien grond bevinden, en 
daar de voor de opmeting nooclige instrumenten, vlaggen, 
enz., te plaatsen. 

Ieder, die hen daarin belet of belemmert, of moei
lijkheden aan de werkzaamheden voor de opmeting in 
den weg legt, zal gestraft worden met eene geldboete 
van ten hoogste £25, bij niet betaling te vervangen 
door gevangenisstraf van ten hoogste twee rnaanden. 

62h. Het zal verplichtend zijn voor alle landmeters 
om door den Landmeter-Generaal het Hoofd van het 
Mijnwezen te voorzien van een kopie van alle kaarten, 
die zij gemaakt hebben voor maatschappijen, syndicaten 
of private personen, voor zooverre zij betrekking heb
ben op publieke delverijen. 

6~i. 1'. Hij, die niet voldoet aan de in artt. 62b, c, d 
voor&~·eschre ven inzending van kaarten en 
schetskaarten binnen den gestelden termij n, 
zal gestraft worden met eene geldboete van 
ten hoogste £15. 

2. Indien deze boete niet worclt betaald binnen 
den daarvoor gestelden tijcl, zal de vernieuwing 
der Jicentie uitgesteld worden totdat de boete 
zal zijn betaald. 

3. Bij het vonnis zal een termijn kunnen gesteld 
worden, waarbinnen de inzending zal moeten 
geschieden. 

G3. Een alluviale clairn tot het graven naar edele 
metalen zal groot zijn 150 bij 150 voet en zal met dui
delijk zichtbare pennen en voren in rechthoek in do 
richting der zijden afgebakend worden. 

Een claim om te graven naar edelgesteenten zal in 
rechthoek groot zijn 30 bij 30 voet. 

Een quartz rifclaim zal lang zijn 150 voet (d. i. in de 
richting van het rif) en 4DO voet breed, zoodanig, dat 
iedere claim een rechthoek vormt, de breedte genomen 
aan een of beide zijden van het rif, naar verkiezing. 

Ten aanzien van een quartzrifclaim zullen voor de 
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zeven eerste dagen twee middelpuntspennen voldoende 
bakens zijn. 

Na verloop van dien tijd zullen vier hoekpennen Hoekpennen. 
in de plaats moeten zijn gesteld, en de richting aan-
gewezen worden door volgens wet bepaalde bakens. 

lndien op een quartzrifclaim ook alluviaal goud wordt Rifclaim waar allu
gevonden en ontgonnen, zal voor zoodanige claim een viaalgoudgevonden 
dubbel bedrag aan licentiegeld worden betaald. wordt. 

Bij quartzrifblokken van geamalgameerde claims, Hoekpennen v. ge
zullen voor elk blok vier hoekpennen voldoende wezen, amalgameerdc rif
maar de namen der respectieve claimhouders in het claims. 

blok moeten leesbaar op elke pen gemerkt worden, 
met datum van amalgamatie. 

Het bezit van eene licentie voor eene claim sluit Gouvt. houdt hc
niet in zich het beschikkingsrecht over de oppervlakte schikkingsrccht 
van den grond, welk beschikkingsrecht zich het Gouver- over oppervlakte. 

nement blijft voorbehouden tot het bepalen van wegen 
en andere werken, enz., zonder echter de bewerking der 
claim te belemmeren. 

Niemand zal het recht heb ben om zijn claim of Geen omheining 
mijnpacht te omheinen zonder voorafgaande schrifte- zonder s~hriftelijkc 
l~jke toestemming van het Hoofd van het 1VIijnwezen, toestemmmg. 

die in overleg met de Regeering zal beslissen, en in 
geen geval zal een grooter gedeel te van den grond 
omheind worden dan noodig is om de werken te be-
schermen en voor de belemmeringen en last met de 
werklieden te vrijwaren. 

Het gebruik van doorndraad voor omheiningen of Doorndraad vcrbo· 
voor andere doeleinden is op geproclameerde of prospec- den. 
teervelden verboden, alsmede op door publieke delve-
rijen ingesloten gronden. 

Alle omheiningen, zonder vergunning a] s voorzegd 
gemaakt of nog te maken, zullen door de gerechtigden 
tot den aldus omheinden grond worden weggenomen en 
bij gebreke daarvan zal de Regeering die op hunne kosten 
doen wegnemen. · 

64*. De hoekponnen of bakens van een claim zullen Hoogtc der hock· 
niet minder dan twee voet boven den grond uitkomen. pennen. 

Deze hoekpennen of bakens zullen niet _minder dan Dilde idem. 

twee duim in middellijn z\in. 
Daar waar de geaa.rdheid van den grond zulks Slooten. 

toelaat zullen bij elke pen of baken twee slooten moeten 
zijn gegraven, die bij de pen of baken een rechten hoek 
zullen aanwijzen van drie voet lang, een halven voet wijd 
en een voet diep, welke slooten de richting van de 
grenzen der claims zullen moeten aanwijzen; bovendien 
zullen de zij den van een claim of geamalgameerd blok 
van claims op duidelijke wijze zijn aangegeven door 
slooten, lijnbakens op duidelijk onderling zichtbare af
standen geplaatst, of andere merken. 
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Alle claims en geamalgameerde blokken van claims 
moeten op ieder hoekbaken een bord dragen, minstens 
9 duim in het vierkant, waarop duidelijk leesbaar, ge
schreven, gedrukt of geschilderd staat, het officieele 
nommer door den Claiminspecteur te geven, de namen 
van het mijneigendom en den claimhouder of de claim
houders, den datum der licentie en den datum der af
penning. 

W anneer de Claiminspecteur bevindt, dat aan een 
van de voorschriften in dit artikel niet is voldaan, zal 
hij het recht hebben om daarvoor eene boete op te 
leggen van ten 1ninste hvee shillings en zes pence en 
ten hoogste vijf shillings per claim of geamalgameerd 
blok van claims. Hij zal daarvan den eigenaar of zijn 
vertegenwoordiger kennis geven en hij zal dit tege
lijkertijd aan den Mijncommissaris melden. 

De beboete persoon heeft het recht om binnen acht 
dagen te appelleeren bij den Specialen Landdrost, zoo 
er een is, of anders bij den Mijncommissaris; indien na 
verloop van dezen termijn voor het appel gesteld, geen 
appel is aangeteekend en de boete nog niet is betaald 
ten kantore van den Mijncommissaris, zal deze geene 
verdere licentie uitreiken voor de claim ten aanzien 
waarvan de overtreding heeft plaa ts gehad tot tij d en 
wijle de boete is betaald. Art. 61b zal in dit geval van 
toepassing zijn. 

65. Ieder gelicentieerd delver of prospccteerder zal 
gerechtigd zijn behalve op zijn claims, eene standplaats 
voor zijne woning in de onmiddellijke nabijheid daarvan 
te hebben, echter niet op een bekende edel metaal of 
edelgesteente houdende localiteit. Hij zal hiervoor niet 
behoeven te betalen, doch zal zijne standplaats moeten 
verlaten op order van den Mijncommissaris, wanneer 
het pu bliek belang zulks vereischt 

66. Geen houder van een hooger gelegen rifclaim 
zal het recr,t hebben om de stoiien uit zijn claim een 
ander tot last te doen zijn, of hmn, die beneden werkt 
te hinderen. 

De Mijncommissarissen of Verantwoordelijke kler
ken zullen bewaarplaatsen, groot twee honderd voet 
in het vierkant, kunnen uitgeven tegen 2s. 6d. (twee 
shillings en zes pence) per maand voor elke bewaar
plaats, indien mogelijk op niet metaal- ofniet mineraal
houdenden grond, indien voor zoodanige bewaarplaatsen 
schriftelijke applicaties bij hen worden ingediend in 
gevallen, waarin zoodanige stukken gronds benoodigd 
mogen zijn voor het storten van tailings of anderen 
afval der battorijen, het plaatsen van zinkbakken oi 
pannen, dammen in stede van pannen of reservoirs, 
het bcwaren van ertsen of voor zoodanige andere doel-



Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

155 [1894 

einden als de bovengenoemde ambtenaren voor het de
gelijk bewerken der mijnen noodig mochten achten en 
waarvoor in de wet geen voorziening is gemaakt. 

De bepalingen, neer~elegd in art. 52d wegens het 
niet tijdig opbetalen der licenties op speciaal geregis
treerde claims, zijn ook van toepassing op dit artikel. 

A pplicanten moeten binnen eene maand na toeken- Indiening van plan
ning plannen in triplo indienen bij de genoemde amb- nen. 
tenaren, vervaardigd als aangegeven in art. 62b dezer 
wet. 

66a. Ieder, die erts wegneemt van of uit de claim Wegncmenvancrts. 
of mijnpacht van een ander, zal verantwoordelijk zijn 
voor alle schade en zal daarboven moeten vergoeden 
driemaal de waarde van het door hem genomene, on-
afgezien de strafrechterlijke vervolging waaraan hij zich 
blootstel t. 

67. Elk blank persoon, die op een geproclamecrd of Oprichting v. woon
prospecteerveld een winkelhuis of huizen of woning hnis of winkel. 
wenscht op te richten, zal aanzoek moeten doen bij den 
Mijncommissaris voor eene of meer standlicentien daar-
voor. Elke licentie zal hem het recht geven op een 
stuk gronds, groot 50 bij 50 voet, op eene door den Grootte van den 
Mijncommissaris goedgekeurde localiteit, doch niet ter grond. 
helemmering der delverij op een bekend edel metaal 
of edelgesteente bevattend terrein. De Regeering zal 
echter het recht hebben om standplaatsen van eene 
grootere afmeting uit te geven, waar zij zulks noodig 
acht, onder eene licentie. 

Deze standlicentie, hetzij eene maandelijksche of Bcdrag der licentic. 
jaarlijksche, naar verkiezing van den aanvrager, zal van 
tijd tot tijd vernieuwd moeten worden. De prijs voor 
eene standlicentie op een stuk grond van 50 bij 50 voet 
zal zijn 7/6 per maand, terwijl de Regeering aangaande 
de standplaatsen van grootere afmetingen, naar omstan-
digheden den prijs der licentie zal bepalen. 

67a. Overdracht en registratie van gedeelten van Overdrachtenregis
standplaatsen kan plaats vinden mits van zulk een ge- tratie van gedeeltcn 
deelte een goedgekeurde landmeterskaart wordt gede- van standplaatsen. 

poneerd in het kantoor waar de registratie moet ge-
schieden. Zulk een gedeelte van een standplaats zal be-
schouwd en geregistreerd worden als een afzonderlijke 
standplaats, waarvoor eene afzonderlijke standlicentie 
verschuldigd is van 3s. 9d. per maand. 

Op zulk een gedeelte van een standplaats zal de 
geheele belasting van twee shilling en zes pence ver
schuldigd zijn, genoemd in art. 15. 

68. Ieder delver, inwoner of licentiehouder zal daar- Verplichting tot het 
toe opgeroepen, hulp verleenen ter bewaring van publieke verleenen van hulp 

._, ._, tot bewaring dcr 
orde, op stra1Te van verlies der licentie en van eene ordc. 
boete, de som van £25 niet te bovengaande. 
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69. Ieder, binnen de grenzen van een geproclameerd 
veld, zich schuldig makende aan opstand, rebellie of 
eenig onwettig verzet tegen de Regeering of het wettig 
gezag op de velden zal boven en behalve de straf, door 
de wet voor zoodanige overtreding bepaald, al zijne 
rechten en goederen 1 op genoemd veld gelegen, ver
beuren ten faveure van den Staat. De persoon of per
sonen, op wier informatie iemand van een of ander der 
bovenvermelde misdaden schuldig bevonden wordt, zal 
of zullen recht hebben op de helft van de waarde der 
verbeurd verklaarde goederen. 

70. Ieder, zonder handelslicentie handel drijvende, 
zal schuldig z~jn aan de strafbepalingen van 's lands 
wet. V erder zal worden gestraft met eene boete van niet 
n1inder dan £5 en niet meer dan £25 voor elke over
treding of bij gebreke van betaling, met geYangenisstraf 
met of zonder harden arbeid, voor niet minder dan 
eene maand en niet meer dan zes maanden: 

a. Hij, die zonder licentie delft of zoekt naar edel 
rnetaal of edelgesteenten. 

b. H\j, di8 7Cmrler prospecteer- of delverslicentie, 
claim of claims afbakent. Bovendien zal zulke 
afbakening beschouwd worden als onwettig, 
niet erkend worden en geen reeht hoege
naamd hebben. 

c. Hij, die met of zonder licentie delft of zoekt 
naar edel metaal of edelgesteenten op Gou
vernementsgronden, die daartoe niet door de 
Regeering, volgens art. 61 dezer wet, beschik
baar gesteld zijn, tenzij speciaal verlof door 
de Regeering is gegeven. Dit speciaal verlof 
zal echter niet gegeven worden voor langer 
dan twaalf maanden, er1 zal vervallen indien 
binnen de zes rnaanden na dagteekening van 
de vergunning geen begin met prospecteeren 
is gemaakt. 

71. Niemand zal eenigen handel hoegenaamd mogen 
drijven in onbewerkt edel metaal, amalgam of edelge
steenten, waaronder begrepen is het koopen of ver
koopen, het ruilen of verruilen van zoodanig onbewerkt 
edel metaal, amalgan1 of ongeslepen edelgesteenten, 
tenzij hij daartoe een speciale licentie heeft, waar
voor hij £10 per jaar zal moeten betalen; met dien 
verstande, dat de enkele delver of eene maatschappij 
geene licentie zal behoeven uit te nemen voor den verkoop 
van het door hem of haar persoonlijk of op zijn of 
haar last gedolven of gevonden onbewerkt edel metaal, 
amalgam of ongeslepen edelgesteenten. De Regeering 
lweft het recht om de werking van het eerste gedeelte 
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van dit artikel ten aanzien van een of meer edele 
metalen, amalgam of edelgesteenten geheel of gedeel
telijk op te hetfen. 

Hij, die handel drijft in onbewerkt edel metaal, amalgam 
of ongeslepen edelgesteenten als boven omschreven, zon
der daartoe speciale licentie te hebben, wordt gestraft met 
eene boete van ten hoogste £100, of gevangenisstraf 
met of zonder harden arbeid in geval van wanbetaling 
van ten hoogste zes maanden, of beide te zamen voor 
de eerste overtreding; voor de tweede overtreding een 
boete van ten hoogste £200 of gevangenisstraf van ten 
hoogste twaalf maanden, met of zonder harden arbeid, 
of beide te zamen, en voor verdere overtreding boete 
of gevangenisstraf, of beide te zamen, naar het oordeel 
van het Hof. 

71a~:. Ieder, die in bezit gevonden wordt van amalgam 
of onbewerkt goud en gecn bcw\js kan levercn, dat hij 
op wettigc wijze in bczit daarvan gekomen is, zal gestraf.t 
worden rnet ecn boeto van ten hoogstc £500 of gevan
genisstraf rnct of zonder harden m·bcid van ten hoogste 
twee jaren1 of beide te zamen, naar den aard der zaak, 
voor de eerste overtreding. Voor de tweede overtreding 
eene boete van ten hoogste £1000, of drie jaren gevan
genisstraf, met of zonder harden arbeid, of beide te 
zamen en voor verdere overtreding boete of gevange
nisstraf, of beide te zamen naar het oordeel van het 
Hof, benevens met verbeurdverklaring ten voordeele 
van den Staat, van het in zijn bezit gevonden amalgam 
of onbewerkt goud. 

72*. Een gelicentieerd handelaar in onbewerkt edel 
metaal, amalgam of ongeslepen edelgesteenten, zal zoo
rlanige boeken van zijn handelsbezigheid rnoeten houden 
als de Hegeering van tijd tot tijd zal goedvinden te 
bepalen, en de genoemde handelaar zal maandelijks, op 
den eersten dag van elke rnaand, aan het Jioofd van 
het Mijnwezen moeten opzenden eene ware en bezworen 
kopie van zoodanige boeken en in zoodanigen vorm als 
de Regeering van tijd tot tijd zal. voorschrijven. 

De Hegeering zal te eeniger tijd het recht hobben 
zoodanige boeken te doen onderzoeken. 

Elke overtreding van dit artikel zal gestraft worden 
met boete van ten hoogste .£50, of in geval van wan
betaling met gevangenisstraf van ten hoogste 1 rnaand. 

72a*. De woorden onbewerkt metaal, edel metaal en 
onbewerkt goud, in art. 71, 71a en 72, zullen beteekenen 
gesmolten, geretorteerd of verJijnd goud, of eenig goud, 
verkregen of te worden verkregen langs eenig chemisch 
of rnechanisch proces ( zooals het cyanide of ander proces) 
of goud niet te voren gebruikt in juweliersgoederen, 
horloges of rnunten. 
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73. Een ieder, die naar goud, enz., graaft, hetzij 
voor eigen, hetzij voor een anders rekening, zal, indien 
zulks verlangd wordt, door een daartoe door de wet of de 
Regeering bevoegd verklaarden ambtenaar, zijne licentie 
moeten toonen, en bij gebreke waarvan hij zal worden 
gestraft met eene boete van £1 tot £3. 

74. Hij, die zich schuldig maakt aan verandering, 
verplaatsing of wegneming van de bakens van een claim, 
zal gestraft worden 1net eene boete, de som van £100 
niet te bovengaande, en bij gebreke van betaling, met 
gevangenisstraf~ met of zonder harden arbeid, voor eenen 
tijd van niet minder dan dric maanden en voor niet 
rneer dan dric jaren. 

75. De houder eencr licentie zal voor een stuk 
overschietenden grond, tusschen en buiten de pcnnen 
of bakens van claims of mijnpachten gelegen, onder 
overlegging eener schetskaart, mogen applicatie maken 
b~j den betre1Jenden Mjjncomrnissaris of Verantwoorde
lijken lderk, clie naar bcvinding van zaken daaromtrent 
zal beslissen; van zijne dccisio zal app<'_·l hij het Iloofd 
van het Mijnwezen zijn. · 

De vorm van dezen grond wordt niet bepaald, doch 
de oppervlakte zal niet overtreffen het aantal vierkante 
voeten bij deze wet vastgesteld. Ook zal dit stuk gronds 
door een blank persoon onder licentie moeten vertegen
woordigd worden. 

75a. Grond, gelegen binnen de pennen of bakens 
van eene claim of eene mijnpacht, mag niet worden 
afgepend. 

Indien eene clai1n of mijnpacht to groot mocht 
worden afgebakend, of niet overeenkomstig de daarvan 
vervaardigde kaart, zal de Regeering daaromtrent naar 
omstandigheden mogen handelen en beslissen, en of 
bevelen dat de pennen of bakens worden verplaatst, 
of bevelen dat de kaart worde veranderd, of den te veel 
afgebakenden grond, 1nijnpacht, watorrecht, enz., daar 
waar de Regcering zulks zal goed vinden, uitgeven 
onder licentio, of zulke andere rnaatregelen en stappen 
nemen ( ook wat kosten als anderszins betreft) als haar 
wenschel~jk zullen voorkomen. 

76. Geen kleurling zal licentiehouder kunnen zijn 
of op eenigerlei \Vijzo verbonden kunnen zijn met het 
bewerken der delverijen, tenzij als werkvolk in dienst 
van blanken. 

77. Niemand zal zijnen dienstboden mogen betalen 
in onbewerkt edel metaal, an1algam of ongeslepen edel
gesteenten, op straffe van eene boete de som van £100 
niet te bovengaande, en in geval van niet betaling, van 
gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid, voor een 
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tijdperk den tijd van een jaar niet te bovengaande, be
nevens een verbeurdverklaring van zoodanig onbewerkt 
edel metaal, amalgam en ongeslepen edelgesteente ten 
faveure van den Staat. 

78. Jemand, die onbewerkt edel metaal, amalgam of Strafbepaling tegen 
ongeslepen edelgesteenten koopt, ruilt of aanneemt van het aannemen van 

11 d l ·· I d bl' 1 rnw edelmetaal van ge { eur e personen, 1etz1J op een geproc mneer pu .le { kleurlingen. 
veld, hetz~j elders binnen de grenzen der Z. A. Repu-
bliek, zal beboet worden met eene som van £1000 niet 
te bovengaande en gevangenisstraf, mot of zonder harden 
arbeid, voor een tijdperk den tijd van vijf jaren niet 
te bovengaande, bcnevens verbeurdverklaring van zoo-
danig onbewerkt cdel metaal, amalgam of ongcslepcn 
edelgestcentcn ten voordeele van den Staat. 

70. Een kleurling, die onbewerkt edel rnetaal, amaJ.,. 
gam of ongeslepen edelgesteenten verkoopt, verruilt, 
overhandigt, ontvangt of in bezit van onbewerkt edel 
metaal, arnalgam of ongeslepen edelgesteenten gevonden 
wordt, zal gestraft worden met geeselslagen~ 50 niet te 
bovengaande, en gevangenisstraf, den tijd van 12 maanden 
niet te bovengaande, met of zonder harden arbeid, en 
verbeurdverklaring van zoodanig ruw edel metaal, amal-
gam of ongeslepen edelgesteenten, ten faveure van 
den Staat. 

80. Iemand, die een watervoor door een rijweg of 
voetpad, dat gebruikt wordt, graaft, zal een voldoendE 
veilige brug leggen ; zoo niet, dan mag ieder officieel ot 
pri vaat persoon de voor vullen, en de overtreder zal 
verder onderhevig z~jn aan eene boete van £1 tot £10 
en bij wanbetaling aan gevangenisstraf rnet of zonder 
harden arbeid, van een tot drie maanden. 

Hij, die op eenigerlei andere wijze een rijweg of 
voetpad afsluit of belemmert, zal onderhevig zijn aan 
dezelfde boete of gevangenisstraf. 

Rl. Ieder, die zich schuldig maakt aan moedwillige 
beschadiging of vernieling van een rn~jn, clain1, machi
neric, waterloop of ander mijneigendom of toebehooren, 
of ook maar schuldig zal zijn aan poging om gernelde 
misdaden te begaan, zal gestraft worden met eene boete 
van £100 tot £1000 of met gevangenisstrafmet harden 
arbeid voor den tijd van 1 tot 10 jaren, nafl.r den aard 
der zaak. 

82. Wanneer een persoon of eene maatschappij vaste 
cigendommcn rnet of zonder concessie van de Hegeering 
of van private eigenaren mocht koopen als mijneigendom, 
om daarop te graven naar edelgesteenten of edele me-
talen, en de koopsom en in contanten en in aandeelen 
van een alreeds opgerichte of nog op te richten rn~jn-
maatschappij bedongen is, zal het heerenrecht alleen 
gerekend worden op de contante gelden, die voor het 

Strafbepaling tegen 
kleurlingen, die ruw 
edel metaal verkoo
pen enz. 

Verplichting tot het 
leggen van een brug 
over watervoor, een 
pad snijdende. 

Strafbepaling tegen 
het veroorzaken van 
schade aan claims 
enz. 

Berekening der hee
renrechten. 
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eigendom moeten betaald worden, en nict op zoodanige 
aandeelen, met dien verstande, dat indien de getaxeerde 
waarde van het vaste eigendom hooger is dan de boven
bedoelde contanten, het heerenrecht op die getaxeerde 
waarde zal moeten worden betaald. 

Indien de koopsom alleen in aandeelen is bedongen. 
zal eveneens over de getaxeerde waarde het heerenrecht 
berekend wordeD.. 

Op de overdracht van claims zal een heerenrecht 
betaald moeten worden van vier percent. Daarbij zullen 
de bepalingen gelden hierboven genoemd en verder die 
omtrent heerenrecht op overdracht van vast eigendom. 

82a. Op de overdracht van standplaatsen is een 
heerenrecht verschuldigd van vier percent, waar
omtrent dezelfde bepalingen zullen gel<len, als omtrent 
heerenrechten verschuldigd op overdracht van vast 
eigendom. 

Rh. Een gelduunl l>ersoon, (lie con eontrad, hetzij 
nwndeling, hetzij bij gesd1rifte, lweftaangegaan om z\jn 
rnecster te dienen als ln1iskneeht of als winkel- of pak
huisknecht, of om hem hehulpzaam to zUn in het be
werken van een claim, machinerie of\vatervoor op eenig 
geproclameerd veld en die zich zonder verlof uit zijns 
meesters dienst onttrekt of nalatig is, of weigert eenig 
werk te doen om zijn plicht te vervullen, die volgens 
wet van hem gevraagd en geeischt kan worden, of die 
dreigende en beleedigende taal bezigt tegenover zijn 
meester, diens vrouw of eenig ander persoon met \vettig 
gezag over hem gesteld, zal gestraft worden met eene 
boete de som van £2 niet te bovengaanclc, of met ge
vangenisstraf, met of zonder rmrden arheid, voor den 
tijd van op zjjn meest eene maand, of met slagen, het 
getal van 25 niet to bovengaande. Een dienstdoend 
persoon, als bovengen1eld, geen kleurling zijnde, die 
schnl<lig bcvondcn wordt aan ocn der ovcrtrcdingen in 
dit artikel on1sehrcven, zal gestmJt worclen met cone 
hoe to do sorn van £G n iot to boven gaando, of met 
govangonisstraf met of zondur harden arl>eid, voor den 
tijd van hoogstons :~ rnaan(lcn. De Mijncommissaris 
zal verder binnen de limieten van het veld, waarover 
h~j is aangestcld, dezelfde plichten en rechten hebben 
die, volgens wet no. 1!1, 1892, Land(lroston hebben, 
behalve op zoodanige velden waar Speciale Landdrosten 
zijn aangesteld. 

84*. Elkc kleurJing-arbeider~ binnen de grenzen 
van eene publieke delverij, zal een maandelijkschen 
verlofbrief moeten hebben, die verkrijghaar is ten kan
tore van den 1\Iijncommissaris; of andere daartoe aan
gestelde personen, tegen betaling van eene som, ge
rekend tegen een shilling per maand. 
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Voor elke overtreding van dit artikel zal de over
treder met vijf shillings boete gestraft worden, en bij 
wanbetaling een gevangenisstraf van hoogstens 14 dagen 
met of zonder harden arbeid. 

Dit artikel is ook van toepassing op kleurling
arbeiders, uitsluitend werkzaam zijnde tot het mijnen 
en delven op private ongeproclameerde gronden, en op 
private plaatsen, waar volgens art. 8 eene schriftelijke 
vergunning verkregen is geworden, en op gronden, die 
bewerkt worden onder concessie of rn\jnpacht, zoowel 
op Gou vernen1ents- als op voor het pu bliek opengezette 
prospecteer-gronden, en op standsdorpen. 

85. De maatschappij of de persoon, die machines Machinestandplaat
in voert om een of meer claims te bewerken zal, boven sen. 
en behalve zijne gewone standplaats, het recht hebben 
op zijne claim~ (kosteloos) en op eene localiteit, die niet 
bekend staat als te bevatten edele metalen of edelge-
steenten~ sts.ndplaatsen groot honderd en vijftig voeten 
in het vierkant, te bekomen onder licentie tegen 2s. 6d. 
per maand, om de nmchines op te stellen, waar dit 
namelijk doenl\ik is zonder inbreuk te maken op de 
rechten van anderen. 

86. Voor het recht om brandhout of ander hout te Kappenvanhoutop 
kappen of weg te voeren op of van Gouvernementsgrond, Gonvts, gron<l. 
zal men een permit kunnen verkr\jgen, berekend tegen 
£1 ( een pond) per wagenvracht; £0 7 6 (zeven shillings 
zes pence) per schotskar en £0 0 6 ( zes pence) per 
een persoons dracht. 

Gemelde permitten kunnen verkregen worden op 
Gouvernementsgronden bij den Mijncommissaris, of 
Verantwoordelijken klerk. Ten aanzien van het kappen 
van hout op privaten grond zal een overeenkomst 
moeten getroifen word en met den eigenaar. 

Als een persoon een stuk grond als een claim af
pent, waarop hout groeit, zal hij niet gerechtigd zijn 
zoodanig hout voor verl\oop of handel te kappen en te 
vervoeren. 

Ten aanzien van private gronden zullen deze som
men aan den privaten eigenaar worden terugbetaald. 

Wie hout kapt of wegvoert zonder permit of zon- Strafbepaling. 
der ver lof van den eigenaar, zal gestraft worden met 
een boete van ten hoogste £2, of met gevangenisstraf 
voor een week, voor elke overtreding buiten en behalve 
de vordering tot schadevergoedir_g voor het gekapte ot 
vervoerde hout. 

86a. Het zal echter eenigen blanken persoon of Wanneer gratis ge
famiUe vrijstaan gratis voor eigen huishoudelijk gebruik kapt mag wordcn. 

brandhout op Gouvernementsgronden te verkrijgen 
11 
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onder te bekomen permit van den Mijncommissaris, 
Verantwoordelijken klerk, Vrederechter of Veldkornet, 
maandelijks zoodanige pern1itten te worden vernieu wd. 

87*. Wanneer op een publiek veld een delver zijne 
clalrn of claims wil verlaten, om zich eene nieuwe 
claim of claims af te bakenen, zal hij het recht hebben 
zulks te doen, mits hij de pennen van de claims, die 
hij verlaten wil, uittrekt en eene kennisgeving gedu
rende eene week op dien grond stelt, dat hij verlaten 
is, alsook eene kennisgeving tot dien einde op den 
Mijncommissaris of Verantwoordelijken klerk moeten 
dienen, bjj gebreke waarvan hij zal onderhevig zijn 
aan eene boete van £'10 niet te bovengaande of gevan
genisstraf van veertien dagen tot drie maanden, met of 
zonder harden arbeid. 

De Mijncommissaris of Verantwoordelijke klerk 
heeft het recht te weigeren licenties uit te reiken voor 
verlaten claims binnen de zeven dagen der kennisge
ving daarna, wanneer h~j vermoeden heeft, dat de ver
lating geschiedt, teneinde de betaling van heerenrech
ten te ontduiken of ingeval de claim bij procuratie 
wordt gehouden, om aan de houders die claims te ont
vreemden. 

Hij zal v66r zulke claims uit te geven, eerst een 
onderzoek kunnen instellen en zal gerechtigd zijn de 
uitgifte van zulke claims te weigeren en die ten voor
deele van den Staat te doen opveilen. 

De vernieuwing eener prospecteer- of delvers
licentie zal door den 1\1ijncommissaris of V erantwoor
delijken klerk geweigerd worden, wanneer claims zijn 
afgepend op plekken, waar het volgens de artikelen 21 
en 28 dezer wet verboden is te zoeken of te delven, 
en op plekken, die naar het oordeel van den Mijncom
missaris of Verantwoordelijken klerk in onbetwistbaar 
wettig bezit zijn van anderen. 

Ieder, die zich schuldig maakt aan het Inoedwillig 
afpennen van claims, die aan anderen toebehooren, zal 
gestraft worden met eene boete van niet minder dan 
£25 en niet meer dan £100 per aldus moedwillig af
gepende claim, en in geval van niet-betaling, met ge
vangenisstraf, met of zonder harden arbeid, voor een 
tijdperk van niet Ininder dan zes maanden en niet meer 
dan een jaar. 

88. Bijzondere bepalingen en regulatien zullen van 
kracht zijn op elk geproclameerd veld, onmiddellijk na 
proclamatie in de Staatscourant. 

De Staatspresident, met advies en toestemming van 
den Uitvoerenden Raad, zal de macht hebben eenige 
wijziging in- of toevoeging aan gemelde bijzondere be-
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palingen te maken op voordracht van den Mijncom
missaris in overleg met het Hoofd van het Mijnwezen. 

Zulke veranderingen of w~izigingen zullen van 
kracht zijn 14 dagen na publicatie in de Staalscourant. 

De Staatspresirlent, n1et advies en consent van den 
Uitvoerenden Raad, zal ook de macht hebben om be
palingen en regulaties te maken, hetz~j algemeen, hetzij 
speciaal (b.v. voor een of meerdere velden) tot het re
gelen van zaken in deze wet genoemd of daarmede in 
verband staande, mits niet in strijd 1net deze wet, als 
b.v. bepalingen omtrent de wijze van delven en mijnen, 
het nemen van veiligheidsmaatregelen, de registratie 
van de hoeveelheid gewonnen goud en zulke andere 
onderwerpen als den Staatspresident en den Uitvoe
renden Raad zullen blijken nadere regeling te behoeven 
waartoe ook zullen mogen behooren de registratie van 
en het uitreiken van passen aan kleurlingen. 

Onder de bepalingen en regulaties in dit artikel 
genoemd, zijn ook begrepen strafbepalingen en belas
tingbepalingen. Deze bepalingen en regulatien zullen 
kracht van wet hebben van datum van publicatie in 
de Staatscourant; zij zullen in de eerstvolgende zitting 
van den Volksraad worden voorgelegd. 

89. Het woord ccpublieke delverij)) zal bedoelen een 
geproclameerd terrein voor zoeken, delven en mijnen 
door wettig gezag opengezet. 

Het woord C<claim)) zal beteekenen of dat gedeelte 
van het veld, waarop een persoon of personen ofmaat
schappijen wettig verkregen recht hebben om te delven 
of te zoeken, of het recht om op zulk stuk grond te 
del ven nf te zoeken. 

Private grond zal beteekenenen, de gronden aan pri
vate personen of maatschappijen toebehoorende, blijkens 
grondbrief of transport. 

Gouvernementsgrond zal beteekenen, alle gronden 
den Staat toe"Qehoorende. 

Het woord «kleurling)) zal beteekenen iederen 
Afrikaanschen, Aziatischen naturel of gekleurd Ameri
kaansch persoon, Koelie of Chinees. 

V erder zullen alle woorden verstaan worden in den 
zin, waarin zij ge\voonlijk gebruikt worden. 

90. Alle vroegere wetten, besluiten van den Volks
raad en regulatien betreffende delverijen, in strijd rrwt 
deze wet, word en bij deze herroepen. 

De rechten op de claims verkregen onder art. 16 
van bijlage van wet no. 1, 1883, 1

) zullen van kracht 
blij ven onder deze wet. 

1
) Zie bladz. 1278 L.W. 1849-1885. 
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tuwerkingtreding. 9'1. Deze wet, zooals gewijzigd, treedt in werking, 
van af 15 September 1894. 1

) 

Licentie noodig. 
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Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 10 Sept. 1R94. 

~. J. P. KRL.GEH, 
Staatspresident. 

Du. W . .T. LEYDS, 
Staatss8cretaris. 

BEPALINGEN OMTRENT STEENMAKERS-, KLIPBREKERS- EN 
KALKBRANDERSLICENTIEN. 

ARTIKEL 1 *· Een ieder, die op Gouvernementsgronden 
hetzij geproclameerd of ongeproclameerd of op gepro
clameerde private gronden, de stoffen wenscht te ver
kr~jgen om steenen te maken, of om kalk te branden, 
dan wel aldaar klippen voor bouwmateriaal wenscht te 
breken, zal zich rnoeten voorzien van eene licentie 
tegen 5 shillings per maand, bij verzuim waarvan eene 
boete zal kunnen worden opgelegd van hoogstens £5 of 
hoogstens veertien dagen gevangenisstraf bij wanbe
taling daarvan, uitgezonderd de eigenaar van private 
geproclameerde gronden, die zonder licentie voor eigen 
gebruik van de gemelde stoffen zal kunnen gebruiken, 
mits geen inbreuk makende op publieke delverijen en 
andere licentiehouders. 

2. Zulk eene licentie zal kunnen worden verkregen 
ten kantore van den Landdrost, Mijncommissaris, Ver
antwoordelijken klerk of Resident- Vrederechter, onder 
wiens adrninistratie de gronden ressorteeren en aan 
wien de uitreiking van licentien is opgedragen. 

3. Een steenmakers- en een klipbrekerslicentie geeft 
het recht om de stoffen, benoodigd voor de doeleinden 
als vermeld in art. 1, te verkrijgen en te bewerken op 
eene oppervlakte van 50' X 50 voet en voor kalkbranden 
op eene oppervlakte van 25' X 25. 

· 4·. De ambtenaren, genoemd in art. 2, zullen aan 
houders van licentien, bedoeld in art. 3, mits niet op 
eene bekende edel metaal of edelgesteenten houdende 
localiteit, kunnen verleenen: 

a*. Eene vergunning tot het gebruik eener stand
plaats groot 50' X 50 voet voor woning, mits in de 
nabijheid van den grond door hem onder ge-

2
) Deze wet werd voor de eerste maal gepubliceerd in de Staats

cow·ant van 12 Sept. 1894. 
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noemde licentie gehouden, waarvoor niet zal be
hoeven te worden betaald, doch welke standplaats 
men zal moeten verlaten een maand nadat ken
nisgeving door genoemden ambtenaar is geschied 
tenz\i het publiek belang op Gouvernements
gronden zulks vereischt. 

b. Eene licentie tot gebruik van een of meer be
waarplaatsen groot 200' X 200 voet in het vierkant, 
tegen beta]ing van 2s. 6d. voor iedere bewaarplaats 
per maand, tot het vormen van steenen~ het be
werken van klippen, het branden van kalk en 
andere doeleinden in verband met de licentien, 
genoemd in art. 3, onder voorwaarde dat deze 
bewaarplaats-licentien maandelijks moeten wor
den vernieuwd en de an1btenaar het recht 
heeft de vernieuwlng der licentie te weigeren~ 
wanneer de betaling acht dagen ten achter is, 
of de houder de licenties genoernd onder art . .:> 
niet opbetaalt. 

De in trekking der vergunning of weigering van 
vernieuwing der licentie als oncler lett. a en b, geeft 
geenerlei recht tot schadevergoeding, terwijl door den 
genoemden am btenaar hoogstens nog eene maand tijd 
kan worden gegeven de zich op den grond bevindende 
goederen te verwijderen, na welken termijn deze bij 
niet-verwijdering het eigendom van den eigenaar van 
den grond zullen worden. 

5. Wenscht een der ambtenaren, bevoegd tot de 
uitreiking van bovenstaande licentien en vergunningen, 
een gedeelte Gouvernementsgrond, hetzij geproclameerd 
of o:ngeproclameerd, voor genoemde doeleinden beschik
baar te stellen, clan zal de toestemming der Regeering 
daarvoor noodig zijn, die zoo noodig en desverlangd 
speciale bepalingen en regulatien kan vastste1len. 

6. Op g,eproclameerde private gronden moet de 
aanvrager de vergunning van den eigenaar van de 
plaats of het gedeelte der plaats overleggen, alvorens 
de betrokken ambtenaar de licentie zal kunnen uitrei
ken. De eigenaar van den grond zal evenwel met den 
aanvrager zulke speciale bepalingen en overeenkoms+en 
kunnen maken als hem zal goeddunken. 

7. Het 3
/ 4 gedeelte. der licentiegelden op private 

geprodarneerdc gronden zal den eigenaar met het aan
deel der licentiegelden, hem toekomende, volgens de 
gewijzigde wet no. 8, 1885, worden gerestitueerd. 

8. Geen der bovengenoemde licentien zal mogen 
worden verleend op gronden, · gehouden onder prospec
teer- of delverslicentie volgens de gewijzigde wet no. 
10, ~t891, dan, tenzij met toestemrniug van den houder 
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van laatstgemelde licentie, noch ook op zoodanige 
andere plaatsen, alwaar de betrokken ambtenaar zulks 
niet wenschelijk acht, tenzij het publiek belang zulks 
vereischt. 

9. Geen licentie zal voor langeren tijd mogen worden 
verleend dan de vergunningen in artt. 6 en 8 bedoeld, 
vermelden, terw\]l bij niet-vermelding daarin van een 
termijn, de licentie maandelijks zal moeten worden 
vernieuwd. 

10. M ocht op een publieke del verij op een der 
stukken gronds, gehoudea onder steenmakers-, ldip
brekers-, kalkbranders- of bewaarplaatslicentie of ge
bruik voor bewoning, de aanwezigheid van goud, zilver, 
k-v"·ikzilver of een der edele metalen of edelgesteenten, 
bc:doeld in art. 2 der gewijzigde wet no. 10, 1891, 
worden vermoed of ontdekt., dan zal de houder der 
eerstgenoemde licentie of vergunning gedurende drie 
rnaanden de voorkeur gcnietcn tot het verkrijgen, boven 
zijne gewonc licentie, van ecnc licentie tot het prospec
teeren of del ven daarnaar. 

11. W ordt de proclamatie van eene plaats of van 
eenig gedeelte eener plaats, als bedoeld in art. 6, volgens 
de gewijzigde wet no. 10, 1891, teruggetrokken, dan 
zal de licentie daarna niet worden vernieuwd, doch de 
voormalige licentiehouder of diens rechtverkrijgende 
zal den eigenaar, zoolang de speciale vergunning of 
overeenkomst nog duurt, boven en behal ve de speciale 
bepalingen, welke mochten z~jn vastgesteld de gelden 
vroeger voor licentien te betalen, uitkeeren. 

12. De Regeering zal voor Guuvernementsgronden 
wannePr door haar geen spef'iale bepalingen zijn ge
rnaakL het recht hebben ten alien tijde de vernieuwing 
eener licentie te weigeren, zonder aansprakelijk gesteld 
te kunnen worden voor eenige schadevergoeding. 

13. Alle vroeger verleende, thans bestaande vergun
ningen, zullen volgens de bepalingen als boven moeten 
worden herzien en gcrcgel(l bij de inwerkingtreding 
dezer bepalingen. 

14*. Deze bepalingen zullen ook van toepassing zijn 
op dorpsgronden, rnits dat de rechten hierin verzekerd 
alleen van toepassing zullen zijn op bona fide ldip
brekers, steenmakers en kalkbranders. 

1G. Deze bepalingen treden in werking en z~jn van 
kracht van af datum van publicatie. 1

) 

1
) Deze bepalingen wcrden voor de eerste maal gepubliceerd in de 

Staatscou1'ant van 12 September 1894. 
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WET N°. 15, 1894, l) 

in zooverTe goedgekeurcl en vool'loopig in werk,in,r; gesteld bij art. 1475, 
dd. 24 .Augustus 1894, van de beslttiten van den Ecl.Achtb. 
Eersten Volksraad. 

WET EN REGULATIES VOOR HET KORPS RIJDENDE ARTILLERIE 
DER ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

D 0 EL. 

ARTIKEL L Het korps Rjjdende Artillerie zal de Positie v. het korps 
kern zijn van de krijgsrnacht dezer Republiek en moet in de krijgsmacht. 

elk oogenblik gereed zijn on1 nit te rukken na ontvangen 
orders van den Commandant-Generaal. 

2. ne militaire opleiding moot zoodanig ziju inge- Opleiding van het 
richt, dat de n1anschappon na het verstrijken van hunnen korps. 
diensttjjd, bekwaam zijn orn, indien noodig, als ondor-
officier to kunnen optreden en onderricht te geven in 
de behandeling der wapens. 

3. Het ko?-ps moet een opleidingsschool zijn voor de Idem. 
artilleristen, die op zoodanige wijze moeten onderwezen 
worden, dat zij, na het einde van hunnen diensttijd, 
bekwaam zijn om lagere betrekkingen in den civielen 
te kunnen bekleeden. 

SAMENSTELLlNG EN INRICHTING. 

VAN HET KORPS. 

4. Het korps R~jdende Artillerie bestaat uit de Samcnstelling van 
officieren, onderofficieren, bombardiers en n1anschappen. het korr>s. 
zooals hierin later omschreven, en staat onder bevel van 
den Commandant-Generaal. 

SAMENSTELLING. 

G. Het korps zal bestaan uit: Idem. 

Een commandant met den rang van majoor; 
Een kapitein; 
Een eerste luitenant; 
Een luitenant-ad,1udant; 
Twee luitenants; 
Een luitenant van de veldtelegraphie; 
Een kwartier- en betaalmeester met den titulairen 

rang van luitenant; 

1
) Deze wet werd bij E.V.R.B. dd. 24 Aug. 1894, art.1475 voorloopig 

in werking gesteld tot de a. s. zitting. Zie verder de aanteekening bij 
de slotbepaling. 
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Een onderwijzer met den titulairen rang van luitenant; 
Een hoef- en wapensmid; 
Een wachtmeester; 
Een sergeant-kwartiermeester; 
Drie sergeants; 
A cht korporaals; 
Honderd manschappen, waaronder acht bombardiers; 
Vijftien veldtelegrafisten, en 
Zestien man voor het muziek-corps. 
De leden van het korps moeten zijn burgers van de 

Zuid-Afrikaansche Republiek, die den dienst-eed hebben 
afgelegd, en reeds geoefend zij n of nog geoefend nweten 
worden. 

liOOFDKWARTlER. 

Hoofdkwartier te 6. Het hoofdkwartier van het korps zal zijn te 
Pretoria. Pretoria. Het houdt verblijf in het kamp of op zoodanige 

andere plaats als het mocht worden aangewezen, en 
niemand rnag zich verwijdercn, tenzjj na bekomen verlof. 

Welke diensten van 
het korps verlangd 
kunnen worden. 

Wie als leden van 
het korps toegelaten 
kunnen worden en 
de wijze, waarop dat 
gcschiedt. 

Het korps is vcrplicht on1 ten alien tijde in het kamp 
of waar het korps, of eenc afdeeling daarvan, rnocht 
gestationeerd zijn, zoowel in tijd van vrede als in t~jd 
van oproer, commando of oorlog, alle diensten te doen 
welke van zulk een militair korps vereischt worden en 
welke in de wet en regula ties zijn of nog zullen worden 
voorgeschreven. 

KRIJGSTUCIIT. 

7. De commandant~ officieren, onderofficieren en 
manschappen van het korps z\in aan krUgstucht onder
worpen en moeten ten alien tijde gereed zijn om krijgs
dienst te verrichten. Buitendien moeten z\j ook altijd 
gereed zijn tot ondersteuning van de civiele macht, 
wanneer de Regeering hen, door den Commandant
Generaal, daartoe oproept. 

'l'OELATING. 

8. Zjj, die als artillerist in dienst willen treden, 
moeten zijn geboren burgers van het land of genatu
raliseerde personen die den ouderdom van 16 jaar hebben 
bereikt en hun 22ste levensjaar nog niet zijn ingetreden, 
ongehuwd, gezond van lichaam, volgens certific.aat van 
den districts-dokter, en moeten de toestem1ning hebben 
van hunne ouders of voogden, ingeval deze bestaan. 

V 66r de toelating worden hun de krijgsartikelen 
voorgelezen, waarna zij den diensteed aileggen in 
handen van den Commandant-Generaal, in tegenwoor
digheid van alle officieren. · Alle aanwezige ledcn van 
korps n1octen in parade-uniform verschijuen. 
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DIENS'l'EED. 

9. De diensteed voor officieren en manschappen luidt: Eed der leden. 

«lk, de ondergeteekende ........................ . 
in mijne hoedanigheid als lid van het Korps Rijdende 
Artillerie der Zuid-Afrikaansche Republiek, beloof en 
zweer plechtig trouw aan het volk dezer Republiek, 
alle boven mij gestelde personen te zullen eerbiedigen, 
al hunne bevelen te zullen gehoorzamen en rnij stip
telijk te zullen gedragen overeenkomstig de wetten 
des lands en naar de wet en regulaties van het korps. 

Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig! )) 

Na het afleggen van den diensteed ontvangt ieder 
artillerist een exemplaar van de krijgswet en krijgs
artikelen. 

APPLICA'l'IES. 

10. Zij die in het korps wenschen opgenomen te Applicatie voor toe
word en, moeten hunne applicaties inzenden bij den lating. 
kapitein. die deze applicaties met de noodige toelich-
tingen indient, door den commandant, bij den Comman-
dant-Generaal. 

Indienst-treding van nieuwe artilleristcn heeft twee
maal per jaar plaats en wel op den 1sten April en op 
den 1sten October. 

DIENS'l''l'IJD. 

11. Zij die toegelaten worden tot den dienst bij het Duur v. den dienst
korps, rnoeten zich verbinden voor den tijd van drie tijd. 
achtereenvolgende jaren, na atloop waarvan hun actieven 
diensttijd is verstreken, tenzij zoodanige personen mochten 
verkiezen voor een verder tijdperk van een, twee of drie 
achtereenvolgende jaren in dienst te blijven. De ge-
oefende manschappen zijn even\vel verplicht, ook nadat 
zij gepasporteerd zijn, om tot en met hun 30ste levens-
jaar actieven dienst te doen, ingeval van oorlog of 
commando, wanneer daartoe opgeroepen door den Corn-
m an dan t-Generaal. 

AANZOEK ON'l'SLAG. 

12. Ieder onder-officier of artillerist is verplieht .Aanzoek omontslag 
n1instens drie maanden v66r het verstrij ken van zijnen 
dienstt~jd, bij den kapitein schriftelijk aanzoek te doen om 
zijn ontslag, ot' dezen. kennis geven dat hij nog, in termen 
van artikel 11, voor een verder tijd perk van een, twee 
of drie aehtereenvolgende jaren wenscht in dienst te 
blijven. 

Het te verleenen ontslag moet door den L~omman
daut-Generaal wordon goedgekeurd. 



Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

Gepasporteerde ar
tilleristen mocten 
kennis geven van 
verandering yan 
woonplaat<1. 

1894] 170 

VERANDERING WOONPLAATS. 

13. Gepasporteerde artilleristen moeten tot en met 
hun 30ste levensjaar, wanneer zij van woonplaats ver
anderen, daarvan onmiddellijk kennis geven aan den 
kapitein, die van zoodanige kennisgevingen aanteekening 
zal houden op de rol van het korps. Z~j die niet aan 
deze bepaling voldoen worden beboet met £1. 

OPROEPING NA ONTSLAG. 

Oproeping na ont- 14. In geval van oorlog of commando heeft de 
slag. Commandant-Generaal het recht alle dienstplichtige 

onderofficieren en manschappen, die eervol ontslag 
hebben verkregen, voor den actieven dienst bij de 
Artillerie op te roepen. Zulke onderofficieren of man
scbappen zullen dan beschouwd worden als te staan 
onder hunnen eed a]s artilleristcn en zij zullen onder
worpcn zijn aan <lo bepaJingon van doze wet on regu
lat.ies, tot aan hot oinde van hun dertigste levensjaar, 
tenz\j daarin verhinder<l door ziekte of lichaams-gc
breken. 

BENOEMING OF BEVORDERlNG. 

Wie tot officieren 'lG. Tot offlcieren kunnen alleen worden aangesteld 
kunnen worden be- personen) die een voldoend examen hebben afgelegd 
noemd. voor eene comrnissie, te worden benoemd, onder goed-

keuring der Regeering, door den Commandant-Generaal. 
De aanstelling en bevordering van officieren geschiedt 

door ZHEd. den Staatspresident, op voordracht van den 
Commandan t-Generaal. 

Benoeming en be- Benoeming en bevordering van onderofficieren ge
vordering v. ond~r- schiedt door den Commandant-Generaal, op voordracht 
~~~~!~ren en nun- .. van den commandant in overleg met den kapitein. 

Benoeming van bombardiers geschiedt door Jen 
cornmandant op voordracht van den kapitein. 

Benocming en 
plichten der staf
otficicren. 

STAFOFFICIEREN. 

1G. De Commnndant-Gcncraal ]weft het recht om 
een oflicier, die den acticven dienst vorlaat als << officier 
van den staf)) op de rol te plaatsen, 7.onder salaris. 

Zulke officieren kunnen, indien daartoe opgeroepen 
door den Commanda.nt-Generaal, deelnemen aan de 
zittingen van den krijgsraad en hebben het recht de 
uniform volgens hnnnen rang, te dragen. 

BUITENGEWONE AANSTELLING VAN OFFICIEREN. 

Buitengewone aan- 17. De Commandant-Generaal heeft het recht, in 
stelling v. officieren dringende of Luitengewone omstandigheden, tijdelijk 
in dringende g(wal- meerdere offlcieren aan te stollen. 
len. Het salaris var: zulke tijdelijk benoemde officieren, 
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wordt op billijke wijze en in verhouding tot de ver
eischte diensten, bepaald door den Commandant-Generaal, 
die zoo spoedig mogelijk kennis geeft aan de Regeering 
van zoodanige aanstelling, alsmede van het bedrag der 
toegekende salarissen. 

Deze aanstellingen zullen s1echts van kracht z~jn Duur vanznlke aan
zoolang de omstandigheden zulks vereischen of tot tijd stelling. 
en wjjle dat de Hegeering daaromtrent beslist. 

ONTSLAG GEDURENDE DIENSTTIJD. 

18. W anneer onderofficieren of manscha pp en door Ontelag gedurende 
onvoorziene omstandigheden zooals ziekte, of uit andere diensttijd. 
oorzaken, ongeschikt voor den dienst worden of ten-
gevolge van slecht of eerloos gedrag uit den dienst 
rnoeten worden ontslagen, zal dit gedaan moeten worden 
door het staf-rapport, onder goedkeuring van den Com
rnandant-Gencraal. 

WERVlNG. 

19. Op verzoek van den Commandant-Generaal, zal Wie de werving be
de commandant van elk district, met de veldeornetten, stuurt. 
rnedewerken om het vereischte getal jongelieden vrjj-
willig voor den dienst aan te werven. 

AANVULLING EN VERSTERKING. 

20. I ngeval de getalsterkte van het korps beneden 
de bij art. 2 voorgesehreven sterkte is gedaald, door 
verwonding, ziekte of dood op comrnando's of in oorlogs
tijd, heeft de Commandant-Generaal het reeht, voor den 
duur van het commando of van den oorlog, gepaspor
teerde artilleristen op te roepen, om het korps weder 
op zijn voorgesehreven getalsterkte te brengen, of, in
dien het aantal dienstpliehtige, gepasporteerde artille
risten onvoldoende is, voor dit doel vrij willigers onder 
de burgers op te roepen. 

Personer1 aldns opgeroepen tot aan1rulli>nr1 van het 
korps, zuUen als artillcl'isten wm·den bcsehouw<l en (loor 
de Hegeering worden uitgerust en uetaald, overeen
komstig de bepalingcn dezer wet. 

lndien bijzondere omstandigheden de tijdehJ ke uil
breiding der normale getalsterkte van het korps moeht 
vereisehen, zal de Regeering, op voordracht van den 
Commandant-Generaal, het reeht hebben burgers op te 
roepen tot het doen van aetieven dienst. Deze burgers 
worden niet besehouwd als leden van het Korps Rijdende 
Artillerie, maar als burgers, vallende onder de comrnando
wet; doch hun zal eene vergoeding worden toegekend, 
te worden bepaald door de Regeering, naar gelang van 
omstandigheden. 

Hoe aanvulling en 
versterking van het 
korps plaats vindt. 
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VREDERECHTERS. 

Welke officieren 21. De commandant en de kapitein van het korps 
vrederechters ziju. zullen ex-officio vrederechters zijn. 

Hetzelfde geldt voor een luitenant die afzonderlijk, 
buiten het hoofdkwartier gestationeerd wordt, gedurende 
commando's of in oorlogstijd. 

Oefening der man
schappen. 

Gehoorzaamheid je
gens hunmeerderen 

Dronkcnschap. 

Rapport door offi
cieren uittebrengen. 

Dito. 

Lcden mogen geen 
kennis nemeu van 
niet voor hen be
stemde brieven. 

Bijwoning dcr gods
dienstoefening. 

De officieren rnogen de functies van vrederechters 
alleen uitoefenen in verband met den dienst der artil
lerie, en eenig ander gebruik of misbruik daarvan, zaJ 
ten strengste worden gestraft. 

ALGEMEENE REGULATIES. 

VAN HET KORPS IN HET ALGEMEEN. 

22. De onderofficieren en manschappen moeten op 
de bepaalde dagen en uren gereed zijn tot alle diensten, 
als: oefening in de wapens, verzorging der paarden, 
rijden van expressen, in orde houden van wapens en 
tuigen en het ontvangen van onderwijs. 

lndien niet door dienst, ziekte of verlof verhinderd, 
moeten z~j dagelijks practisch geoefend worden en eene 
theoretische opleiding ontvangen van den kapitein of van 
een of meer officieren, die door den kapitein worden 
aangewezen. 

23. Artilleristen n1oeten de stiptste gehoorzaamheid 
in acht nemen ten opzichte van alle wettige bevelen 
en orders van hunne superieuren betreffende den dienst, 
het gedrag en de levensw~j ze, en zij moeten aan 
hoogeren in rang de verschuldigde eer be\vijzen. 

24. Leden van het korps in kennelijken staat van 
dronkenschap rnoeten met den meest mogelijken tact 
en de grootste omzichtigheid, of indien onvermijdelijk, 
door d wangmiddelen naar de wacht worden gebracht, 
en wanneer nuchteren geworden, op het ochtend-rapport 
worden gestraft. 

25. Zelfstandig dienstdoende offieieren en onder
officieren moeten aan hunne superieuren melding maken 
van de sterkte der afdeeling en den aard van den dienst. 

26. Onder-officieren en manschappen moeten, hetzij 
bij dag of bij nacht, onmiddellijk na de uitvoering van 
ontvangen bevelen, rapport doen van hunne verrichtingen. 

27. Het is den leden van het korps uitdrukkelijk 
verboden, om dienst- of private brieven en docurnenten 
aan anderen gericht, te lezen, tenzjj daartoe gemachtigd, 
of deze te vervalschen of te vernietigen, hetwelk ten 
strengste zal worden gestraft. 

28. De artilleristen rnoeten geregeld elken Zondag, 
in parade-uniform, de godsdienstoefening bij won en van 
het kerkgenootschap waartoe zij behoorcn, of van eene 
andere protestantsche kerk. 
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. 29. Onder-officieren of manschappen in actieven 
dienst, mogen niet huwen, tenzij na bekomen verlofvan 
ZHEd. den Staatspresident en den Commandant-Generaal. 

In den dienst worden gehuwde onder-officieren en 
manschappen als ongehuwd beschouwd. 

30. In geval van ziekte zullen de leden van het 
korps van regeeringswege in een afzonderlijk daarvoor 
ingericht militair hospitaal worden verpleegd. 

- 31. Geen lid van het korps mag een aanvraag richten 
tot den Commandant-Generaal, den commandant of den 
kapitein, tenz~j zulks op het ochtend-rapport is vermeld. 

32. Verlof kan worden gegeven binnen de grenzen 
van de Zuid-Afrikaansche Republiek: 

a. door den Commandant-Generaal voor den tijd 
van zes weken; 

b. door den commandant voor den tijd van veertien 
dagen; 

c. door den kapitein voor den tijd van zeven 
dagen; bovendien voor een of meer uren 
tusschen taptoe en reveille. 

Verlof buiten de grenzen dezer Republiek moet door 
den Uitvoerenden Raad worden verleend. 

33. De uniformen of veranderingen daarin worden 
op voordracht van den commandant en den kapitein, be
paald door den Commandant-GGneraal, na goedkeuring 
van de Regeering. De uniform zal bestaan uit : de uniform 
voor Yeld- en kampgebruik, en de parade-uniform. 

De parade uniform mag alleen op speciaal bevel 
van den commandant of den kapitein, of hunne plaats
vervangers, gedragen worden. 

34. De officieren zullen gewapend zijn met een 
revolver en een sabel. De onderofficieren en man
schappen met een sabel, karab\in en revolver. 

35. De uitdeeling van kleeding~tukken heeft plaats 
door den kwartier- en betaalmeester op 1 April en 1 
October, tegen ontvangbewijs. 

36. Wanneer ZHEd. de Staatpresident of eenig 
ander persoon geescorteercl worclt door eene afcleeling 
van het korps, staat de officier, die het escorte com
mandeert, onder bevel van den persoon, aan wien het 
escorte is verleend. 

37. Alle led en van het korps n1oeten sal ueeren voor : 
ZHEd. den Staatspresident. 
ZEd. Gestr. den Commandant-Generaal, ook wan

neer niet in uniform. 
de leclen van den Eel. Achtb. Volksraad, wanneer 

aan hen bekend ; 
de leden van den Uitvoerenden Raad en de hoofd

ambtenaren van de Republiek. 

Verlof noodig voor 
te sluiten huwelij
ken. 

Verpleging van 
zieken. 

Wijze van het doen 
van aan vrage door 
manse happen. 

Vorlof aan de le don, 

Uniform .. 

Bowapening. 

Tijd der uitdoeling 
v. kleedingstukken. 

Escorte van den 
Staatspresident onz. 

Bopalingen omtrent 
het brengen van 
saluut, 
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De onderofficieren en manschappen rnoeten buiten
dien salueeren voor : 

de leden van het korps met den rang van officier; 
de officieren der politiemacht, wanneer deze in 

uniform zijn, en den sabel aan hunne zijde 
hebben; 

do ofTicieren van vreemde mogendheden wanneer 
deze in uniform zijn; 

de consuls van vreemde mogendheden, wanneer 
bij hen bekend, of wanneer deze in uniform 
zijn, en 

de wachtposten. 
De wachtposten presenteeren het geweer voor: 

ZHEd. den Staatspresident; 
ZEd. Gestr. den Commandant-Generaal, ook wan

neer deze niet in uniform is ; 
alle officieren van het korps wanneer deze in 

uniform zijn; 
alle officieren van eene vreemde mogendheid, 

wanneer deze in uniforrn zijn, en 
alle consuls in uniform. 

De wachtpost staat in « geeft acht,)) wanneer een 
onderofficier de wachtpost salueert. 

Het salueeren moet beginnen vier pas v66r, en 
eindigen vier pas na het passeeren van den te salueeren 
persoon of wach tpost. 

VAN OFFICIEREN IN HE'r ALGEMEEN. 

38. De officieren van het korps houden hun ver
bl~jf als vo.lgt·: de commandant in zijn kwartier en de 
officieren in het karnp. Zij moeten zorgen dat de dis
cipline behoorlijk gehandhaafd wordt, en ten alien tijde 
gereed zijn om de bevelen hunner superieuren uit te 
voeren. 

B9. Geen oiiicier mag dienst doen, wanneer hjj geen 
sabel aan de zijde draagt. 

(~0. Alle otflcieren en leden van het korps, die den 
officiersrang bezitten, zijn verplieht elken dag de kamp
en dagorders te lezen en te teekenen. Ingeval van af
wezigheid moeten zij, bij terugkomst, alle orders nalezen 
en bij elken dag afzonderlijk teekenen. 

4l. Officieren van verlof teruggekeerd, moeten, zoo
dra zij vrij van dienst zijn, zich in parade-uniform aan
melden bij Commandant-Generaal of den commandant 
van wien zij verlof bekomen hebben. 

VAN DEN COMl\fANDANT-GENERAAL. 

Inspectie door Com- 42. De Commandant-Generaal is verplicht rninstens 
mandant-Generaal. e6nmaal in de drie maanden, of ZOO dikwjjls hij zulks 
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verder noodig oordeelt, het kamp en alle magazijnen, 
manschappen, wapenen, kleederen en paarden te in
spectee.ren, ten einde zich te verzekeren dat behoorlij k 
orde en discipline wordt gehouden en toegepast, en dat 
alle Gouvernernents goederen in behoorlijken staat zijn 
en gehouden worden, alsmede om tijdig de noodige voor
zorgsmaatregelen te kunnen nemen voor de aanschaffing 
van wapenen, paarden, ammunitie en alle andere be
noodigdheden. Na elke inspectie brengt hij rapport uit 
van zijne bevinding aan de Regeering. 

V AN DEN COMMANDANT. 

43. De commandant is verantwoordelijk aan den Werkkring van den 
Commandant· Generaal voor de discipline van het korps commandant. 
en de behoorlijke instandhouding van het kamp. 

De commandant is verplicht minstens eenmaal in 
de veertien dagen of meermalen, indien hij zulks noodig 
acht, eene algemeene inspectie te houden van de oefe
ningen alsook omtrent den goeden staat van het kamp. 

Het strafboek van de officieren wordt door hem 
gehouden en bewaard. 

V AN DEN KAPITEIN. 

44. Het is de plicht van den kapitein toe te zien Werkkring van 
dat alle bevelen van den Commandant-Generaal en den kapitein. 
commandant stiptelijk worden uitgevoerd. 

Alle dienstcorrespondentie van officicieren, onder
officieren en manschappen aan clen Commandant-Gene
raal, moet gaan door den kapitein en den commandant 
of hunne plaatsvervangers. 

De dienstcorrespondentie van den Commandant
Generaal aan officieren, onderofficieren en manschappen 
gaat door den commandant en den kapitein of hunne 
plaatsvervangers. 

De dienst-correspondentie van officieren, onder
officieren en manschappen aan den commandant, en 
omgekeerd, gaat door den kapitein. 

De dienst-correspondentie van den kapitein aan den 
Cornmandant-Generaal, en omgekeerd, gaat door den 
commandant. 

Alle bevelen van den Commandant-Generaal en den 
commandant moeten door den kapitein aan de verschil
lende detachementen en buiten-staties verzonden wor
den. Verder moet hij de buiten-staties inspecteeren en 
een schriftelijk rapport uitbrengen aan den commandant 
omtrent den geheelen toestand, de werking en het ge
drag van het detachement. 

De kapitein moet de officieren, onderofficieren en 
manschappen theoretisch en practisch onderwijzen. 
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45. De kapitein regelt den dienst en de wachten, 
zoowel voor den dag als den nacht. Hij benoemt elken 
dag een officier en een onderofficier van den dag. 

46. De kapitein is verplicht, dagelijks bij den com
mandant, na het ochtendrapport, melding te maken 
van alles wat b~j het korps is gebeurd, van af het vorig 
ochtondrapport. 

47. Wanneer de commandant van het hoofdkwartior 
afwezig is, neemt de kapitein zijn dienst ·waar, of bij 
afvvezigheid van dezen, de hoogste officier hem volgende 
in rang. 

4~. De kapitein houdt minstens eenmaal per week 
eene algemeene inspectie van de paarden, wapens en 
kleederen van Regeeringswege verschaft. De kapitein 
moet tegenwoordig zijn bij elken dienst waacbjj 25 man 
of meer gevorderd wordt. 

49. De kapitein is belast met het toezicht op de 
paarden, trek- en lastdieren~ zoowel als op alle wapens, 
kanonnen, ammunitie, instrumenten en wagens, en moet 
van alles nauwkeurig boekhouden; van de ontvangen 
en uitgegeven ammunitie moet afzonderlijk admini
stratie gehouden worden. 

Het is de plicht van den kapitein om tenminste 
eenmaal per maand de krijgswet en kr~jgsartikelen aan 
het korps voor te lezen of te doen voorlezon. 

VAN DE LUITENANTS. 

50. De luitenants moeten zorg dragon dat de be
velen van den kapitein stipt worden uitgevoerd, en zij 
moeten hem ondersteunen in alle dienstaangelegenheden. 

51. De eerste luitenant is ex-officio plaatsvervanger 
van den kapitein, wanneer deze niet in het kamp of 
garnizoen is, en is gedurende dien tijd verantwoordelijk 
voor de aanwozige uouvernements-goederen. 

5~. Ingeval de eerste luitenant verhinderd is zijn 
dienst te doen, heeft de commandant of de kapitein het 
recht een der luitenants den dienst van eersten luite
nant te laten verrichten. 

53. Een luitenant, die met eeno afdeeling afgecom
mandeerd is, moet wekelijks een schriftelijk rapport 
inzenden bij den kapitein, waaruit b1ijkt: 

a. staat van gezondheid der manschappen en 
paarden; 

b. toestand en staat van wapens en ammunitie 
c. afschrift van de dagorders; 
d. )) )) alle straffen. 
e. dienstoefeningen. 
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54. Ingeval een oftieier met eene afdeeling niet in Kapiteinhepaalth~ 
de nabijheid Yan een postkantoor gestationeerd is, zai aantal dler rappor
de kapitein bepalen hoe dikwijls de rapporten moeter ten. 
worden ingezonden. 

t>5. De luitenant van de veldtelegraphie ontvangt Luitcnant der vcld
zijne bevelen van en door den kapitein, en moet zich telegraphic. 
houden aan oc instructies welke voor de afdeeling 
veldtelegraphie zijn of zullen worden opgetrokken. Hij 
moet zorgen voor de bewaring en het in goeden staat 
houden van de instrumenten, enz., ten dienste der veld-
telegraphic, 

56. De kapelmeester ontvangt z~jne bevelen van en Kapclmcester. 
(loor den kapitein, en moet zich houden aan de in-
structies, welkc voor het muziekkorps zijn of zullen 
word en opgetrokken. Hij moet zorgen voor de bewaring 
en het onderhoud der instrumenten, welke ten dienste · 
van het rnuziekkorps worden gesteld. 

Het Inuziekkorps mag geene private concerten of Private eoneerten 
nitvoeringen geven, dan na bekomen verlof van den <loor het mnziek
Commandant-Generaal, die tevens beslist of de man- korps te geven. 

schappen bij zulke gelegenheden in uniform mogen 
verschijnen. 

G7. De onderwijzer rnoet zich stipt houden aan de Onderwijzer. 
ure.n van onderwijs en het leerplan zooals door den 
Commandant-Generaal en den Superintendent van Onder-
wijs, volgens instructie, zal worden bepaald. 

De commandant en de kapitein moeten toezien dat 
deze instructies behoorlijk worflen nageleefd. 

De onderwijzer moet maandelijks een rapport uit- Rapport door hem 
hrengen, door den kapitein, aan den Commandant- uittebrengen. 

Generaal, over het schoolbezoek en de vorderingen der 
artilleristen. 

VAN DEN KWARTIER- EN BETAALMEESTER 
EN DE CONTROLE. 

58. De kwartier- en betaalmeester moet zorg dragen 
(]at de magazijnen en alle zich daarin bevindende goe
deren, altijd schoon en in goede orde zijn, en moet de 
noodige maatregelen nemen om beschadiging daarvan 
tc voorkomen. Hij moet de onder hem gestelcle maga
zijnen dagelijks inspecteeren. 

59. De kwartier- en betaalmecster mag aan geen 
lid van het korps uniform en, kleederen, zadel, too m enz. 
afgeven, zonder order van den kapitein en zonder daar
voor behvorlijke quitantie ontvangen te hebben; v66r 
hij de stukken afgeeft moeten deze eerst geboekt wor
den. Alle stukken, die weder aan hem terug gegeven 
worden, rnoeten worden afgeboekt en ontvangst-bewijs 
daarvan word en afgegeven. 

12 

Pliehten van den 
kwarti ermeester. 

Afg;fte v. goedcrcn 
onder quitantic en 
na hocking. 
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Moot inventaris bij- 60. De kwartier- en betaalmeester moet een nauwkeu-
houden. rigen inventaris Inaken en duidelijk boekhouden 

Zendt maandelijks 
eenstaatv.goederen 
aan den kapitein. 

Inspectie der admi
nistratie. 

Controleering der 
administratie. 

Contrule door Reg. 

Wanneer betaling 
door kwartiermees
ter mag geschieden. 

Goederen v. verlof
gangers moet hij in 
ontvangst nemen. 

a. van de ontvangst en afgifte van alle artikelen, 
welke het magazijn in- en uitgaan; 

b. van alle ontvangen en uitgegeven gelden, de 
administratie van het korps betre1Iende. 

Geen losse quitanties of ontvangbewijzen :r:r:og~n 
worden afgegeven of ontvangen; deze moeten ZIJn In 
boekvorm met contra-blad gedrukt en moeten v66r het 
in gebruik nemen doorloopend genomn1erd worden. 

Aan het einde van elke maand moet hij een nauw
keurigen staat inzenden aan den kapitein van alle ont
vangsten en uitgaven, zoowel van gelden als goederen. 

61. De in art. 60 bedoelde boeken en administratie 
moeten op onbepaalde tijden, doch minstens cenrnaal 
per maand door deu kapitein, of een door dezen aan 
te wijzen luitenant, nauwkeurig worden nagegaan. 
1-Ieeft de kapitein of diens plaatsvervanger zich over
tuigd dat de geldelijke administratie in orde is en dat 
de magazjjn-voorraad sluit met de boeken, zoodat er 
niets ontbreekt, clan worden de boeken door hem voor 
gezien geteekend, als wanneer de kapitein mede aan
sprakelijk en verantwoordelijk is voor eenig te kort 
hetwelk later mocht worden ontdekt. 

62. Elke drie maanden moet de commandant de 
geldelijke administratie eontroleeren en nagaan of alle 
zaken welke van Regeeringswege aan het korps zijn 
verstrekt, aanwezig of behoorlijk verantwoord zijn. 
Wordt de administratie en magazijn-voorraad door den 
commandant in orde bevonden, clan moeten de boeken 
door hem voor cc gezien )) worden geteekend, als wanneer 
de commandant, 1net den kapitein en den kwartier
en betaalmeester, aansprakelijk en verantwoordelijk is 
voor eenig te kort hetwelk later nog mocht worden 
ontdekt. 

63. Minstens eenmaal in elke zes maanden zullen 
alle magazijnen en de geheele administratie van Regec
ringswege worden nagezien en gecontroleerd. 

64. De kwartier- en betaalmeester mag geene beta
lingen doen voor geleverde goederen, clan na bekomen 
certificaat van de behoorl~jke levering, te worden uitge
reikt door den kapitein of dien plaatsvervanger. 

65. De kwartier- en betaalmeester moet zorg dragen 
dat de wapens, kleederen, zadel, toom enz., van onder
off1cieren en manschappen, die op verlof gaan, door 
dezen aan hem worden ingeleverd. Indien alles in ordc 
is bevonden, wordt daarvoor ontvangbewijs door hern 
uitgereikt. 
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6G. Den kwartier- en betaalmeester wordt een ser- Sergeant kwarticr
geant-kwartiermeester toegevoegd, om eerstgenoemde mecster. 
behulpzaam te zijn bij de administratie van het magazijn, 
alsmede bij het aankoopen van fourage en rantsoenen. 

De sergeant-kwartiermeester is speciaal belast met 
het toezicht op de in gebruik zijnde monteeringstukken 
van rnan en paard en hij is verantwoordelijk aan den 
kapitein, dat deze zaken steeds in behoorlijke orde zijn. 

V AN DEN W ACHTMEESTER. 

67. De wachtmeester is verantwoordelijk voor het 
welzijn en de goede verzorging der manschappen, voor 
de or de in het kam p, alsmede voor de verzorging der 
paarden en de nauwkeurige uitvoering der kampregu-
laties. 

B~j het aantreden voor elken dienst verneemt b~j 
naar de manschappen, die niet present z~jn en doet on
derzoek naar de redenen van hunne afwezigheid. 

Zoodra de offici er van den dag, of de offlcier. die den 
dienst te doen heeft, verschijnt, maakt hij melding van 
het getal onderofflcieren en manschappen, die tegen
woordig zijn, rapporteert de afwezigen en geeft de 
redenen hunner afwezigheid op. 

68. De wachtmeester zal een boek houden onder den 
naam « Rol van de artillerie, >) waarin hij de namen, 
ouderdom, aftreding en het signalement (beschrijving) 
van elken artillerist zal aanteekenen, als ook elke ver-
wisseling van woonplaats van dienstplichtige gepaspor-
teerde artilleristen, alsmede andere en verdere bijzonder-
heclen welke mogen blijken noodig te zijn. 

ne wachtmeester zal verder houden: 

a. een « dag- of orderboek >) waarin dagelijks aan
teekening gehouden "\vordt van de verschil
lende bevelen, welke hij van den kapitein 
ontvangt. 

b. een «schietboel()) waarin hij nauwkeurigvermeldt 
den uitsl~_g der oefeningen met grof geschnt 
en karabiJn. 

c. een « gedragboek )) met rubrieken -vvaarin het 
zedelijk en militair gedrag van elk der 
art:illeristen -vvordt behandeld met het oog op 
hunne latere bevordering. 

cl. een « strafboek )) waarin aanteekening -vvordt 
gehouden van alle straffen welke de onderoftl
cieren en manschappen hebben ondergaan. 

Aan het einde van elke maand rnoet de wacht
n1eester deze boeken aan den kapitein en de verderc 
officicren ter kennisneming en teekening v:oorleggen. 

Plich ten van den 
wachtmcester. 

Hij houdt de rol. 

V erdcre boekcn 
door hem tehouden. 
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VAN DE ONDEROFFICIEREN EN MANSCHAPPEN. 

69. De artilleristen moeten zorg dragen voor de rein
heid van bun persoon, kleeding, wapens en slaapver
trekken. 

Artilleristen mogen door hoogeren in rang niet ge
bruikt worden voor persoonJijke dienstverrichtingen, 
zooals schoonmaken van paarden, zadels, tuigen, kleeren, 
wapens enz. 

70. Ieder artillerist is verantwoordelijk voor de veilige 
bewaring van de wapens, het zadel en toom hem van 
Rcgeeringswege verschaft, alsook voor de doelmatige ver
zorging van het paard, hetwelk hem eveneens van Re
geeringswege wordt verstrekt. 

71. De artilleristen moeten waken tegen slecht ge
drag of daden van eenigen aard, waardoor bun karakter 
in 't bijzonder en dat van het korps in het algemeen, 
zou kunnen worden benadeeld. Zij moeten zieh vooral 
wachten voor slecht gezelschap en onmatigheid. 

72. Artilleristen, die met verlof gaan, zijn verplicht 
v11oraf hunne kleedingstukken, wapens enz. tegen ontvang
bewijs bij den kwartier- en betaalmeester in te leveren. 

Wanneer het korps, ingeval van commando of oorlog 
uitrukt, moeten alle artikelen, welke alsdan niet gebruikt 
worden, eveneens tegen ontvangbewijs bij den kwartier
en betaalmeester worden ingeleverd. 

73. Indien het bij onderzoek of inspectie mocht 
blijken, dat er iets ontbreekt aan de wapens of mon
teeringstukken aan artilleristen verstrekt, en wanneer 
de tijd voor het gebruik nog niet verstreken is, zal het 
ontbrekende op kosten van den nalatigen artillerist 
worden aangevuld. 

7 4. Bij terugkomst van verlof~ moeten zoowel onder
offieieren als manschappen, zich zonder verzuim, in 
persoon bij de wacht aanmelclen. 

B~j het ochtend-rapport moeten onderofficieren en 
manschappen zich in persoon bij den kapitein of diens 
plaatsvervanger aanmelden. 

75. De naamteekening der artilleristen voor ont
vangst van eenig artikel of op eenig officieel document, 
moet eigen ban dig geschieden. 

76. Waar in deze wet en regulaties het woord 
«artillerist)) of «artilleristen)) gebruikt wordt, zal dit 
beteekenen << onderofficieren en manschappen )). 

VAN DEN LUI'rENANT VAN DEN DAG. 

Plichten van den 77. De luitenant van den dag wordt bij het ochtend
luitenant van den rapport door den kapitein benoemd, voigens rooster. 
dag. Hij moet zorg dragen, dat de slaapkamers en andere 

vertrek ken, stallen, wacht- en arrestkamers enz. in 
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goeden staat en orde zijn, en dat de grond binnen en 
buiten het kamp schoon is. 

Hij moet toezien, dat de rantsoenen behoorlijk wor
den verdeeld en zal iederen dag van de goede of slechte 
qualiteit der rantsoenen, bij den kapitein, een schriftelijk 
rapport indienen. 

78. De luitenant van den dag heeft zorg te dragen 
dat de paarden op den bepaalden t~jd in de stallen 
komen en schoon gemaakt worden. Bij het voederen 
moet hij tegenwoordig zijn. 

79. Wanneer taptoe geblazen is, moet de lnitenant 
van den dag met den onderofficier van den dag de ronde 
doen en zich vergewissen : 

a. dat de slaapk~uners, kamers, arrest- en wacht
karners, alsook de stallen in orde zijn; 

b. dat de rnanschappen, die geen verlof hebben, 
in hunne slaapkamers zijn en de Jichten uit
geblazen; 

c. dat de wachten bij het kamp op hunne posten zijn. 

80. De luitenant van den dag moet bij de keckparade 
tegenwoordig zijn. De wijze van begeleiding der artille
risten, naar en van de kerk, zal in de «Bijzondere 
Regl}latieS)), bedoeld in art. 84, worden vastgesteld. 

81. De luitenant van den dag moet bij voorkomende 
ongeregeldheden, daarvan onmiddellijk aan den kapitein 
rapport maken. 

· 82. De luitenant van den dag heeft het toezicht 
over de uitgifte van amrnunitie. Hij teekent voor de ont
vangst daarvan in het ammunitieboek van den kapitein. 

VAN DEN ONDEHOFFICIER VAN DEN DAG. 

Zorgt voor rantsoe
nen. 

Ziet toe op de paar
den. 

Doet de ronde. 

Is tegenwoordig bij 
kerkparade. 

Maakt melding van 
ongeregeldheden. 

Heeft toezicht op de 
uitgHte van ammu
nitie. 

83. De onderofficier van den dag ontvan~t van de Onderofficier van 
andere onderofficieren en manschappen, alle meldingen den dag. 
en aanvragen, klachten, bezwaren, aanvragen om verlof 
of eenig ander aanzoek en geeft hiervan kennis aan den 
wachtmeester, die ze hij het ochtend-rapport voorbrengt. 

I fij moet onrniddellijk alJe ongeregeldheden, die in 
het karnp voorvallen, aan den officier van den dag melden. 

B~j het signaal ((klaar maken)) moet hij toezien, dat 
geen der manschappen tc laat komt, en op het signaal 
(<aantreden)) leest hij de narnen af. 

84. De onderofficier van den dag rnag geen artillerist Dito. 
uit het kamp laten gaan, dan nadat hij zich overtuigd 
heeft dat de uitrusting van den man geheel schoon en 
in orde is. 

Artilleristen, uitgezonderd de wachtmeester en de 
sergeant-kwartiermeester, zijn verplicht zich bij den 
onderofficier van den dag aan te melden, alvorens het 
kamp te verlaten. 
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BIJZON D ERE REGU LATI ES. 

85. Bijzondere regulaties en dienstreglementen kun
nen door den Commandant-Generaal in overleg met de 
officieren worden opgetrokken, doch niet in strijd met 
deze wet. 

Zulke regulaties en reglementen zullen, na door den 
Uitvoerenden Raad te zijn goedgekeurd en bekrachtigd, 
dezelfde kracht van wet hebben tulsof zij cen gedeelte 
van deze wet uitmaken. 

86. Geen beslag hoegenaamd zal worden verleend 
of gedoogd op gelden berustende onder den Thesaurier
Generaal of eenigen anderen am btenaar en bestemd om 
als soldij aan de leden van het kor'ps te worden uit
betaald. 

'<37. Op de in art. 8-1~ bedoelde soldijen, zal door den 
Cmnmaudant-G-eneraal korting kunnen wurden verleeud 
under de bepalingen in de volgende artikelen vastgcsteld. 

De partij, die niet tevreden is met de beslissing van 
den Commandant-Generaal, zal zich ter eindbeslissing 
kunnen wenden tot den Uitvoerenden Raad. 

88. Geen korting kan worden gevraagd dan voor een 
schuld, die minstens een jaar oud is. 

80. W egens verteringen en schulden gernaakt in 
hotels, kantiens of drinkhuizen zal nimmer korting 
worden verleend. Evenmin zal korting worden verleend 
voor interest, tenzij in het geval van voorgeschoten of 
geleende gelden, waarvoor eene schriftelijke verbintenis 
is aangegaan, en waarbij het betalen van interest speciaal 
bedongen is. 

90. Geen korting zal mogen verleend worden op de 
soldijen van officieren, onderoff1cieren en manschappen 
die zich te velde, op commando of in den oorlog bevinden. 

De schuldeischers zullen de terugkomst van zulke 
officieren, onderofficieren en manschappen moeten af
wachten tot het instellen of voortzetten hunner eischrn. 

Dn kortingen, die l'(~C<ls verleend mochten zijn v<'iH' 
het to veldo, naar eormnando of oorJog trekken der 
respectieve offieieren, onderofflcieren of manschappen, 
zullen ophouden gedurende dien tijd, tenzij de Corn
mandant-Generaal anders rnoeht beslissen. 

~H. leder, die eeno korting ten laste van een oflieier, 
onderofticier of een de1 rnanschappen wenscht aan te 
vragen, zal zich te dien einde bij verzoekschrift moeten 
wenden tot den Commandant-Generaal, daarbij op
gevende den naam en den rang van zijnen schulclenaar, 
met voldoende bewijzen der sehuld en van de wijze 
waarop deze is aangegaan. 

Geen officier.of artillerist zal ten laste van ecn anderen 
officier of artillerist eenige korting kunnen aan vragen. 
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92. De Commandant-Generaal zal den offlcier of Comm.-Gen. hoort 
artillerist, ten wiens laste de korting gevraagd \vordt, belanghebbende. 
daaromtrent in zijne belangen hooren. 

Indien de wettigheid der schuld wordt crkend, of 
in de korting wordt toegestemd, zal deze dadelijk ver
leend kunnen worden. 

Wanneer echter de schuld wordt ontkend, en de En wint informaties 
Commandant-Generaal. na het inwinnen van alle zoo- in. 
danige informaties, als hij zal noodig oordeelen. den 
eisch illiquide mocht vinden, za] hij den persoon die om 
korting vraagt, verwijzen naar den gewonen rechter. 

93. Wanneer door den Commandant-Generaal aan 
een artillerist een bepaalden termijn zal zijn voorge
schreven, om nopens een te zijnen laste gevraagde 
korting to berichton of informaties te geven, en zoodanig 
artillerist nalatig rnocht bl\jven aan zijno vorplichting 
in dezeu te voldoen, zal zij n stilzvo,rjjgen als eene bo-
kentenis van do wettigheid der sehulcl aangemerkt en 
do korting dadelijk verleerd kunnen worden. 

Wanneer de Commandant-Generaal nadere infor
maties van den persoon, die korting vraagt, rnocht ver
langen, en doze in gebreke blijft, om binnen den hern 
voorgeschreven tijcl, die inf()rmaties in te dienen, zal hij 
worden gerekend van zijnen eisch te hebben afgezien, 
en mitsdien het verzoek om korting voor vervallen worden 
gehouden. 

94. Indien verschillende kortingen tegel\jkertjjd ge
vraagd word en op de soldij van een offici er of artillerist, 
clan zal de Commandant-Generaal claarorntrent beslis~en, 
terwijl kortingen ten behoeve van de Regeering altijd 
de voorkeur zullen genieten, zelfs dan wanneer reeds 
korting ten behoeve van een ander ver.leend rnocht zijn, 
welke korting clan zoolang zal kunnen ophouden, waar-
over de Commandant-Generaal beslissen zal, totdat de 
schuld aan den Staat geheel zal zijn gekweten. 

U IT GAVE N. 

OG. Do Uommanclant-Generaal zal toozien clat door 
de officieren, belast met de geldelijke administratie, alle 
staten en verslagen, vergezeld van de noodige bewijs
stukken, maandelijks worden ingezonden aan den Audi
tcur-Generaal, opdat alle rekeningen behoorlijk kunnen 
worden geauditeerd voor uitbetaling. 

06. De llegeering stelt jaarlijks, op aanzoek van den 
Commandant-Generaal, een zeker aantal bmnmen, kogels 
of andere ammunitie voor elk rstuk grof geschut be
sehik baar voor het korps, opdat de veldoefening rnet de 
kanonneu behoorlijk aan de artilleristen kau worden 
ondE~rwezen, alsmede een hoeveelheid ·patronen voor de 
oefening n1et de karabijn. · · 

Wat geschiedt als 
informaties nietver
strekt worden. 

Wat geschiedt als 
meerdere kortingen 
gevraagd worden. 

Comm.-Gen. houdt 
toezicht. 

Beschikbaar stelling 
van ammunitie ter 
oefening. 
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97. De paarden, benoodigd bij het korps en de trek
dieren voor de kanonnen, wagens, rijtuigen enz., zoo
mede de dieren voor het dragen der bergbatterijen, 
ammunitie enz., zullen van Hegeeringswege worden aan
geschaft en onderhouden. 

98. De Hegeering zal voor het aanschaffen van 
paarden en andere dieren, zooals in art. 96 vermeld, 
eene commissie benoemen, bestaande uit vier leden. 

De kapitein en de eerste luitenant zullen ex-officio 
leden dezer commissie zijn. De twee andere leden dezer 
commissie worden door de Hegeering benoemd; zij moeten 
goede kennis hebben van paarden en andere dieren voor 
den dienst van het korps benoodigd. 

])l'ie leden dozer cornrnissic zullcn ecn quorum 
vormen. 

00. De soldij voor de offieieren, le!len met ofliciers
rang, onderofficiereu en rnanschappen wordt maandclijks 
door den kwartier- en betaalmeester, tegen quitantie, 
uitbetaald. 

100. Tenders voor leverantie van alle benoodigdhcden 
moeten in het begin van October van elk jaar worden 
aangevraagd door den kwarticr- en betaalmeester. De 
Commandant-Generaal beslist over de toewijzing der 
tenders, waarna behoorlijke contracten zullen worden 
aangegaan, geteekend door den leverancier en diens 
borgen ter eenre, en den kapitein met den kwartier
en betaalmeester, namens de Regeering, ter andere zijde. 
Het duplicaat origineel dezer contracten moet bij den 
Auditeur-Generaal \\'Ordcn gedeponeerd. 

10t. Van de soldij der onderof1icieren en rnanschappen 
zal 6d. per dag worden teruggehouden als waarborg 
voor de behoorlijke atlevering van paard, zadel en toom, 
in welk geval het teruggehouden bedrag zal '~'orden 
terugbetaald, wanneer zij u:it den dienst worden ont
slagen. 

S T RAF 8 E PALING EN. 

INLEIDlNG. 

102. De krijgstucht hestaat in de lwogst rnogelijke 
orde, in de spoedigste uitvoering der gegeven bevelen, 
zonder de minste tegenspraak, en in de onvermijdelijke 
be~trafl'ing van hen, die hun plicht fniet doen of zich 
schuldig maken aan den geringsten misslag of nalatigheid. 

De grondslag der krijgstucht is eene volstrekte, 
lijdelijke gehoorzaamheid van den mindere aan de bevelen 
van den meerdere. 

Daar godsdienst de bron is vaa gelnk, deugd, waren 
moed en troost, moet ook in den krijgsstand een ieder 
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zich zooveel mogelijk toelcggen op de betrachting daar
van. Godslastering, v loeken en zweren rnoet geheel 
worden nagelaten, en niet alleen hierin, doch ook in 
alles \vat strekt tot bevordering en handhaving der 
goede. zeden, moeten de meerderen hunnen minderen met 
een goed voorbeeld voorgaan, en in 't algemeen rnoet 
elke buitenspoorigheid vermeden worden. 

Eensgezindheid, in den waren zin des woords, behoort 
vooral ook in 's lands dienst te heerschen; alle part~j
schappen moeten vermeden wor.den en rechtvaardigheid 
het richtsnoer zijn van alle daden. Een ieder moet met 
opgewektheid en zonder morren zijn plicht doen; er 
naar streven orn zichzelf en anderen te verbeteren en 
trachten elkanders rnisstappen te voorkomen. Onge
rnakken hehooren geduldig te wordeu venhturd; wcder
keerig rnoet acbting word en toegedragen en allen rnoeten 
eenclraehtig samcnwerken tot het welzijn en de eer vau 
iecler in het bijzonder en daanJoor van het korps en 
's lands dicnst in het algemeen. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

103. Ondergeschiktheid is de ziel van den militairen Eerbetoon aan 
dienst, en derhalve is elk militair van welken rang of meerderen. 
stand hij moge zijn, verplicht om aan zijne meerderen 
in rang, of in geval van gelijken rang, zijnen meerderen 
in dienstjaren, alien eerbied en de vereischte gehoor-
zaamheid te betoonen. 

104. Ook buiten den dienst moet een gepaste eerbie(l Ook buiten dienst. 
door den mindere tegenover den rneerdere, worden in aeht 
genornen; doch de overtredingen tegen de krijgstucht 
zullen altijd zwaarder worden beschouwd, wanneer deze 
in den dienst of onder de wapens worden begaan. 

105. led er lid van het korps is verplicht in den Ieder lid moet de 
dienst de orders hcrn gegeven door dengene, die boven hem gegeven orders 
hern gesteld is, terstoncl en zonder tcgenspreken te opvolgen. 

gehoorzarncn en getrouw te volbrengen, behoudens het 
recht orn, wanneer hij zich door die orders bezwaard 
mocht gevoelen, n~t de nitvoering daarvan zijne ldachten 
in te dienen. 

106. Ieder lid van het koq,s, dat zich aan buiten
sporigheden of baldadigheden schuldig maakt, waardoor 
aan burgers, ingezc~tenen of anderen eenig nadeel \vordt 
toegebracht aan hunne person en of goederen, zal, behal ve 
de straf . hem deswege op te leggen, gehouden zijn de 
veroorzaakte schade te vorgoeden, hetgeen, indien de 
benadeelde zulks mocht verkiczen, bij billijke bedragen 
van de soldij of het traktement van den strafschuldige 
zal worden afgehouden. 

Baldadigheden heb
ben behalve straf 
vergoeding der ge
leden schade ten 
gevolge. 
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107. Indien een artillerist zich schuldig maakt of 
rnedeplichtig is aau eene andere overtreding, welke, 
ofschoon van geen militair karakter, niet a]s een cri
mineele daad kan Leschouwd worden, zooals dronken
schap, rustverstoring, vechten, overtreding van dorps
regulaties, enz., en indien hii aangehouden wordt door 
de burgerlijke rnacht, moet de schuldige zonder verzuim, 
met de noodige inlichtingen aan de militaire overheid 
worden overhandigd. 

Officieren mogen 108. Officieren, hetzij in uniforrn of in ciYiele 
door de burgerlijke kleederen, mogen niet wegens overtredingen worden 
macht niet worden aan~ehouden door de bur~erlij'ke rnacht, doch de politie 
aangehouden. '--' LJ 

is in zoodanige gevallen verplicht de overtreders onmid-
dellijk to rapporteeren aan den bevelvoerenden officier. 

ConstabelH mogen ~100. Indien artilleristen door constahels wordcn 
artilleristen niet aangelwuden, rnag zulks niet gedaau wurdcu up eene 
~~~j~1~~~~1j~\g ~~~e:~1; wijzu in strijd met de rnilitairo oer. 
militaire eer. 

OVER'l'HEDINGEN DEH KHJJGS'l'UCHT. 

Wie zich schuldig 110. Aan overtreding der krijgstucht rnaakt zich 
maakt aan overtre- sdnlldig: 
ding der krijgstuch t. 

a. leder, die in hoogeren rang gesteld zijnde, zid1 
eenige feitelijkheden of beleedigende uit
ctrukkingen tegen zijne ondergeschikten ver
oorlooft, of deze onbehoorlijk bestraft of 
laat bestraffen. 

b. Ieder, die onnadenkend of uit achteloosheid 
verzuimt datgene uit te voeren, waartoe hij 
gecornmandeerd is, of hij, die verzuin1t de 
orders te volbrengen welke hem, door iemand 
in hoogeren rang gesteld, gegeven zij n, ook 
dan zelfs wanneer die orders bestaan in het 
uitv~eren of doen uitvoeren van een opgelegde 
straf. 

c. Je(ler, die zich niet voegza.mn onderwerpt 
aan het on(lorgamL n(~llcr opgelegde straf. 

d. Ieder, die geen genoegzame \vaakzaamheid be
toont on1 zieh onder de wapens te begeven 
in geval van alarm, of' nit onachtzaamheid 
Yerzuimt bij do verschillende appCls, waehten 
oefeningen, rnonsteringen of inspecties tegen
woordig te zij n. 

e. Alle ondero1Ticieren en manschappen, die zonder 
in dienst te zijn, of zonder speciale per
rnJssie zieh op straat bevinden, nadat de taptoe 
geblazen is. · 

f. Ieder, die op wacht of in dienst in kennelij
ken staat van dronkensehap wordt bevonden. 
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g. Alle schildwachten, die niet op hunne posten, 
of daarop slapende, of in kennelijken staat 
van dronkenschap worden gevonden, wanneer 
nl. daaruit geen nadeelige gevolgen zijn 
voortgevloeid, alsmede de schildwacht, die niet 
aan zijne instructie heeft voldaan. 

h. Ieder, die z\jn meerdere oneerbiedig behan
delt, kwalijk bejegent, tegen hem rnort, zich 
onbetamelijke uitdrukkingen tegen hem ver
oorlooft, of zich door woorden of gebaren 
over diens behandeling ontevreden betoont. 

i. Ieder, die over zijn verlof uitblijft. 
k. Gepasporteerde, dienstplichtige artilleristen, die 

zonder wettige redenen wcigerachtig of nala
tig zijn om dienst te doen, wanneer daartoc 
door de Regeering opgm oepen. He zoodanigen 
zullen naar den aanl der zaak wordeu ge
straft. 

l. Alle onderofJicieren en rnanschappen, die deser
teeren. 

m. leder, die de monteering-stukken verkoopt, 
verpandt, bederft of verwaarloost, of uit 
luiheid of onachtzaarnheid in gebreke bl~jft, 
de voorschriften na te kornen, betreffende het 
uiterlijk voorkomen en de zindelijkheid rn 
kleeding en wapenen. 

n. leder, die zich schuldig maakt aan twist en 
vechtpartijen, hetz~j met zijne kameraden of 
met de burgers, ingezetenen of anderen ; of 
die gcringe buitensporighcden, baldadighe
den of beleedigingen pleegt op stl'aat, in 
hurgerhuizen of drankwinkels, ook wanneer 
deze overtredingen uit dronkenschap, or 
losbandigheid zijn geschied. 

n. To(ler, die zi(~h aan lichte strooperijen sclmldig 
maakt. 

p. l\ lle ouderofTieieren en 1nanselmppen, die zich 
zonder schriftelijke toestemming van ZHEd. 
den Staatspresident en den Commandant-Gene
raal in het lmwelijk bcgeven. 

q. leder, die zonder daartoe bevoegd te zijn, aan 
een gearresteerde kost of drank brengt of 
doet toekomen. 

T. leder, die zich aan sterken drank te buiten 
gaat. 

s. Ieder artillerist, die tenz\j voor dienstzaken 
in uniform, kantiens, drankwinkels of hotels 
bezoekt. 
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111. Het is den leden van het korps ten strengste 
verboden mededeelingen te doen, met betrekking tot 
den dienst, de inrichting of eenige andere zaak, be
trefiende het korps, aan couranten, nieuwsbladen en 
dergelijke, of daarin correspondenties en artikels, van 
welken aard ook, te plaatsen of te doen plaatsen, of op 
eenige and ere w~jze te publiceeren, tenzij over technische 
zaken, en dan alleen met toestemming van den Com
mandant-Generaal, aan wien de te publiceeren stukken, 
vooraf ter kennisneming en inzage moeten worden toe
gezonden. 

1'12. Als strijdig met de krijgstucht zal worden be
schouwd, en als zoodanig gestraft, eenige overtreding 
van de reeds bestaande of nog te rnaken voorschriften 
en regulatics voor den aetioven en inwondigon dionst, 
en in het algemcon. ofschoon hier niet bij name ge
noemd, allc handelingen en daden \velko onbestaanLmar 
zijn rnet do instandhouding van discipline on krijgstucht 
in den dienst. 

113. Tot instandhouding eener goede discipline bij 
het korps, is het niet geoorloofd door geschriften de 
bepalingen en maatregelen vervat in de wet en regu
laties te beoordeelen en bij het korps in minachting te 
brengFm, of een blaam te werpen op de handelingen en 
de goede trouw, zoo van de Hegeering zelve als van de 
autoriteiten en officieren, aan wie eerbied en onder
danigheid verschuldigd is. Zij, die zich hieraan schuldig 
maken, worden volgens het reglement van krijgstucht 
gestraft. 

HECHTSMACIIT EN HECJITSPLEGlNG. 

114. De rechtsmacbt en rechtspleging over de 
ofticieren, onderoffieieren en manschappen van het korps 
Hijdende Artillerie, wordt uitgeoefend en toegepast als 
hieronder vermeld, en naar den aard der overtredingen 
en misdaden, hetzij ._ 

'1. door de militaire overheid, 
2. )) )) eiviole macht. 

1'15. De misdaden welke door de militaire overheid 
kunnen onderzocht en gevonnist worden, zijn dezulke 
welke oen militair karakter dragen en met den dienst 
in betrekking staan, zooals: 

a. insubordinatie; 
b. muiterij; 
c. oproer; 
d. wederspannigheid en oneorbiedig gedrag togen 

hoogeren in rang en tegen eene militaire wacht; 
e. desertie ; 
f'. eigenmachtige verwijdering; 
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g. opstoking tot een desertie-komplot; 
h. plichtverzuim op wachtdienst; 
i. lafhartigheid ; 
k. verstoring van tucht en orde; 
l. verbreking van dienstvoorschriften; 
nL zelfverminking; 
n. on bevoegde werving; 
o. bespieding; 
p. verstandhouding met den vijand; 
q. publieke gewelddaden; 
r. misbruik van macht; 

[1894 

s. dronkenschap in garnizoen of op commando; 
t. nalatigheid in dienst ; 
u. ongehoorzaamheid ; 
v. venvaarloozing van Gouvernements eigendom, 

uniformen, paarden of and ere dieren, enz. 
'W. verraden of bekend malum van dienstgeheimen. 

Alle misdaden hierboven niet vermeld, en welke 
niet in betrekking staan met den dienst, vallen onder 
de civiele rechtsmacht. In zoodanig geval kan een 
militair persoon aan de civiele macht overgeleverd 
worden voor onderzoek en veroordeeling. 

UITVOERING DER STRAFBEPALINGEN. 

De uitvoering der strafbepalingen geschiedt door: 
a. het dagelijksch ochtendrapport; 
b. het strafrapport; 
c. den krijgsraad. 

HET DAGELIJKSCH OCJITENDRAPPORT. 

116. Het oehtendrapport wordt door den wacht
meester opgetrokken en bevat den dienst van den afge
loopen dag en alles wat gedurende dien tijd in den dienst 
is voorgevallen. 

Dit rapport wordt door den officier van den d3,g 
nagezien en onderteekend, en door den wachtmeester, 
in tegenwoordigh8id van den officier van den dag, aan 
den kapitein voorgelegd. 

De kapitein stelt de straffen vast, voor zoover deze 
binnen zijne jurisdictie vallen, waarna het ochtend
rapport door den commandant naar den Commandant
Generaal wordt gezonden. 

117. De volgende straffen kunnen door den kapitein 
bij het ochtendrapport worden opgelegd. 

1. aan onderofficieren: 
a. waarschuwing; 
b. boete tot £2 sterling; 
c. kamparrest tot 14 dagen; 
d. kamerarrest tot 4 dagen. 

Welke de civiele 
rechtsmacht beslist. 

Hoe de uitvoering 
der strafbepalingen 
geschiedt. 

Bepalingen omtrent 
het ochtendrapport. 

Welke straffen de 
kapitein bij het och
tendrapport kan uit
spreken. 
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2. Aan manschappen: 
a. waarschuwing; 
b. boete tot £1 sterling; 
c. kamparrest tot 21. dagen; 
d. kamerarrest tot 7 dagen. 

1 tR In gevallen van overtredingen, welke buiten 
de jurisdictie van den kapitein vallen, moet door den 
kapitein of namens dezen, door den luitenant-adjudant, 
een afzonderlUk rapport worden opgemaakt, hetwelk 
door den kapitein wordt gezonden aan den comman
dant, die de zaak dan bij het staf-rapport behandelt. 

119. Luitenants, die op commando ot in oorlog, 
zelfstandig eene afdeeling commandeeren, hebben het 
recht dezelfde straifdn op te leggen als de kapitein. 

HET STRAFRAPPORT. 

120. Het strafrapport -vyordt ingeleverd door den 
luitenant-adjudant aan den commandant, die alle over
tredingen van meer ernstigen aard onderzoekt en even
eens de appelzaken behandelt van uitspraken in het 
dagel~iksch ochtendrapport. 

121.. De commandant heeft het recht de volgende 
straffen op te leggen: 

1. Aan onderofficieren 
a. waarschuwing; 
b. boete tot £3 stg. ; 
c. kamparrest tot 21 dagen; 
cl. kamerarrest tot 7 dagen; 
e. terugzetting tot lageren rang ( (legraclatie ). 

2. Aan manschappen 
a. waarschuwing; 
b. boete tot £2 stg.; 
c. kamparrest tot 30 dagen; 
d. kamerarrest tot 10 dagen. 

RECIIT V AN APPI~L. 

Rccht van appel. 122. Onderofficieren en manschappen, die vermeenen 
door den kapitein of den commandant tot een te zware 
straf te zijn veroordeeld, hebben het recht van appel: 

a. bij den cornmandant, tegen de uitspraak van 
den kapitein; 

b. bjj den krijgsraad tegen de uitspraak van den 
commandant. 

WIJZE V AN APPEL. 

Wijze v. appcllccrcn 123. Indien een. onderofficier of een der manscha pp en 
verlangt te appellceren tegen de uitspraak van den 
kapitein of van den commandant, moet de veroordcelde 
j)nmiddellijk na het uitspreken van het vonnis, van zijn 
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voornemen kennis geven, en nog denzelfden dag zijn 
bezwaarschrift in leveren bij den wachtmeester, die dit 
bezwaarschrift, dadelijk na ontvangst moet indienen bij 
den luitenant-adjudant, die gehouden is het appel zonder 
verzuim door te zenden : 

a. aan den comrnandant, ingeval van appel tegen 
de uitspraak van den kapitein; 

b. aan den Commandant-Generaal, ingeval van 
appel tegen de uitspraak van den commandant. 

De luitenant-adjudant is tevens verplicht om den 
officier, tegen wiens uitspraak wordt geappelleerd~ 
daarvan zonder verzuim, melding te maken. 

124. I-Iangende het appel wordt de uitvoering der 
opgelegde straf geschorst. 

D~ KRIJGSRAAD. 

Schorsing van het 
vonnis hangende 
appel. 

125. De krijgsraad oefent de hoogste rechtsmacht Bepalingen omtrent 
nit in krijgszaken en kan dezelfde straiTen opleggen alf; den krijgsraad. 

het Hooggerechtshof der Z. A. R. 
De kr'ijgsraad doet onderzoek en uitspraak in allo Jnrisdictio. 

zaken welke boven de jurisdictie van den commandant 
zijn, en behandelt eveneens de appelzaken tegen uit-
spraken van het strafrapport. 

De misdaden en omstandigheden volgens welke de 
groote straffen moeten worden uitgesproken, zijn in de 
krijgswet en kr~jgsartikelen omschreven. Het vonnis 
wordt b~j meerderheid van stemmen uitgesproken. 

De krijgsraad is samengesteld uit alle oHlcieren vs.n Samonstelling. 
het korps Rijdende Artillerie met den Commandant-
Generaal als voorzitter. Vijf leden vormen oen quorum, 
doch het getal der leden, indien grootor, moet alt~jd 
oneven zijn. 

126. Ingeval van ontstentenis van een of meer Aanvnlling van het 
offlcieren_, zullen de aan het voorgeschreven quorum quorum nit de staf-

'-' officieren. ontbrekende leden \Vorden aangevuld uit de stafofficieren, 
in termen van art. 16. Indien geen voldoend aantal 
stafofficieren aanwezig is, zullen de ontbrekencle leclen 
worden benoemd door de Regeering op voordracht van 
den Commandant-Generaal. 

127. lndien een voorloopig onderzoek noodig is in Voorloopig onder
zaken voor den krijgsraad gebracht, zal clit voorloopig zoek. 
onderzoek worden gehouden door den luitenant-adjudant, 
die daarvan schriitelijk rapport uitbrengt, waarna de 
zaak door den krijgsraad in behandeling wordt genomen1 

of terug verwezen naar het staf-rapport. 
1.28. De krijgsraad heeft het recht den Staats- Staatsprocurenr. 

procureur te verzoeken voor de vervolging op te treden.. 
De beschuldigde heeft altijd het recht zich door een 
rechtsgeleerde te laten bijstaan, indien hij zulks verlangt. 



Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

Op welke wij ze de 
doodstraf wordt toe
gepast. 

Dito. 

"Harde arbeid." 

1894] 192 

BEPALINGEN OMTRENT DE UITVOERING DER STRAFFEN. 

129. De Doodstraf. De toepassing van deze straf if'
alleen toegeJaten in geval van oor·log of commando en 
de uitvoering daarvan zal bestaan in ophangen of dood
schieten. In gevallen waar de beschuldigden veroordeeld 
worden tot ophanging, zullen zij overhanoigd worden 
aan de burgerlijke autoriteiten, tot uitvoering van het 
vonnis op de gewone wijze, alsof zij veroordeelcl warcn 
door het Hooggerechtshof. 

130. De doodstra{ door den ko.r;el. Ingeval deze 
straf is uitgesproken en de uitvoering daarvan door den 
krijgsraad is bepaald, moet de luitenant-adjudant in 
persoon den veroordeelde hiervan mededeeling doen. 

Het doodvonnis moet den daaropvolgenden dag 
worden voltrokken, echter· binnen 24 uren na kennis
geving aan den veroordeelde, die gedurende zijne laatste 
levensuren zal worden b~jgestaan door een godsdienst
leeraar, of door iemand, door den krijgsraad te worden 
aangewezen. 

131. Het vonnis wordt uitgevoerd door 12 man
schappen en ecn officier, die allen door het lot worden 
aangewezen Zes manschappen worden voorzien met 
geweren, geladen met kogels, de zes anderen rnet ge
weren, geladen zonder kogels. De manschappen mogen 
niet weten of hunne geweren al dan niet met scherpe 
patronen ge1aden zijn. De manschappen zullen plaats 
nemen op 5 pas van den veroordeelde, het geweer op 
diens borst gericht. Op het commando van den oflicier 
moeten alien op hetzelfde oogenblik vuren. Geeft de 
veroordeelde nog teekenen van leven, dan zal de offlcier, 
die een revolver b~j zich moet hebben, oogenblikkelijk 
een einde aan zijn Ujden maken. 

HARDE ARBEID. 

132. Een artillerist, met harden arbeid gestraft, 
moet zijn straf ondergaan in het kamp, indien hij z~jn 
straf niet heeft gekregen bij eene afdeeling, welke tijdelijk 
uit het hoofdkwartier is afgecommandeerd. Hij slaapt 
in de arrestkamer, alwaar hem ook zijn voedsel gebracht 
wordt. 

133. Indien een artillerist gestraft wordt met harden 
arbeid, kan hij aan de burgerlijke autoriteiten worden 
overgegeven, ten einde zijn straf te ondergaan. In dit 
geval wordt de veroordeelde ontslagen als Jid van het 
korps. 

134. Het salaris van een lid van het korps, gestraft met 
harden arbeid, kaR tot een shilling per dag vermindcrd 
worden; het overige wordt teruggestort als boetegeld 
in 's lands kas, op de wijze zooals omschreven in art.14~0. 
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135. lndien de diensttijd van een lid van het korps 
gedurende zijn straftUd verstrjjkt, zal hij na afloop 
van zijn diensttijd aan de burgerlijke autoriteiten 
worden overhandigd tot het ondergaan van zijn verdere 
straf. 

KAMERARREST. 

136. Deze straf bestaat in het opsluiten van een Kamerarrest. 
persoon in een daarvoor bestemd lokaal, alwaar alJeen 
gedurende den nacht beddegoed zal worden toegelaten. 

De volgende verzwaringen van straf ( streng arrest) 
kunnen toegepast worden: 

a. Donker arrest. De arrestkamer wordt voor een 
bepaalden tijd verdonkerd. 

b. Afnemen van tabak. 
c. Vastdagen. Arrestanten kunnen twee achter

eenvolgendc dagen op water en brood gesteld 
worden; den derden dag moeten zij echter 
gewonen kost ontvangen. 

137. De arrestanten moeten hun geld, papleren, 
zakmes enz. aan den wachtmeester afgeven. Hun worden 
geen boeken of licht toegestaan, tenzij in buitengewone 
omstandigheden. De sold\j van zulke arrestanten kan 
verminderd worden tot een shilling per dag, het overige 
wordt dan teruggestort als boetegeld in 's lands kas op 
de wijze zooals omschreven in art. 140. 

138. lndien de straf van kamerarrest aan officieren 
wordt opgelegd dan bestaat z~j hierin, dat de officieren 
hunne woonkan1er voor een bepaalden t~jd niet mogen 
verlaten en geen dienst verrichten. Den gestraften 
officier kan de sabel worden afgenomen. 

KAMPARREST. 

139. Het kam parrest voor officieren, onder-officieren Kamparrest. 
zoowel a]s voor manschappen bestaat hierin, dat zij het 
kamp buiten dienst niet mogen verlaten. Zij moeten 
echter hun dienst als gewoonlijk verrichten. 

BOETE. 

140. De bo@te waarmede de onder-officieren en Boete. 
manschappen gestraft worden, zullen van het maande
lijksch salaris afgetrokken worden. Van deze boeten moet 
behoorlijk boek gehouden worden door den kwartier-
en betaalmeester, die de boetegelden onmiddellijk na 
de aftrekking, aan den Thesaurier-Generaal moet ver
antwoorden. 

W AAHSCHUWIN }. 

'141. Onder-officieren en manschappen kunnen door waarschuwing. 
het Staf- w1 Ochtendrapport wegens geringe overtre-

13 
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dingen gewaarschuwd '"'orden. Dit rnag echter niet 
gest~hieden in tegenwoordigheid van ondergeschikten en 
altijd op zoodanige wijze dat de betrokkeu persoon niet 
in zijn eergevoel gekrenkt wordt. 

KLACH'rEN. 

t42. Officieren, onder-offlcieren en rnanschappen, 
die vermeenen onrechtvaardig behandeld te zijn of niet 
datgene te hebben ontvangen waarop zU aanspraak 
mogen maken, hebben het recht en het is bun plicht, 
die bezwaren voor te brengen. 

143. Manschappen maken melding van hunne klach
ten bij den onder-officier van den dag, en onder
officioren hij den wachtmeestor. Indien manschappen 
zich te beklagen l1ebben over den onder-offieier vau 
den dag clan hebben zij ziell diroet to wouden tot den 
wachtmeest.er. 

Indien onder-officieren zich over den wachtmeester 
hebben te beklagen, clan moeten zij zich direct tot den 
luitenant van den dag richten. 

144. Deze klachten moeten aan den kapitein bij het 
ochtend-rapport worden gemeld. De luitenant van den 
dag moot onmiddellijk nadat de klachten zijn ingedi.end, 
daarvan in kennis gesteld worden, door dengene bij 
wien de bezwaren zijn ingediend. 

145. Indien de wachtmeester zich te beklagen heeft 
over een der luitenants, moot hij zich richten tot den 
kapitein en indien over den kapitein tot den 1en luitenant, 
die de klacht indient bij den commandant. 

'146. Wanneer offlcieren zich te beklagen hebben 
over den kapitein, clan moeten zij zich persoonlijk tot 
don eornmandant wenden. Betreft de klaeht den corn
mandant, clan richten zij zich tot don kapitoin, die de 
klachten aan den Comrnandant-Generaal voorlegt. 

KRIJGSWET EN KRIJGSARTIKELEN. 1
) 

1. De krijgsartikelen hehben ten doel den artillerist 
in de gewichtigste bepalingen der straffen te onderrichten. 

INSUBORDINATIE. 

2. Hij, die zich in tijd van oorlog schuldig maakt 
aan geweld door mishanrleling met wapens tegenover 
een rneerdere, kan gestraft worden met gevangenis (met 
of zonder harden arbeid) of met den dood door den kogel. 

Andere misdaden van dezen aard, zonder wapens, 
tcgenover een meerdere, hetzij in oorlogs- of vredestijd 

1
)_ Zie Gouvts. Kennisgeving no.l48,1891, bladz. 379, L.W. 1890-1893. 
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bedreven, zullen met gevangenis (met of zonder harden 
arbeid) worden gestraft. 

3. Hij, die in oorlogstijd een behoorlijk gegeven 
dienstorder weigert uit te voeren of een gewichtige 
order tegen den vijand niet volbrengt, kan met gevan
genis (met of zonder harden arbeid) of met den dood 
door den kogel worden gestraft. 

4. Dezelfde straf als in artikel 3 genoemd wordt 
in oorlogstijd toegepast op hen, die gewelddadig weerstand 
bieden tegen een order of bevel. 

Alle andere overtredingen van dit artikel worden 
als zware rnisdaad met gevangenis (1net of zonder 
harden arbeid) tot 10 jaren, of als lichte misdaad met 
streng arrest tot G rnaanden, gestraft. De onder
officiereu en bombardiers worden tot een lageren rang 
teruggezet (gedegradeerd ). 

Het niet volbrengeu van een gegeven order of bevel 
wordt niet besclwuwd als insubordinatie: 

et. Indien een gegeven order of bevel in str~jd is 
met den dienst of met de getrouwheid aan 
de Hegeering verschuldigd; 

lJ. ludien door het uitvoeren van een gegeven 
order of het bevel, eene strafbare handeling 
zou worden gepleegd ; 

c. lndien blijkbaar kan. worden voorzien, dat bij 
letterl~jke uitvoering van een order of bevel, 
de dienst benadeeld zou worden. 

6. Ieder artillerist, die bekend is met eene lafhartige 
handeling of plichtverzuim van een zijner kameraden, 
en daarvan geen melding n1aakt aan den officier van den 
dag, zal gestraft worden rnet arrest of gevangenis. 

7. leder artillerist, die een ander overhaalt tot 
plichtverzuim wordt gestraft met arrest. 

8. Ieder artillerist, die zonder voorkennis van zijne 
officieren het korps verlaat, niet in dienst komt, of 
langer weg blijft dan zijn verlof hem toelaat, wordt 
met arrest gestraft. 

9. Ieder artillerist, die valschel~jk voorgevende ziek 
te z~jn, van den dienst wegblijft, wordt met arrest gestraft. 

10. leder artillerist, die in dienst de boven hem ge
plaatsten beliegt, wordt met arrest gestraft. Wanneer 
h\j daardoor nadeel veroorzaakt aan den dienst, wordt 
hij rnet streng arrest gestraft. 

'11. leder artillerist, die met opzet, hetzij met woorden 
of daden, zijn ongehoorzaamheid te kennen geeft, bij
voorbeeld hij, die aanmerkingen op een beYel maakt 
of hij, die volhoudt na herhaald bevel, ongehoor
zaarn te blijven, -vvordt gestraft n1et arrest, van niet 
minder dan 8 dagen. Indien zulks gebeurt voor den 
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vijand wordt de overtreuer gestraft rnct streng arrest 
en da~rna ontslagen uit den militairen dienst. 

12. leder artillerist, die onder zijn kameraden eeu 
slechten geest verwekt, wordt naar den aard der zaak 
gestraft rnet of zonder zwaar arrest. . 

13. leder artillerist zal zijne wapenen alleen ge
bruiken in dienst of tot wettige zelfverdediging. Wanneer 
hij onwettig zijn wapenen gebruikt, wordt hij gestraft 
rnot arrest of streng arrest, met voorbehoud dat hi.i 
crimineel, hetzij militair of civiel-rechterlijk vervolgd 
kan warden. 

14. leder artillerist, die door onverstandig gebruik 
van zijne wapens of ammunitie iemand kwetst, wordt 
met arrest gestraft. In ernstige gevallen of wanneer een 
menschenleven daarmede is gemoeid, valt hij onder de 
crirnineele wet. 

15. leder artil1erist is verplieht om gelteimhouding 
te howaren over dicnstzakcn. Wanneer horn door boveH 
hem gestelden icts gevraagd wordt omtrent den dicnst, 
zal hij de grootste oprechtheid in acht nemen. lljj, die 
met opzet valsche rapporten of dienstberichten maakt, 
wordt, ook wanneer hij dit doet uit nalatigheid, met 
arrest gestraft. 

16. Geen artillerist mag zich ooit bij de uitvoering 
van zijn plicht laten omkoopen. Hij, die zich laat om
koopen door beloften of geschenken orn zijn plicht niet 
te doen of die afpersing begaat, zal streng arrest be
komen en bovendien kunnen vallen onder de bepalingen 
van de burgerlijke strafwet. 

17. Het is iederen artillerist op wacht verboden, 
zoolang er geen and er bevel is, om te gaan zitten of te 
gaan liggen, of zijn geweer uit de hand te leggen, te 
rooken of over de grenzen van zijn wacht te gaan v66r 
hij afgclost is, of zijne dienstinstructies te overtreden. 
Deze overtredingen warden gestraJt met Jcamerarrest of 
streng arrest van minstens 14 dagen. 

1R lcdcr artillerist, die met opzct een gevangeno, 
die ] 1e1n toevertrmnvcl is tnr hegnleiding of te1· howa.king, 
laat ontsnappe11, of die met opzet diens ontvluehting 
bewerkt of bevorc1ert, wordt met kamor- of streng arrest 
niet beneden /11 dagen gestraft en naar aelanu 
van omstandigheden uit den militairen dienst onC 
slagen. Dezelfde straf wordt toegepast op hem, die op
zettel~jk cen order tot inhechtenisneming niet ten uit
voer brengt. \Vanneer de ontsnapping van den gevangene 
veroorzaakt is door nalatigheid of de inhechtenisneming 
door nalatigheid niet is geschied, wordt hij gestraft met 
arrest. 

'19. Ieder artillerist moet zijne kameraden in gevecht, 
nood of gevaar bijstaan en hen niet verlaten, doch rnet 
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al zijn vermogen hulp verleenen, vvanneer zij die in 
wettige zaken noodig . hebben. Overtredingen worden 
naar den aard der zaak gestraft. 

20. Ieder artillerist, die in dienst is of die bevel 
gckregen heeft tot dienst en zich door dronkenschap 
daartoe ongeschikt maakt, wordt met kamer- of streng 
arrest gestraft en kan b~j herhaling dezcr ovcrtreding 
uit den dienst worden ontslagen. 

MUITERIJ. 

21. Leden van het korps, die in gemeenschap met 
anderen zich verzetten tegen een bestaande dienstorder, 
tegen lnmne meerdere of hunne orders, of slechts eene 
afspraak daarvoor maken, alsook die ·het wagen op
stokende taal te bezigen, of handelingen te plegen, waar
door een opstand kan ontstaan, maken zich schuldig 
aan muiter\j. 

22. Wanneer de opstoking eene gevaarl~jke stem
ming der gemoederen of eene neiging tot wederspannig
heid in den dienst teweeg brengt, alhoewel doze 
opstokingen zonder gevolg gebleken zijn, worden de 
stichters en aanvoerders; hctzij met gevangenis of met 
den dood door den kogel gestraft. 

23. Wanneer zich een of meer muiters tegen een 
olTicier onstuimig of dreigend gedragen, of wanneer een 
of meer personen feitel~jk weigeren te gehoorzamen, 
alsook wanneer een plichtmatige dienst tegen den 
v~jand geweigerd of de uitvoering daarvan verhinderd, 
of op eenige \Vijze groot nadeel aan den dienst wordt 
veroorzaakt, worden overtreders met den dood door den 
kogel gestraft. 

24. Ieder lid van het korps, dat gedurendc eene 
mniterij de hand legt aan een meerdere, of tegen hem 
gebruik maakt van wapens, wordt zoowel in vrede als 
in oorlog met den dood door den kogel gestraft. 

25. In andere gevallen dan de bovenstaande waarop 
doodstraf staat, kunnen muiters, naar gelang van om
standigheden, met gevangenis (met of zonder harden 
arbeid) tot hoogstens 10 jaren worden gestraft. . 

OPROER. 

26. Wanneer gewapende manschappen samenspan
nen, en uoor wederspannigheid of gebruikte middelen 
het oproer van een gewapende afdeeling veroorzaken, 
wordt dit beschouwd als oproer, en zjjn alien schuldig 
die op het oogenblik, dat de gewapende n1aeht gereed 
staat tot het onderdrukken van het oproer, nog aan de 
samenspanning deelnemen. 

27. Bij een groot getal van oproermakers zal de dood 
door den kogel toegepast worden op alle medeschuldige 
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officieren en onderofHcieren. De manschappen knnnen 
eveneens met den dood door den kogel of met levens
lange gevangenis, met of zonder harden arbeid, worden 
gestraft. 

28. Wanneer de krijgswet niet is afgekondigd wor
den, ingeval van oproer, alleen de aanleggers en cte 
aanvoerders met den dood gestraft; daarentegen alle 
officieren, onderofficieren en deelnemers aan het oproer, 
die zich hebben schuldig gemaakt aan het verwonden 
of dooden van een persoon of personen der wacht, 
welke tegen de onderdrukking van zoodanig oproer is 
gecommandeerd. 

Alle andere medeschuldigen worden met gevan
genis (met of zonder harden arbeid) tot ten hoogste 
tien jaren gestraft. 

\VEDERSPANNIGHEID EN GEBREK AAN EERBIED TEGENOVER 
EENE GKWAPENDE MACHT. 

29. Ieder lid van het korps, dat zich tegen eene 
gewapende wacht met wapens verzet fm de wacht wondt, 
wordt met den dood door den kogel gestraft. . 

30. Ieder lid van het korps, dat zich gewelddadig 
verzet of met bedreigingen tegen eene gewapende macht 
weerstand biedt, in de uitvoering eener belangrijke order, 
met het doel de uitvoering van die order te belettPn, 
zal met den dood door den kogel worden gestraft. 

31. Andere gevallen van verzet tegen de wacht 
worden met gevangenis (met of zonder harden arbeid) 
tot hoogstens 10 jaren gestraft. 

32. Ieder lid van het korps, dat eene wacht, welke 
hem wil aanhouden, en na tweemaal gewaarschuwd te 
zijn, weigert te volgen of moedwillig in hare nabijheid 
rustverstoring maakt, of de wacht op eenigerlei wijze 
beleedigt, wordt 1net hoogstens drie maanden kamp
of kamerarrest gestraft. 

33. De strafbepalingen in art. 32 zijn ook geldig 
ten opzichte van verzet tegenover politie in de uit
voering van .haren plicht. 

DESERTIE. 

34. Ieder lid van het korps, dat, met het doel om 
zich voor altijd aan den dienstplicht te onttrekken, zijn 
troep verlaat, of aan eene oproeping niet voldoct, 
maakt zich sch uldig aan desertie. 

35. In tijd van vrede wordt ieder, die zich aan 
desertie schuldig rnaakt voor de eerste maal n1et 
hoogstens zes maanden gevangenis met of zonder 
harden arbeid gestraft; voor de tweede maal tot 
hoogs~ens 1 jaar met harden arbeid, en daarna uit 
den d1enst ontslagen. 
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3G. Wanneer de krijgsvvet is afgekondigd, zal ieder 
lid van het korps, dat na het publiceeren daarvan de
serteert, b~j de eerste desertie met hoogstens 10 jaren 
harden arbeid worden gestraft. 

37. In tijd van oorlog kan verder met den dood of 
gevangenis worden gestraft, ieder onderofficier of 
artillerist : 

a. die in de nabijheid van den vijand als schild
wacht staande, door het verlaten van zijn 
post of eenige andere plaats, groot nadeel 
veroorzaakt en ontsnapt; 

b. die zoodanige misdaad met een of meer zijner 
kameraden volbrengt; 

c. de officier~ die van een troep deserteert. 

In andere gevallen dan de hierboven genoen1de 
wordt desertie gestraft met gevangenis (met of zonder 
harden arbeid) tot hoogstens 10 jaren. 

38. Indien een deserteur vrijwillig naar het korps 
terugkeert zal hij alleen met gevangenis (met of zonder 
harden arbeid) tot hoogstens zes maanden worden 
gestraft. 

EIGENMACHTIGE VERWIJDERING. 

39. Eigenmachtige verwijdering, zonder het doel zieh strafbepaling tegen 
voor altijd aan den militairen dienst te onttrekken, zal eigenmachtige ver
met kamp- of kamerarrest tot hoogstens drie rnaanclen wijdering. 

worden gestraft. 

AANSTOKING VAN EEN DESERTTE-KOMPLOT. 

40. Wie een of meer artilleristen over'haalt tot Strafbepaling tegen 
desertie, maakt zich schuldig aan deze misdaad. De het aanstoken v. een 
aanstoker wordt gestraft als cieserteur, al is ook zUn plan dcserticlwmplot. 

niet gelukt, doch alleen maar met zijn kamcraden over-
eengek_omen omtrent du uitvoering. 

De aanstoker wordt, nadat hij zijn straf heeft onder
gaan, als eerloos uit den dienst ontslagen. 

PLICH'l'VERZUIM OP '\TACHTT>JENST. 

41. Jndien een schildwaeht zijn post eigenmachtig 
verlaat of zieh laat aflossen, zonder de tegen woordigheid 
van den wachtcommandant, op zijn post slaapt, zieh 
bedrinkt ofnalatig is in zijn dienst, wordt deze besdwuwd 
zich aan overtreding van dit artikel te hebben sehuldig 
gemaakt en gestraft volgens wet. 

42. Wanneer in tijd van oorlog door zulke over
treding groot nadeel of schade ontstaat, wordt de schul
dige veroordeeld tot den dood door den kogel. 

Strafbepaling tegcn 
plichtverzuim op 
wachtdienst. 
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43. Andere ernstige gevallen van plichtverzuim 
worden naar gelang van omstandigheden met hoogstens 
10 jaren gevangenis gestraft, lichtere gevallen met arrest 
tot hoogstens 3 maanden. 

44. De in dit artikel voorgeschreven straffen treffen 
ook den bevelvoerenden offlcier of ondorofficier van eene 
wacht of escorte, die zijne ondergeschikten niet behoorl\jk 
of niet genoegzaam onderricht, hun plichtverzuim toelaat 
of zelf begaat. 

LAFHARTIGHEID. 

45. Wie uit vrees voor zijn eigen veiligheid niet 
den vereischten weerstand biedt aan den vijand, welke 
hij in staat is orn te volbrengen, ofwie het gevaar zoekt 
te ontwijken of door woorden of gebaren vrees of bang
heid bij anderen verwekt, maakt zich schuldig aan laf
hartigheid. 

46. Lafhartigheid kan met den dood door den kogel 
gestraft worden : 

a. indien de bevel voerende offlcier van een 
vaste plaats deze verlaat, zonder den uitersten 
tegenstand te hebben geboden of zoodanige 
piaats overgeeft; alsook de bevelvoerende 
officier van een niet vaste plaats of lager, 
gelegerd in het vrije veld, die zijn lager 
of afdeeling op lafhartige wijze aan den vijand 
overgeeft, of de rnilitaire bezetting, welke hij 
ve>lgens order tot het laatste oogenblik moest 
verdedigen, bij aankomst van den vijand ver
laat en daardoor belangrijk nadeel ver
oorzaakt; 

b. indien leden van het korps hunne kanonnen, 
ammunitie of bespanning, aan hen toever
trouwd tot geleide en bedekking, zonder de 
grootste noodzakelijkheid verlaten of aan den 
v\jand in hand en la ten vallen; 

c. indien leden van het korps weigeren tegen den 
v1jand te vechten~ of gedurende een gevecht 
lafhartig wegblij ven, wegkruipen of wog
loo pen; 

d. indien leden van het korps in eene plaats, 
door den vijand ingesloten, van overgaat 
spreken of in het algemeen in oorlog of op 
commando~ lafhartige of gevaarlijke taal 
voeren wanneer daardoor gevaar zou kunnen 
ontstaan. 

47. Ieder officier heeft het recht in gevallen waarin 
het wegloopen of de lafhartige woorden van een onder
geschikte een oogen blik van gevaar voor den dienst of 
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voor den geest van de manschappen zou kunnen ver
oorzaken, den schuldige, indien een driernaal herhaalde 
waarschuwing zonder gevolg Llijkt, op de plek dood t(t 
schieten of te la ten doodschieten. 

48. Indien eene afdeeling zijn plicht niet doet in 
een gevecht of tegen den wil van den bevelvoerenden 
oiTicier een vaste plaats verlaat, zonder den vijand weer
stand te bieden, zich zonder noodzakelijkheid gevangen 
geeft, of door moedeloosheid den bevelvoerenden officier 
dwingt terug te trekken of zich over te geven, worden 
de schuldige offlcieren en onderofficieren met den dood 
door den kogel gestraft. De manschappen kunnen, hetz~j 
met den dood door den kogel of met levenslange gevan
genis (met of zonder harden arbeid) worden gestraft. 

49. And ere gevallen van lafhartigheid of moedeloos
heid dan de in art. 48 bedoelde, alsook het verspreiden 
van slechte oorlogstijdingen of het overdrijven van de 
sterkte des vijands, waardoor een afdeeling 1noedeloos 
zou kunnen worden, zullen met gevangenis (met of 
zonder harden arbeid) tot hoogstens 1. jaar gestraft 
worden. Uitdrukkingen van moedeloosheid, die zonder 
nadeeligen indruk zijn gebleven, noch bijzonder gevaar 
tengevolge hadden, worden met arrest tot hoogstens zes 
maanden gestraft. 

VERS'l'ORING V AN '.PUCH'l' EN ORDE. 

50. Overtredingen van voorschriften en gegeven 
bevelen, welke dienen tot handhaving van tucht eu orde, 
\YOr<len, naar den aard der zaak als zware of lichte 
misdaden gestraft. 

51. Hij, die gedurende een gevecht uitgaat om buit 
te maken v66r zulks toegelaten is, of zich wederspannig 
betoont tegen een bevel of verbod, kan met den dood 
door den kogel of met gevangenis worden gestraft. 
Indien een oogenblikkelijk voorbeeld noodig is, heeft 
de bevelvoerende officier het recht den schuldige op de 
plek dood te schieten of te laten doodschieten. 

52. Eene zware misdaad tegen tucht en orde wordt 
Yerder begaan door hem, 

a. die zich verzet bij het ondergaan van een 
opgelegde straf; 

b. die in tijd van oorlog als spion of strooper 
gevonden wordt; 

c. die weerlooze gewonde of ziek liggende vijanden 
mishandelt. 

d. die in de nabijheid van een vijand en een vaste 
plaats op een ongewonen of beletten weg 
uitgaat of ingaat, en de plaats daardoor aan 

. gev aar word t blootgesteld ; 

L ich te en zware m is· 
daden tcgcn tucht 
en orde. 
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e. clie door dronkenschap onbekwaam is den 
opgelegden dienst te v.errichten. en daardoor 
schade ver0orzaakt of In zoodan1gen toestand 
een zware misdaad in dienst begaat. 

Zulke overtredingen worden naar den aard der 
zaak tot hoogstens tien jaren gevangenis (met of zonder 
harden arbeid) gestraft. 

VERBREKING VAN DIENSTVOORSCIIRIF'TEN. 

53. Handelingen of verzuimen, niet omschreven in 
artt. 50, 51 en -52, maar die in strijd zijn met het 
dienstreglement of andere voorschriften, worden als 
zware of lichte militaire misdaden gestraft. 

Hierbij behooren voornamelij k: 

a. Mededeelingen, ook zonder verradelUk doel, van 
herkenningsteekens, bevelen, maatregelen, 
plannen en onderwerpen~ die moeten gehein1 
gehouden worden. Deze misdaden kunnen 
met den dood worden gestraft, wanneer de 
schuldige onderstellen kon, dat het geheim 
ter kennis van den vijand kon komen, en 
daardoor groote schade veroorzaakt worden. 

b. Het verliezen van geheime dienst-documenten, 
door deze op nalatige wij ze te bewaren. 

c. Eigenmachtige verwijdering van een gevecht
plaats, tenzij belast te zijn met het weg
brengen van gevangenen, gewonden of buit
gemaakte goederen. 

d. Het verrichten van onjuiste rapporten, tenzij 
door overhaasting of bij gebrek aan oplet
tendheid, alsook het verzwijgen van zoodanigc 
meldingen over vijandelijke bewegingen. 

e. V erstandhouding, correspondentie of anderen 
omgang met den vijand, zonder hoogere toe
stemming. 

f. Veroorzaken van valsch alarm in de nab~jheid 
des v~jands, door moedwillig schieten, ontijdig 
gebruik maken van trommel of trompet, af
vuren van het geweer bij het terugtrekken 
zonder te mikken. 

g. Niet of te laat versch~inen, of zich aanmelden 
b\i alarm in kennelijken staat van dronken
schap. 

h. Nalaten van plichtelijke oplettendheid van meer
deren tegenover ondergeschikten, bij voltrek-
king van een dienstbevel. . 
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i. Onbevoegde ontvreemding of moedwillig be
schadigen, wegwerpen of verliezen van mon
teering, wapenen of uitrustingsstukken, am
munitie of dienstpaard. 

j. Misha.ndeling van ondergeschikten door slaan of 
schoppen of onwettige straffen. 

54. Indicn de overtredingen bedoeld in art. 53 in 
oorlogs- of in vredestijd worden bega.an en nadeel ver
oorzaken, worden de overtreders naar den aard der zaak 
rnet gevangenis (met of zonder harden arbeid) tot hoogs-
tens 5 jaren gestraft. · 

Andere overtredingen, welke geen bijzondere schade 
of nadeel voor het leger of den dienst in het algemeen 
na zich sleepen, zijn strafbaar, vooral bij herha.ling met 
arrest tot hoogstens 3 maanden. 

55. Wanneer eigenmachtige verwijdering gedurende 
een gevecht (art. 5B, alineac.) zoodanig toeneemt, dat de 
afdeeling oogenblikkelijk gevaar loopt of lijdt, hebben de 
officieren het recht de schuldigen op de plek dood te 
schieten of te laten dood schieten, doch niet voor en 
aleer het is gebleken, dat hunne waarschuwingen zonder 
gevolg zijn gebleven. 

ZELFVERMINKING. 

G6. Hij, die na het afleggen van den diensteed zich strafbcpaling op 
ongeschikt maakt voor den dienst hetzij door vermin- zelfvcrminking. 
king van zijn lichaam, hetzij door het moed willig ver-
oorzaken van ziekte, met het doel om zijn ontslag te 
krijgen, kan gestraft worden met drie maanden arrest 
en na afloop daarvan uit den dienst worden ontslagen. 
Gedurende den arresttijd ontvangt de veroordeelde 
geen soldij. 

ONBEVOEGDE \VERVING. 

57. Aan onbevoegcle werving zijn schuldig: 

a. zij, die binnen dezen Staat of binnen het be
reik van de opstelling van het leger in deze 
Hepubliek, een militair persoon of ambtenaar 
of een persoon, behoorencle tot het gevolg van 
het korps voor den dienst eener vreernde 
mogendheid aanwerven. 

b. zij, die door hunnen eed tot rnilitairen dienst 
verplicht zijn, en een persoon tot kolonisatie 
naar een vreemd land aanwerven: 

c. zij, die tot bereiking van bovengenoemde feiten, 
iemand tegen diens wil wegvoeren. 

Omschrijvjngv. "on
bevocgde wcrving". 
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58. Wanneer deze misdaad in oorlogstijd ten gunste 
van den vijand gepleegd wordt, kunnen de schu.ldigen 
met den dood of met gevangenis, tot levenslang, gc
straft word en. 

59. Andere gevallen van onbevoegde werving worden 
met gevangenis (met of zonder harden arbeid) tot hoog
stens 5 jaren gestraft, doch de in art. 57, § c, bedoe.lde 
overtreding, met levenslange gevangenis, n1et of zondcr 
harden arbeid. 

BESPIEDING. 

GO. Hij, die de sterkte of staat van den krijgsmacht 
of van het .leger in het algemeen, of eenigc omstand
heid of voorwerp, welke op de verdediging van den 
Staat, of de operaties van het leger betrekking hebben, 
bespiedt, met het doel den v~jand of diens aanvoerders 
hiervan te onderrichten, bedrijft de misdaad van be
spieding. 

()1. De bespieder en zijne medeplichtigen, worden 
met den dood gestraft, wanneer zij deze misdaad in 
t~jd van oorlog begaan, of in een t~jd, waarin het duide
lijk, is dat de maatregelen of toerustingen tegen een 
buitenvijand of tegen in het binnenland werkzame op
roermakers genomen worden. 

6~. Hij, die met opzet nalaat eene bespieding te 
voorkomen en te verhinderen, wauneer hij deze lichte-
1\jk en zonder gevaar voor zichzelven of voor z\jne onder
geschikten kon verhinderen, of die opzettelijk nalaat 
eene van hem bekende bespieding, aan de bevoegde 
macht bekend te maken, wordt naar den aard der zaak 
gestraft tot hoogstens 10 jaren gevangenis, met of zon
der harden arbeid. 

Aa.n medeplichtigen, die nit berouw de misdaad 
verhinderen, of deze tijdig bekend maken aan de be
voegde macht, zoodat de ui1voering der misdaad nog 
kan worden verhinderd, wordt vr~jspraak en geheim
houding verzekerd. 

VERSTANDHOUDING MET DEN VIJAND. 

63. Deze rnisdaad of eenige poging welke ten 
doel heeft het leger van deze Republiek of eenig leger 
verbonden met deze Republieli::, schade aan te doen of 
den vijand ·te bevoordeelen, wordt even als de misdaad 
van bespieding, en naar den aard der zaak gestraft. 

OPENBARE RUSTVERSTORING. 

G4. Aan openbaar geweld maakt zich schuldig: 
et. hij, die tot vijandigheid tegen de Regeering of 

tegen de staatsregelingen dezer Hepubliek 
tracht op te hitsen; 
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b. h~j, die tot tegonstand aan de wetten of aan de 
bevelen van eene waeht aanspoort, aanwerft 
of verleid t; 

c. hij, die voor het een of ander doe], onder a en 
b genoemd, tracht verbindingen aan te knoo
pen en te stiehten. 

De straf op deze misdaad is gevangenis, met of 
zonder harden arbeid, ·t,ot hoogstens 5 jaren. 

OPENBARE GEWELDDADEN. 

G5. Openbare gewelddaden, zooals verstoring met Strafbepaling tegen 
geweld van of bedreigingen tegen publieke over- openbare geweld
heden, tegenstand met geweld en wederspannigheid of daden. 

bedreigingen tegen personen van de open bare veiligheid, 
zooals politic-dienaren, patrouilles, schildwachten of 
tegen eenigen arnbtenaar in de uitoefening van zijn plicht, 
inbraak met ge,,·eld in vreemd, vast goed, kwaachvillig 
beschadigei1 van vreemd good, voornarnelij k van spoor-
wegen, telegrafen, bruggen, enz., het on bevoegd be-
per ken der vrijheid van een mensch~-ontvoering, 
bedreiging en afpersing, kunnen met gevangeuis (met of 
zonder harden arbeid) naar gelang der omstandighede11, 
tot levenslang worden gestraft. 

l\HSBRUIK VAN AMB'rSMACH'l'. 

06. Ieder lid van het korps, dat van zijn Jienstel~jk 
ambt of van de betrekking aan hem toevertrouwd, mis
bruik maakt, rnet het doel den Staat of eenigen persoon 
te benadeelen, wordt gestraft met gevangenis (met of 
zonder harden arbeid) tot hoogstens 10 jaren. 

07. In gevallen waar in deze wet de tloodstraf wordt 
voorgeschreven en door den krijgsraad niet \Vordt toe
gepast, kan gevangenisstraf (met of zonder harden ar
beicl) worden opgelegd. 

S L 0 TB E P A L I N G. 

Omschrijving der 
misdaad "misbruik 
van ambtsmacht" en 
de straffen daarop. 

Alle vroegere \vetten en bepalingen betre1Tende het Hcrroepings
korps H~jdende Artillerie der Zuid-Afrikaansche Repn- clausule. 

bliek, worden bij het iu werking treden van deze 
«wet en regulaties )) hcrroepen. 1

) 

1
) Zie wet no. 8, 1882, hladz. 1135 L.W. 1849-1885, en de in notis 

aangehaaldc wettcn en besluiten. Zic vcrder ·wet no. 2, 1889, bladz. 83 
L.W. 1888-1889; V.R.B. art. 47, 1890, bladz. 42; V.R.B. art. 90, 1890, 
bladz. 50; Gouvts. Kennisgeving no. 148. 1891, bladz. 373; E.V.R.B. 
art. 104, 1893, bladz. 874 en KV.H.B. art. 1213, 1893, sectie 17, bladz. 848, 
L.W. 1890-1893. 
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Inwerkingtreding. Deze wet treedt in werkiug na publicatie 1
) iu de 

Slaatscourant overeenkomstig Volksraadsbesluit art. 1475, 
dd. 24 Augustus 18~4. 

Soldij. 

Gouverne1ncntskantoor, 
Pretoria, 8 Sept. 1894. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. vV. J. LEYDS. 
S taa tssecretaris. 

8 IJ L A G E 2
) 

TOT DFJ WET EN REGULATIES VAN HET KORPS RIJDENDE 
ARTILLERIF~ DER ZUID-APRIKAANSCHE HEPUBLIEK. 

AnT. 1. De soldij wordt betaald ab volgt: 

eommandant £575 per jaar, 
kapitein )) 450 )) )) 

eerste luitenant )) 325 )) )) 

luitenant-adjudant )) 300 )) )) 

twee luitenants elk )) 275 )) )) 

luitenant van de veldtelegraphie )) 275 )) )) 

k wartier-betaal m eester )) 350 )) )) 

onderwijzer )) 225 )) )) 

kapelmeester )) 225 )) )) 

hoef- en wapensmid )) 225 )) )) 

wachtmeester 7s. 6d. )) dag 
sergeant-kwartiermeester 7s. )) )) 

3 sergeants elk Gs. Gd. )) )) 

8 korporaals )) 6s. )) )) 

8 bmn bardiers )) Gs. Gd. )) )) 

92 manschappen )) 5s. )) )) 

15 veldtelegrafisten )) 5s. )) )) 

16 man voor het muziekkorps )) 4s. 6d. )) )) 

1
) Deze wet werd voor de eerste maal gepubliceerd in de Staats

courant van 12 September 1894. 
2

) Deze bijlage is volgcns E.V.R.B. art. 1475, dd. 24 Aug. 1894 nog 
niet in werking getreden. Tot de a. s. zitting gelden nog de oude be
palingen omtrent soldij, rantsoenen enz. 
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2. De uitrusting voor officieren en leden van het 
korps rnet officiersrang, is per jaar als volgt: 1 parade
uniform en 2 uniformen voor veld- en kampgebruik, 2 
linnen jassen, 1 helm, 2 petten, 1 regenjas, ,(~ hemden, 
1 winterjas, 4 onderbroeken, 6 paar sokken, 4 onder
hemden, 2 jkombaarzen, ~3 lakens, 3 sloopen, 3 hand
doeken, 3 paar rijlaarzen, 1 paar sporen, 1 kam, 1 haar
borstel, 1 1\leerborstel, 2 schoenborstels, g sabelbanden, 
3 sabelkwasten, 1 kogeltasch met band, 1 roskam, 3 paar 
handschoenen, G zakdoeken; elke twee jaren: 1 zadel, 
1 toom en 1 halter. 

3. De uitrusting voor onderofficieren en manse ha pp en 
is jaarlijks als volgt: 1 parade-uniforrn on 2 uniformen 
voor veld- en kampgebruik, '1 broek en muuwvest voor 
staldienst, 1 helm, 2 petten, 1 regenjas, 1. winterjas, 1 
hemden, .-1~ underhemden, 6 paar sokken, 2 kombaarzen, 
3 lakeus, 3 sloopen, 3 handdoeken, 3 paar ammunitie
schoenen rnet gamasten, 1 paar sporen, 1 kam, 1 ldeer
borstel, 1 roskam, 1 rosborstel, 2 schoenborstels en 1 
zadel, 1 toom en 1 halter voor den driejarigen dienst. 

4. Voor officieren: aan rantsoenen '1 1
/ 2 lb. vleesch, 

1 1
/ 2 lb. brood~ aardappelen en groenten dagelijks, en 

wekelijks 1 lb. suiker, 1 1
/ 2 lb. rijst, 1

/ 2 lb. koffie, l lb. 
zeep, 1 pak kaarsen, 1

/ 3 bottel azijn, 1 lb. gort, 1 blikje 
schoensmeer en zout, peper en brandhout. 

Aan fourage dagelijks 25 lbs. haver en een emmer 
mielies (mais). 

5. Voor onderofficieren en manschappen: aan rant
soenen dagel~jks: t 1

/ 2 lb. vleesch en 1 1
/ 2 lb. brood; 

wekelijks 1 lb. suiker, '11 /2 lb. rijst, 1 lb. gort, 1
/ 2 lb. 

koffie, 1 lb. zeep, 1
/ 3 bottel azijn, 1 blikje schoensmeer, 

zout, peper en brandhout. 
Aan fourage dagelijks: 12 1

/ 2 lhs. yoeder en 1
/ 2 emmer 

mielies. · 

n. nn grocnten, aardappelon nn andoro vnodings
middelen, niet gespecificeerd onder de dagrantsoenen, 
worclen gelijk verdeeld, en mogen niet meer bedragen 
flan 1s. Od. per man en per week. 

Uitrusting van offi· 
cieren. 

Dito van man· 
schappen. 

Uantsoenen voor 
officieren. 

Dito voor man• 
schappen. 
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WET N°. 16, 1894, 1

> 

ZIJNDE WIJZIGING VAN WET N°. 2, 1888, :) 

(ZONDAGSWET). 

Goedgekeurd en ~·astgesteld door den Edelachtb. Eersten Volksraad, 
onder art. 1427 zijner notulen, dd. 22 Attgusttts 1894. 

1ste. Artikel 1 to wijzigen als volgt: 

Als sehuldig aan Zondagssehending wordt voor elke 
qvertreding tnet ccn boeto van ten hoogste £5 of een 
gevangenisstraf van ten hoogsto ren maand gestraft: 

1o. Hij, die op Zondag veld- of tuinarboid verricht, 
uitgezonderd wa11noer zulks geschiodt tot behoud van 
veld- en andere vruchten, on in gevallen van dringende 
noodzakelijkheid. 

2o. Hij, die op Zondag een geweer of andor vuur
wapen afschiet, zonder daartoe, volgens \Vet of anders
zins behoorlijk gemachtigd te zijn, tenzij hij zulks doet 
tot zelfverdediging en tot bescherming van zijn eigendom. 

3o. Hij, die op Zondag met geweer, honden ofandere 
dieren, jacht rnaakt op wild of ander gedierte. Hot zal 
echter toegelaten zijn ongedierte te dooden, hetwelk op 
Zondag kwaad doet op iemands grond. 

4o. Een transportrijder of bestuurder van een trans
portwagen, die op Zondag rnet z~jn wagen binnen de 
grenzen van een dorp komt of in het clorp zijnde met 
zijn wagon door het dorp trckt of op Zondag vracht 
oplaadt of ailaadt, of doct opladen of atladen. llij, die op 
Zondagen hetzij door reizen of rijden, hetzij door het 
rnaken van geraas of gerucht, hetzij op andere wijze 
stoornis of hinder veroorzaakt. 

Als schuldig aan Zondagsschending wordt voor elke 
overtreding met eene boete van ten hoogsto £100 of 
een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden ge
straft. 

1
) Deze wet werd voor de eerste maal gepubliceerd in de Staat:;

courant van 12 September 189:1. 
2

) .Zie hladz. 3 L.W. 1888-1880. Zie ook E.V.R.B. art. 1267, 18!)1, 
bladz. 293 en E.V.R.B. art. 1021, 1893, bladz. 837 L.W. 1890-1893 . 

• 
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Go. I-Iij, die op Zondag verkoopt of te koop aanbiedt Tc koop aanbieden 
of uitstal t goederen, koopvvaren, vee of andere levende enz. van goederen. 
have. 

6o. H ij, die o p Zondag een winkel, magazij n, of Openhouden van 
andere plek open heeft met het doel om te verkoopen winkel enz. 
of te handelen. 

7o. Hij, die op Zondag werkt of laat werken met r~atcn wcrkcn van 
stoom-· of andere Inachines. machines cnz. 

Hiervan zijn uitgesloten: 

a. Het rnachinaal werken tot den publieken dienst, Uitzonderingcn. 
n.l. op spoorwegen en tot verlichting en het 
pompen van water tot publiek gebruik. 

b. Het oppompen van water uit de m~jnen, wanneer 
zulks absoluut nuodzakelijk is tot behoud der 
mijnen, alsmede het werken bij gevaar van 
instorting van mijnen, wanneer zulks geen 
uitstel kan lijden tot den daarop volgenden 
Nlaandag. 

c. Zoomede het stampen van kwarts, mits zulks 
geen stoornis veroorzaak t en ook geen extra 
arbeiders vereischt. 

2de. Alinea 1 van art. G te wij zigen als volgt: 

De eigenaar, huurder of bestuurder van een pu
blieke biljartkamer of andere publiekc plaatsen van 
ontspanning, die toestaat of t0elaat dat alctaar op Zondag 
het een of ander spel wordt gespeeld, of dat aldaar 
open bare vermakelij kheden word en gehouden zooals 
cschouwburg-voorstellingen, cafe-ehantants, publieke 
danspartijen, concerten, behalve voor gewijde 1nuziek. 
harddraverijen, worden gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste een maand of geldboete van ten hoogste 
vijftig pond sterling, bij wanbetaling te vervangen door 
gevangenisstraf een maand niet te bovengaande. 

Gouver·nomentskantoor, 
Pretoria, 10 Sept. 1894. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresiclent. 

Dn. \V. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

14 

Het houden v. open
bare vcrmakelijk
hcdcn. 
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WET N°. 17, 1894, 
REGELENDE DE OPRICHTING VAN VRIJWILLIGERS-KORPSEN. 

Goedgekettrd en vastgesteld bij art. 1484 der- notulen van den 
Edelachtb. Rersten Volksraad, dd. 25 Attgttsf'us 1894. 

NADEMAAL het wenschelijk is een wet daar te stellcn, 
l regelende de wijze waarop een vdjwilligerskorps 
thans te Pretoria 1

) en later, na gedaan aanzoek bij en 
verkl'egen toesternming van den Uitvoerenden Raad, 
elders in deze Republiek kan worden opgericht onder 
Gouvernements goedkeuring, alsmede bepalende de weder
z\jdsche verplichtingen tusschen hen en den Staat en 
de voorrechten door dezen te worden verleend; 

Zoo \vordt hierbij bepaald en vastgesteld als volgt: 
ARTIKEL 1. Het zal geoorloofd zijn voor de stem

gerechtigde burgers van eenig district, wijk, stad of 
dorp in deze Republiek, mits het getal der leden niet 
minder dan vijftig zijnde, om een vrijwilligerkorps op 
te riehten onder regulatien, verplichtingen, rechten en 
voordeelen, zooals bier later omschreven. 

2. Zoodra gemelde burgers onderling zijn overeen
gekomen om een vrijwilligerskorps op te richten, zul
len regulatien voor de organisatie, het be-;tuur en de 
huishoudelijke regeling van dat korps ''-'Orden opge
trokken en aan den Commandant-Generaal \vorden 
opgezonden, die, na dczelve te hebben nagegaan, ze 
ter wijziging of goedkeuring met zijne op- en aan
merkingen en aanbevelingen aan den Uitvoerenden 
Raad zal overleggen. . 

3. Zulke r·egulaties moeten in ieder geval inhouden 
bepalingen omtrent de volgende verplichtingen tegen
over den Staat: 

a. De uitvoPring van alle diensten door de Re
geering gelast, waaronder het dempen van 
rustverstoringen b\j alarm; 

b. Het verrichten van alle zulke diensten, betrek
king hebbende in 't bijzonder op de handhaving 
der rust en open bare veiligheid der afdeeling 
waar zulk een korps bestaat, wanneer daartoe 
opgeroepen door de Regeering of de locale 
autoriteiten; 

--------------
1

) Zie E.V.R.B.art. 1258, dd. 31 Aug. 1893, bladz. 880 L.W.1890-1893. 
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c. Het dienstvaardig zijn wanneer en waar ook 
door de Regeering opgeroepen. 

4. Waar zulke korpsen, onder goedkeuring als voor
meld zijn opgericht, zal de Regeering het volgende 
toestaan: 

a. Aan elken vrijwilliger het gebruik van een 
Gouvernementsgeweer, zoolang hij lid van het 
korps is; 

b. A an elken vrijwilliger 20 patronen per maand, 
te worden verschoten op de door de Regeering 
toegestane schietbaan en nooit voor private 
doeleinden te worden gebruikt, onder straiTen, 
zocals de verschillende huishoudelijke rege
lingen zullen bepalen; 

c. Acht pond (£8) per jaar en per man voetvolk 
(infanterie) voor uniform enz., die door e~n 
certificaat zijner officieren aantoont, dat hij 
voldoende geoefend is in het hanteeren der 
wapenen en in het behoorlijk schieten daar
mede, en achttien pond (£18) per man en 
per jaar voor vr~iwil.ligers te paard; 

d. Het gebruik van een schietterrein in overleg met 
de locale autoriteiten te worden toegestaan. 

5. Bij de nationale feesten te Paardekraal, znllen 
alle goedgekeurde vrijwilligerkorpsen in het land, ver
plicht zij n, indien daartoe opgeroepen, onder straffe van 
intrekking der b~j deze wet tot.lgezegde voorrechten zich 
te doen vertegen woordigen, zooveel rnogelijk door het 
volle getal hunner leden, alsmede bij andere gelegen
hedcn, die hun stad, dorp~ wijk of district betreifen. 

6. Wanneer bovengenoemd Yrijwilligerkorps of eenig 
lid daarvan opgeroepen wordt om dienst te doen, zal 
hij rnoeten dienst doen onder dezelfde bepalingen waar
onder eenig burger verplicht is dienst te doen, zonder 
daarvoor eenige vergoeding of dagloon te ontvangen. 

7. Alle wette11 en bepalingen in stdjd met deze 
wet worden hiermede herroepen. 

8. Deze wet treedt in werking dadelijk na pu blicatie 
in de Staatscourant. 1

) 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Gouvernementskantoor, Staatsseeretaris. 

Pretoria, 10 Sept. 1_894. 

1
) Dezc wet word voor de ecrstc Jnaal gcpubliccerd in de Staats

courant van 12 September 1894. 

Toelagc door de Re g. 
aan het korps to 
geven. 

Korps moet verte
genwoordigd zijn bij 
Paardekraalfeesten. 

Korps moet zijn 
dienstcn gratis lc
veren. 

Hcrroepingscla n
sule. 

Inwcrkingtrcding. 
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REGELEN EN BEPALINGEN OMTRENT TOLLEN IN DE 
ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Goedgeketw·d bij besluit van den Edelachtb. Tweeden Volksraad, 
art. 1033, dd. 27 Aug. 1894, en voor kennisgeving aan
genomen door den Edelachtb. Eersten Volksraacl, art. 1673, 
d<l. 12 Sept. 1894. 

De tollen zt~llen ressorteeren onde1· het depm·terment van 
Publieke lVerken. 

ARTIKEL 1 *· Op de navolgende \vegen zullen tollen 
warden geplaatst, te weten: 
Op de groote wegen om Pretoria . . . . . . . . . . 5 tollen. 

)) )) )) )) )) Johannesburg ..... 7 )) 
)) den grooten weg te Volksrust . . . . . . . . . . . . 1 tol. 

Bij de brug te Standerton . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 )) 
Op den grooten weg bij Viljoensdrift.... . . . . . 1 )) 

)) )) )) )) )) Zanddrift . . . . . . . . . . . . 1 )) 
2~. Het betalen van de navolgende tolgelden is ver-

plichtend gesteld, te weten: £ s. d. 
V oor een be laden wag en van af 600 tot 5000 

pond belast, alsmede voor een wagen beladen met 
brandhout, palen, haver, havergerven of kaf ... 0 2 6 

Voor elke 1000 pond 1neer of gedeelte daarvan, 
uitgezonderd bovengenoemde wagens, beladen 
met brandhout, palen, haver, havergerven, of kaf 0 1 0 

Voor een paarden-, post- of reiswagen, passagiers 
of goeclonm vervoerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 2 0 

Voor een paarden- of reiswagen, geen passagiers 
of goederen vervoerende, een leegen wagen *) of 
een met gras beladen wagen. . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 6 

Voor klein vee per 150 stuks of gedeelte daarvan 0 0 6 
)) groot )) )) 1 0 )) )) )) )) 0 0 6 

KaiTers per hoofd ............................. 0 0 3 
De laatste drie posten van het tarief zijn alleen van 

toepassing op die tollen welke bij een brug geplaatst zijn. 
'*) Onder le(lge wagens zijn ook begrepen alle beladen wagens, met 

minder dan 600 pond belast, met goederen voor eigen gebruik. 

1
) Deze wet vervangt wet no. 10, 1893, bladz. 796 L.W. 1890-1893. 

De bepalingen gemcrkt '* zijn nieuw of gcwijzigd in vergelijking met 
die voorkomende in wet no. 10, 1893. 
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3*. AUe postwagens, mits geen passagiers vervoe
rende, alsrnede alle wagens ten dienste der publiekc 
werken onder Gouvernements beheer, zoomede wa.gens 
van trekboeren van en naar het wintervelcl, zijn vr\i
gesteld van tolgeld. Eveneens zjjn vr\jgesteld alle private 
wagens en rijtuigen, reizende tot bijwon:ing der gods
d:ienstoefeningen, mits geen producten, behalve die voor 
levensonderhoud, met zich voerende. 

4. De tolgaarders z~jn verplicht, zoowel bij dag als 
des nachts, de passage door den tol toe te laten. 

Welke wagens vrij
gesteld zullen zijn 
van tolgeld. 

Passage door tol bij 
dag en nacht. 

5. Door den tolgaarder moeten quitantien worden Quitantie voor be
verstrekt voor betaalde tolgelden, waarvan de vorm taald tolgeld. 
door het Gouvernement zal worden vastgesteld. 

6*. Elke transportrijder is verplicht, ter bepaling van 
l1et te betalen tolgeld, zoowel als de herkomst van de 
vracht, den vrachtbrief aan elken tolgaarder te ver
toonen ; bij weigering hiervan zal de hoegrootheid der 
vracht door den tolgaarder worden geschat en zal hij 
daarnaar ·het te betalen tolgeld bepalen; ook is elke 
tolgaarder verplicht :inzage te nemen van elken vracht
brief. 

7*. Voor een gelaclen wagen door een tol inkomende 
orn een der dorpen waar tollen geplaatst zijn, behoeft, 
rnet dezelfde vracht andere tollen passeerende geen tol
geld te worden betaald, mits op vertoon van de bjj den 
gepasseerden tol ontvangen quitantie. Terwijl in het 
algemeen geen persoon rneer clan eenn1aal tolgeld voor 
dezelfde vracht behoeft te betalen, en wel in dier voege, 
dat vvanneer voor den eersten tol betaald is geworden~ 
men alle andere tollen, op vertoon van quitantie, vdj 
kau passeeren. De \vegen van Volksrust naar J ohannes
hurg en van ·volksrust naar Pretoria n1aken hierop 
nen<~ 11 itzondel'ing. ilaar, rnet het oog op de~ hrng tn 
Stawlerton, op die wegen voor 2 tollon moot worden 
betaald. Verder hehoeft voor een leegen wagen, weer een 
dorp uitgaande binnen drie dagen, geen tolgeld te wor-
dcn betaald mits op vertoon van de bij den gepasseerden 
tol ontvangen quitantie. 

V ertooning van den 
vrachtbri.ef door 
transportrij der. 

vVanneer enkel tol
gelcl voor meerdere 
tollen voldoende is. 

Uitzondering. 

8. Van af den dag, dat de opricltting van cen tol Ontduiking van tol
in de Staatscourant is bekend gemaakt, is de weg waar- geld. 
op of de brug waarvoor de tol is geplaatst, de eenige 
hoofdweg binnen den afstand van 10 minuten te paard 
(1 mijl) wederzijds den tol, en is niemand gerechtigd 
binnen dien afstand het betalen van tolgeld te ontduiken. 

Uitzondering wordt op deze bepaling gemaakt voor 
een eigenaar of drijver. van los vee; indien deze niet 
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van de brug gebruik wenscht te maken, rnag hij het 
vee, op eenige plek, zelfs bij de brug, door de rivier 
drijven. 

Lantaarn bij tol. 9. Bij elken tol zal 's nachts een lantaarn zijn 
geplaatst. Elke tolgaarder is verplicht de lantaarn in 
goeden staat te houden en voor eene behoorlijke ver
lichting zorg te dragen. 

Wie vrije passage 1_0*. Aan den eigenaar of huurder, op wiens grond 
hccft door cen tol. eon tol zich bevindt, vvordt vrije passage door dien tol 

toegestaan; klenrlingen zijn hiervan nitgesloten, behalve 
die, vvelke in dieust zijn van den eigenaa1· of ltwu·der. 
J)aarentegen rnoet de eigenaar toestaan~ dat con tolltuisje 
bij den tol uaast dou weg op zijn groncl goplaatst wm·dt. 

Abounements- 'I 1 *. Voor ieder persoon binnen don afstand van een 
kaarten. um· te paar<l (G mijlen) van eenigen tol woonachtig, 

znllen, uitsluitend voor het rijden van bouwmaterialen, 
klippen, zand, grond, mest, vuilnis, producten en han
delswaren, binnen bovengemelden omtrek, bij elken tol
gaardor, abonnementskaarten verkrUgbaar zijn, tegen 
betaling van 7s. 6d. voor drie, 12s. Gd. voor zes, 17s. ()d. 
VOOI' nogen en £1 VOOl' 12 maanden, Offi met een wagon 
een tol to kunnen passeeren. 

Doze abonnementskaarten zijn alleen geldig voor 
den wettigen houder of diens plaatsvervanger, voor aJJc 
tollen rondmn hot dorp hinnen de 6 rnijlen vvaarvoor 
de kaart is afgegeven en gedurende het tijdperk van het 
abonnement na dagteekening van afgifte van de kaart. 

Bij het passeeren van genoemde to llen, waarvoor 
de abonnementskaart is afgegeven, zal telkens wanneer 
de tolgaarder zulks zal verlangen, de kaart aan hem 
moeten worden getoond. 

Bord met taricf bij 12*. In de onmiddellijke nabijhcid van den tol zal 
clken tol. een bord geplaatst worden, waarop in de landstaal het 

tarief zal zijn geschilderd, terwijl l)Ovendien bij elken 
tolgaarder de geheele wet op de heffing van tolgelden 
betrekking hebbende aanwezig zal zijn, welke wet de 
tolgaarder verplicht zal zijn op elke aanvrage ter inzage 
te geven. 

Strafbepalingophet 13*. Eenig persoon, die binnen de in art. 8 bepaalde 
ontduikenv.tolgeld. afstand van den tol denzelve ornrijdt,of op welke andere 

w~jze ook, het betalen van het tolgeld tracht te ont
duiken, zal met een geldboete van hoogstens £5 gestraft 
worden, bij wanbetaling te worden vervangen door eene 
gevangenisstraf met of zonder harden arbeid van hoog
stens een week, onverminderd zijne gehoudenheid tot 
betaling der ontdoken tolgelden, tenz~i hij horgstolt 
voor behoorlijke betallng der opgelegde geldboete. ~ 
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In geval van dispuut met den tolgaarder zal een 
ieder gehouden zijn~ zijn vollen naam en woonplaats 
op aanvraag van den tolgaarder of d:iens plaatsvervanger, 
op te geven, en indien het mocht bl~jken dat een ver
keerde opgaaf is gedaan, zal zoodanig persoon wegens 
bedrog vervolgd worden. 

14*. Wanneer de Regeering het wenschel~jk acht, Reg. kan meerdere 
behalve de nu vastgestelde tollen, indien dit vereischt tollen oprichten. 
wordt, nog meer tollen te plaatsen daar waar gemaakte 
wegen zijn, of \vel de bestaande te verplaatsen of op te 
heffen, kan zij dit in uooclzakelijke gevallen doen, het-
welk in (le Staatscourant zal worden gepubliceercl. Deze 
verandering zal dG Regeering aan den Edelachtb. Tweeden 
Volksraad ter bekrachtiging voorleggen in zijne daar·op-
volgende zitting. 

15>~'-. rfolgaarders, niet voldoende aan eenige bepaling Strafbepaling tegen 
van deze wet, zullen ges1.raft worden met eene geld- tolgaarders. 
boete niet te bovengaande £10, of bij wanbetaling ge-
vangenisstraf niet te bovengaande een rnaand. 

16. Alle zaken, betreffende overtredingen hierboven Jurisdictie. 
genoemd, zullen door de Lagere Hoven summier kun-
nen -vvorden behandeld. lndien echter eenige aange-
klaagde weigeren mocht zonder dagvaarding te ver-
schijnen, zullen de kosten der dagvaarding op hem kun-
nen worden verhaald, ingeval van veroordeeling behalve 
de boeten hem door het Hof opgelegd. 

17. De salarissen der tolgaarders zullen pereents- Salaris van tol
gewijze worden bepaald, of op zoodanige andere wijze gaarders. 
a]s de Regeering wenschelijk en noodzakelijk mocht 
achten. 

18. AUe wetten en bepalingen, 111 strijd met deze Hcrroepingsclau-
wet, worden hiermede herroepen. sule. 

19. Deze regelen en bepalingen treden 111 werking Inwerkingtr'eding. 
van af 1 October 1894. 1

) 

U o u veruemnutskautoor, 
Pretoria, 21 Sept. 18V4. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS. 
Staatsse~retal·i~ 

1
) Deze wet word voor de eerste maul gepubliceerd in de Staats

cow·ant van 26 September 1891. 
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WET N°. 19, 1894, l) 

BETREFFENDE KOS'rENREKENINGEN IN RECH'l'SZAKEN. 

Ooeclgekeurd en vastgestelcl bij artt. 840 en 841 'Van de beshtiten 
van den E'. A. Tweeden Vollcsmad, dd. 6 Aug'nstus 1894, en 
door den E. A. Eersten Volksraad voor kennisgeving aangenon-wrb 
bij artt. 1527 en 1528 zijner notulen, dd. 28 Augttsttts 1894. 

Kostenrekening ARTIKEL 1. Alle kostenrekeningen in rechtszaken, 
moet getaxeerd zijn. in het Hooggerechtshof of Rondgaand Hof, moeten word en 

getaxeerd door den taxeermeester van het Hooggerechts
hof, tenzij het H ooggerechtshof anders mocht be pal en, 
en in de Lagere Hoven door den griffier of landdrost
klerk. 

Anders is zein rech- 2. Geen kostenrekening in rechtszaken is in rechten 
ten niet invorder- invorderbaar, dan nadat zij behoorlijk getaxeerd is. 
baar. 

Kennisgeving van 
taxa tic. 

Taxeermeester moct 
rle hewijzen vordereu 
clat de opgcbrachte 
werk zaamheden 
verricht zijn. 

Taxeermeester ge
bonden aan het 
1arief. 

3. Hij, die een kostenrekening wil doen taxeeren, 
moot dengene, tegen wlen ze is opgebracht, of diens 
wettigen vertegenwoordiger schriftelijk verzoeken bij 
die taxatie tegenwoordig to zijn, met vermelding van 
plaats en tijd der taxatie. 

Wanneer de kostenrekening eene is tusschen pro
cureur en client, is gemelde kennisgeving niet noodig, 
wanneer de client schriftelijk heeft toegcstemd, dat go
melde taxatie zal geschieden in zijn afwezigheid. 

4. De taxeermeester van het Hooggerechtshof en 
de gri.ff1ers rlor Lagerc Hoven, of land(lrostklerken, 
zijn gehouden van den gene, die een kost1 ·nreken ing door 
hen wil doen taxeercn, de bewijzen te vorderen to 
hunnen genoege, dat de werkzaamheden, waarvoor in 
die rekeningen heta]ing wordt gevorderd, werkelijk 
geschicd zijn. 

5. De taxeermeester van het Hooggerechtshof of 
Hondgaanrl Hof, za1 gehouden zijn volgens de tarievcH 
vermeld, in artt. 6 en 7 dezer wet gesteld, zich te regelen, 
tenzij in buitengewone gevallen, onder goedkeuring van 
een der Rechters van het Hooggerechtshof. 

1
) Zie wet no. 8, 1883, bladz. 1200 e. v. L. W. 1849-1885, zooals ge

wijzigd door wet no. 5, 1886, bladz. 26 r~. W. 1886-1887; E.V.R.B. art. 
109, 1890, bladz. 52 en E.V.R.B. art. 926. 1891, bladz. 315, L.W.1890-1893. 
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6. rrAIUEF VOOH ADVOCA'f£N. Tarief voor advo-

£ s. d. eaten. 

Retenue-Speciaal . . . . . . . . . . . 1 0 0 
Optrekking eener dagvaarding 1 10 0 

)) van een pleidooi of exceptio . 1 10 0 
V oor ad vies, hetzij schriftelijk of mondeling 1. 0 0 
Consultatle voor senior advocaat 2 0 0 

)) junior advocaat 110 0 
Brief op verhoor . . G 0 0 
Argument op appel 5 0 0 

» op excepties . 3 0 0 
N otuleeren van vonnis 1 0 0 
A pplicatie of motie niet geopponeerd 1 (J 0 

» » geopponeerd 2 0 0 
Uotie voor provisioneel vonnis 1 0 0 

)) )) )) )) geopponeerd . 2 0 0 
V erverscher voor een geheelen dag . . . . 5 0 0 

)) voor een gedeelte van een dag . s·o 0 
Fooi van advocaat als commissaris om getui-

0 0 genis de bene esse af te nemen, per dag . . . 5 
Do. voor een gedeelte van een dag . . . . . 3 0 0 

7. In een kostenrekening tusschen partij en partij Maxinnuil aantal 
mogen hoogstens 5 consultaties met den advocaat worden consultaties met ad~ 
opgebracht. vocaat. 

8. Wanneer een appel of exceptio gedurunde rnecr- Fooicn in appel
dere termijnen op de rol gestaan heeft, zal de advocaat zaken en excepties. 
alleen gerechtigd zijn tot zijn fooi voor den termijn dat 
de exceptie of het a ppel voor de eerste maal ter rolle 
stond, en voor den termijn, waarin ze gehoord werd. 

a. TAHIEF V AY. PHOCUHEUHS PHAKTlZEEUENDE IN HET Tarief van procu-

HOOGGEHECllrrSHOF OF IN HErr ltONDGAAND HOF. reurs. 

£ s. cl. 
Optrekknn nnnnl' dagvaanli.ng in provisioneele 

zaken 0 7 (j 

Optrekken van een subpmna 0 G 0 
)) )) )) lastbriet tegen: 

a. roerende guederen 0 5 0 
b. onroerende goederen 0 5 0 
c. een pm·soon . . . . . . . . () G () 

Optrekken van een procuratie . . . . . . . . 0 B 0 
)) eener kostenrekening, per bladzijde 0 2 () 
)) beeedigde verklaring, )) )) 0 2 () 
)) in sol vente schedulen, )) )) 0 2 6 
)) instructies aan advocaat, per brief-

bladzijde . 0 5 0 
)) korten brief met instructies a an 

advocaat 0 2 0 
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Optrekken kennisgeving 0 2 6 
)) aanmaningen en andere belangrijke 

brieven 0 5 0 
lndien meer dan een bladzijde, voor elk volgend 

0 folio . 2 0 
Opwachting tot het bezorgen ofhalen ofinzien 

van processtukken bij ambtenaren van het 
0 1 6 Hof en advocaten 

Opwachting tot het doen beeedigen van ver-
klaringen 0 1 6 

Hij woning van de bel mndeling dcr zaak in 't 
-1 Hof, per dag . 0 0 

A lie anderc opwachtingen . 0 '1 (j 

Voor het rnaken der noodige kopiecn van ori-
gineele stukken, per bladzijde . . . () 2 0 

)) briefbladz~ide 0 2 G 
Kopieen eener kostenrekening, per bladzijde . 0 '1 3 
Consultatie met client, getuigen of tegenpartij . 0 6 8 
V ertalingen eerste honderd woorden . . . . . 0 5 0 
Elk daarop volgende honderd woorden . . . . 0 2 G 
Protest van non-betaling of non-acceptatie . . 1 0 0 
Certificaat van presentatic . . . . . . . . . 0 ·H) 0 
Voor den Rechtersklerk voor kopie van getui-

1 0 genis, per bladzijde 0 
Voor een tolk~ per uur . . . 0 7 0 
N iet te bovengaande per dag 2 0 0 
Voor een kleurling tolk, per dag 0 5 0 

Een briefbladzijde zal minstens 288 woonlen be
vatten en een bladzijtle 90 woorden. 

Tarief van den bal- 10. 
juw. 

TABIEF VAN BETALINGEN, DIE IN REKENING KUNNEN 

-wORDEN GEBRACHT DOOR DEN HOOFDBALJU\V 

EN ONDEHBALJ"G\V. 

£ s. d. 
Dienen van dagvaardingen, kennisgevingen, 

orders en andere documenten . . ... 0 2 6 
Rcgistreeren van een doctrment . . . . . . . 0 1. 0 
Relaas van eenig document ......... 0 1 0 
Paardenhuur, per uur afstand, uitgaande . . . 0 4 6 

)) )) >) )) terugkomende 0 -1: 6 

Wannecr rnecr bedicflingen dan c6n Inoeten gedaan 
worden op dezelfde reis, kan de afstand van de stad 
tot de plaats van bediening slechts eenmaal in rekening 
worden gebracht en de afstanden tot de andere plaatsen 
van bediening moeten berekend worden, ieder van de 
]aatstvoorafgaande plaats van bcdiening en tcrug naar 
de stad op dezelfde wijze. 
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Postgelden in crimineele zaken, vrij. £ s. d. 
)) )) civiele zaken, per posttarief. 

Maken van inventarisl niet te bovengaande een 
foolscap folio van 30 regels . . . . . . . . 0 2 G 

Voor ieder volgend foolscap folio . . . . . . . 0 2 () 
Wanneer een lastbrief teruggetrokken wordt na 

executie, doch v66r adverteeren in de courant, tegen 
1
/ 2 percent van het bedrag van den lastbrief. Na adver

teeren, doch v66r dat de verkoop plaats heeft, tegen 
t percent, en wanneer de verkoop plaats }18oft, van de 
eerste £100 2 1

/ 2 percent en voor iedere volgende £100 
'1 1

/ 2 percent. lndien golden in beslag '\Vorden genomenl 
zal. worden Lerekend 1

/ 2 percent van de eerstc £100 
en 1

/ 4 percent van iedere volgendc £100. 
£ s. d. 

In bezithonding van goederen, die voortdurend 
zorg vereischen, per dag . . . . . . . . . 0 7 G 

Inbezithouding van andere goederen . . . . . 0 3 0 
Wanneer iemand buiten de stad moet worden 

gezonden om goederen, in beslag genomen, 
op te passen en te bewaren, per dag . . . . 0 15 0 

Indien goederen moeten vervoerd worden, 
kan de gewone huur in rckening worden ge
bracht, benevens de noodzakelijke kosten van 
vervoer. 
Voor het executeeren van eenigen lastbrief, 

hetzij van arrest, uitwerping, roerend of 
onroerend goed . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 

Opmaken van eenige securiteits-akte . . . . . 0 10 0 
Kennisgeving van inbeslagneming van onroerend 

goed aan Registrateur van Akten ofverweerder 
voor iedere kennisgeving . . . . . . . . . . 0 3 0 

Opmaken van advertentien .......... 0 2 0 
Ingeval van executie van eenen lastbrief op 

roerend goed en verkoop daarvan, voor af
schriften daarvan te zenden aan den Hoofd-
baljuw .................. 0 7 G 

Voor iederen brief inhoudende documenten ter 
bediening, ter verzending aan de Onder-
baljuws . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 2 6 

Voor assistentie voor het opmakcn van inven-
taris buiten de stad, behalve paardenhuur 
volgens tarief, per dag . . . . . . . . . . 0 '15 0 

Dito binnen de stad . . . . . . . . . . . . . 0 tO 0 
1n crimineele zakon kan alleen in rekening wor-

den gebracht paardenhuur, bediening, relaas 
en registratie, volgens tarief in civiele zaken. 

Voor hUwonen en opzieht ccner uitvoering van 
een cloud vonnis . . . . . . . . • . . . • • 2 0 0 
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'fAIUEF VAN ZEGELRECIITEN VOOR HET KANTOOH 
V AN DEN G RlFFIER. 

Volmacht om te vervolgen of te verdedigen 
Substitutie van volmacht 
Dagvaarding, subpcena of lastbrief . . . 
Eenig pleidooi . . . . . . . . . . . . 
Petitie of kennisgeving van applicatie . 
Kennisgeving van nederzetting eener zaak 
Beeedigde verklaring . . . . . . . . . . 
Gecertificeerde kopie van een document . 
Gewone Kopie . . . . . . . . . . 

£ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 Liquide document in provisioneele zaken . 

Document in illiquide zaken . . . 
Orders en interdicten . 

.0 
0 
0 
0 

Kennisgeving van terugtrekking eener zaak . 
Petitio voor verlof om te appelleeren . 
Securiteit-akte in geval van appel . . . 
Uitspraak van eenen scheidsrechter . . . 
Memo van onderzoek . . . . . . . . . 
Kosten-rekeningen in alle zaken en applicaties 

1 percent op het bedrag te worden getaxeerd. 

0 
0 
0 

s. d. 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
G 0 
2 0 
5 0 
2 0 
2 0 
2 0 

Tarief v. aclvocaten 11. Een advocaat, procureur of agent verschijnende 
cnz. in civielc zaken in eenige zaak in de Lagere Iloven zal niet gcrechtigd 
in de lagere hoven. zijn tot vcrdcrc kostcn, als: 

£ s. d. 
V oor het waarnemen van elkc zaak, waar de 

gedaagde niet vcrschijnt of de schuld erkend 
en geene verdediging gemaakt wordt, en geene 
getuigenis wordt gehoord, al het werk daar-
onder begrepen tot en met het vonnis . . . ·l 0 0 

lndien verdedigd of getuigen gehoord van £2 tot 3 0 0 
Voor het uitnemen van een vonnis ter .executie 0 5 0 

Idem in crimincele In crimineele zaken blij ven de kosten onderworpen 
:.mken. aan ovcrnenkomst tussl'hen den agnnt nn zijnen c·lii;nt. 
Invorderingskosten. Agenten 1nogen eischen voor het invorderen van 

geld of waarde met de renten £25 niet te boven gaande, 
5 percent; voor sommen te boyen gaande £25 tot en 
met £100 met de renten, 2 1

/ 2 percent; voor somrnen of 
waardc rneer dan £100 rnet de rcnten, 1 1

/ 2 percent, 
ondcrworpen aan taxatie. Onder dezc perccnten zijn 
al hunne werkzaamheden begrepen, rnaar gcene onver
mijdelijke voorschotten. 

£ s. d. 
Voor eenige aanschrijving buiten postgeld . . 0 3 0 

Geen collectietoege- 12. Waar uitspraak gegcven is door de Lagere Ge
laten op 't beclrag rcchtshoven voor het betalen van geld, zal de procureur 
van een vonnis. of agent niet gerechtigd zijn tot kosten van collectie. 
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13. Geen procureur of agent, in de Lagere Hoven 
praktizeerende, zal gerechtigd zijn betaling te ontvangen 
op zijne kostenrekening voor en aleer dezelve zal zijn 
getaxeerd, onder straf van schorsing of schrappen van 
de rol, naar den aard der zaak. 

Procureur enz. in 
lagere hoven 1noet 
zijn rekening doen 
taxeeren. 

TARIEF VAN ZEGELRECHTEN VOOR HE'r KANTOOR VAN DEN Zegelrecht in de 
GRIFFIER VAN LAGERE HOVEN. lagere hoven. 

Volmacht om te vervolgen of verdedigen . . . 
Substitutie van volmacht . . . . . . . . 
Dagvaarding . . . . . . . . . . . . . 

)) voor getuigen . . . . . . . 
Last brief. . ............. . 
Elk document in eene zaak overgelegcl . 
Vonnis ................ . 

TARIEF VOOR GERECHTSBODEN. 

Civiele Zaken. 
Voor registratie van elke dagvaarding . 
Relaas van elk exploit . . . . . . . . 
Doen van eenig exploit . . . . . . . . . . . 
Exploiteeren van arrest op persoon . . . . . 
Uitmaken en passeeren van alde van securiteit 

of waarborg . . . . . . . . . . . . . . . 
Nemen van inventaris geen 100 woorden te boven 

gaande met kopie . . . . . . . . . 
Elke volgende 100 woorden . . . . . . . . . 
Ingeval geene zekerheid wordt gegeven en de 

goederen door een persoon bewaakt mottlen 
worden, per dag . . . . . . . . . . . . . 

Indien de goederen vervoerd worden de 
noodige kosten van vervoer, pakhuishuur, enz. 
Kennisgeving in de courant en kopie buiten 

£ s. d. 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 2 0 

0 0 G 
0 1 0 
0 1 6 
0 10 6 

0 4 0 

0 2 6 
0 1 0 

0 5 0 

de kusten van publicatie . . . . . . . . . 0 2 0 
Ten uitvoer leggen van een vonnis van verdrijving 0 10 G 
Leggen van beslag op goederen . . . . . . . 0 10 6 
Paardenhuur, per uur . . . . . . . . . . . 0 1 6 
Wanneer de bode in dezelfde zaak op denzelfden 

tijd meer dan een exploit te doen heeft, is 
hij buiten 1s. voor registratie van elke dag
vaarding en 1s. relaas voor elk exploit, ge
rechtigd tot 2s. 6d. voor den persoon en 
4s. 6d. per uur voor paardenhuur, berekend 
naar den afstand, dien hij werkelijk heeft 
af te leggen. 

Elk vonnis van executie aan den gerechtsbode 
in handen gesteld, maar betaald voor het 
nemen van beslag . . . . . . . . . . . . 0 5 0 

Tarief van gercchts-
boden. 
In civicle zakcn. 



Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

In crimineelc zaken. 

1_8941 222 

Na het nemen van beslag, maar waar na publicatie 
van verkoop, geene verkooping plaats vindt 1 percent 
op enkel be drag van het vonnis zonder in begri p der 
kosten. 

Na beslag en verkooping 2 1/ 2 pet. op het gerealiseerd 
bedrag. 

Crimineele Zaken. 

Wanrieer de bode salaris trekt van het Gouverne
tnent zal hij in crimineele zaken alleen gerechtigd zijn 
tot 4s. 6d. per uur voor paardenhuur. 

ALGEMEENE BEPALINGE~. 

Gcrcchtsbode v. het 1~·. Geen gerechtsbode kan onder dit tarief betaling 
lager hof moct zijn eischen dan alleen nadat zUne rekening behoorlijk zal 
rekening latcn zijn getaxeerd door den griflfer van het Landdrosthof 
taxcercn. . . d. . t van ZIJn 1stnc . 

Strafbepaling tegen 
procureur enz. van 
wiens rekening 1

/:, 

wordt afgetaxeenl. 

Dito wanneer 1
/, 

wonlt afgetaxeerd. 

1'axeermeester moet 
toezien, dat niet voor 
onnoodige werk
zaamheden gechar
geerd wordt. 

Strafbepaling tegen 
haljuw enz. wannecr 
zijn reker ing voor 1 /:, 

wordt afgctaxeerd. 

Strafhepaling tcgcn 
taxecrmeestcr. 

J5. lndien een vierde eener kostenrekening door den 
daartoe bevoegden ambtenaar wordt afgetaxeerd, zal 
de procureur of agent, voor wien de rekening wordt 
getaxeerd~ alle kosten met betrekking tot de taxa tie van 
gemelde rekening betalen. Kosten van taxatie zullen 
zijn de kosten verbonden aan het optrekken der kosten
rekening, de opwachting hij de taxatie daarvan cm de 
zegels daarop betaalbaar. 

Wanneer de helft eener kostenrekening wordt af
getaxeerd, zal de taxeerende ambtenaar den rechter voor 
wien de procureur of agent praktizeert daarmee in kennis 
ste1len, die naar bevind van zaken zal handelen. 

De taxeermeester van het Hooggerechtshof of Rond
gaandhof of de gritfier van het Lagere lfof of land
drostklerk zal toezien dat in kostenrekeningen niet wordt 
gechargeerd voor werkzaamheden, die onnoodig waren, 
behalve in kostenrekeningen tusschen procureur en 
client, wanneer het schriftelijk blijkt, dat de client zulke 
werkzaamheden aan den procureur heeft opgedragen. 

Indien een vierde eener kostenrekening door den 
baljuw of gereehtsbode ter taxatie aangeboden, wordt 
afgetaxeerd, zal de baljnw of gerechtsbode in eene boete 
vervallen, gelijkstaande met het beclrag dat afgetaxeerd 
is en in geval yan herhaling, dnbbel het lledrag alzoo 
afgetaxeerd. 

\Vaar het blijkt dat de taxeermeester van het Hoog
gereehtshof of Rondgaandhof, of de griftier of landdrost
lderk van het Lagerhof, moedwiUig een of meer posten 
op eene kostenrekening, die niet behooren toegelaten 
te zijn, heeft goedgekeurd, of zelfs, waar er in dit opzicht 
grove nalatigheid door hem is gepleegd, zal de Hechter 
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of het Hof onder hetwelk h~j staat, hem beboeten naar 
ge.lang van omstandigheden, met eenig bedrag een vierde 
van de kostenrekening niet te bovengaande, en ingeval 
van herhaling kan hij uit zijne betrekking worden ont
slagen. 

16. In een kostenrekening tusschen partij en partij 
zullen hoogstens 6 consultaties van den procureur worden 
toegelaten, wanneer het geldt rau-acties en hoogstens 
2, wanneer het geldt applicaties, moties of provisioneele 
zaken. 

17. Wanneer een der partijen niet tevreden ·is rnet 
fie taxatie van een kostenrekening door den taxeer
meester van het Hooggerechtshof, kan hij zich binnen 
veertien dagen na afloop der taxatie bij wijze van appli-
catie tot een rechter in carnera wenden om revisie. 

Wanneer een der partijen niet tevreden is 1net de 
taxatie van een kostenrekening door den griffier van 
een lager hof, of landdrostklerk, kan hij zich eveneens 
binnen veertien dagen na afloop der tax:;~ tie bij w~jze van 
applicatie wenden tot den lageren rechter, bij wien 
gemelde griffier werkzaam is. 

'18. Documenten, die niet in de Hollawische taal ge
schreven of gedrukt zijn. kunnen in eenige zaak, van 
welken aard ook, worden ingediend en gehruikt zonder 
vergezeld te zijn van eene beeecligde vertaling, tenzij 
het Hof of de Rechter anders mag oordeelen. 

Alle documenten echter, die qeveild moeten vvorden, 
zullen alleen in de Hollandsche taal worden toegelaten. 

Maximum consulta
ties met procm·cur. 

Rcvisie van kostcn-
rekening. 

Vertaling van docu
menten niet in de 
Roll. taal opgcstcld. 

19. De belooning van werkzaamheden opgebracht Belooning v. werk
in de kostenrekeningen in deze wet vern1eld, en gedaan zaamhcdcn gedaan 

, v6Ur 1 Jan. 1895. v6or den 1sten Januari 1895, wordt berekend naar de 
tarieven te dien tijde van kracht. 

20. Deze wet treedt in werking op .~1 September Inwcrkingtreding. 
1894. 1

) 

Gouvernementskantoor, 

S. J. P. KRUGEH, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

Pretoria, 15 Septmnber 1894. 

1
) Dezc wet wetd vot>r de cerste maai gcjmbliceert1 ih de Staats

cou1·ant van 19 September 1804. 
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WET N°. 20, 1894. l) 

GEWIJZTGDE WET OP STOOMKE'fELS. 

Gewijzigd en goedgekeurd door den Edelachtb. Tweeden Volksraad 
bij a1·tt. 1061, dd. 29 Au,r;nstus tot en met 1075, dd. 30 
Attgnstus 1894, en door den Edelachtb. Eersten Volksraad 

voo1· kennisgeving aangenomen bij art. 1652, dd. 11 Sept. 1894. 

A. VERGUNNING TOT HET IN WERKING BRENGEN VAN 
STOOMKETELS. 

AnT. 1 *· Tot het in werking brengen van een stoom
ketel, hetzU een vaste of vervoerbare, voor \velk gcbrnik 
die ook mnge bestemd zijn, wordt vergunnig vereischt. 

De aanvragen om zoodanige vergunning worden ge
richt aan den door de Regeering aangestelden Ketel
inspecteur van het desbetrctfende district of arbeidsveld. 

B\j ontvangst der aanvragen heeft de Ketelinspec
teur persoonl~ik of door bemiddeling van den Mijn
commissaris, Verantwoordeljjken klerk, Landdrost of 
Hegeeringscomn1issaris te onderzoeken of de oprichting 
van den stoomketel. voor de omliggende perceelen, of voor 
:het publiek in het algemeen eenigerlei belangrijken hinder, 
schade of gevaar kan opleveren. 

Wanneer zulks het geval is, wordt de aanvrage 
direct door den Ketel-inspecteur gewcigerd; is zulks 
niet het geval dan wordt door den Ketelinspecteur, of 
op diens ]ast, door een anderen van wege de Regeering 
daartoe aangewezen deskundige, de voor de behande
ling der aanvragen noodige tcchnische onderzoeking 
der stoomketels verricht. 

De standp1aats en werkkring van den desbetref1enden 
Ketelinspecteur, zal door de Regeering worden bepaald 
en in de Staatscourant worden gepubliceerd. 2

) 

Alleen behoorlijk gequalificeerde werktuigkundige 
ingenieurs zullen na overleg n1et het Hoofd van M~jn
wezen en den Staatsmijningenieur door de Regeering 
als Ketelinspecteur worden aangesteld. 

1
) Deze wet vervangt wet no. 7, 1893, bladz. 776, L. \V' 1890-1893. 

De bepalingen gemerkt ~' zijn nieuw of gewijzigd in vergeHjldng 
met die voorkomende in wet no. 7, 1893. 

2
) Zie Gouvts. Kennisgeving No. 22G, 1893, bladz. 972 L.W. 1890-1893. 
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2*. Aanvragen om vergnvning zooals in art. 1 be
doeld, rnoeten overeenkomstig den vorm aangegeven in 
b~jla~e A, waarvan kopieen gratis door den desbetreffenden 
Ketelinspecteur op verzoek warden afge2;even, schrif
telijk warden ingediend, en de ter toelichting vereischte 
algemeene omscbrij 'ingen moeten worden bijgevoegd. 

3*. Blijkt er b~j onderzoek geen bezwaar te zijn tegen 
de oprichting van den stoomketel, dan zal de Ketelinspec
teur de akte van Yergunning opmaken en opzendcn aan 
den Mijncornmissaris, Verantwoordelijken klerk1 Land
drost of Hegeeringscom missaris, naar het geval is, ter 
verdere uitreiking aan den aanvrager. 

4*. De Ketelinspecteurs zullcn geregeld aan den 
Staatsmijningenieur modedeeling doen van de aanvragen 
bij hen ingekomen, omtrent het opstellen van stoorn
ketels en het door hen daarin verrichte, in zulken vorm 
eu op zulke tijdcn ab door de Hegeering zal worden 
goed gek e nrd. 

5. De Staatsm~jningenieur zal geregeld in zulken 
vorrn en op zulke tijden als door het Hoofd van Mijn
wezen zal worden voorgeschreven, aan hem rapport 
doen omtrent de onderzoeking van ketels. 

6*. Op grond van het onderzoek zooals in de voor
gaando artikelen aangegeven, zal de vcrgnnning of ge
wejgercl, of onvoorwaardel~jk uitgereikt word en, of einde
lijk zullen, hij voorwaardelijke vergunning, de voor
waarden voorgeschroven worden. 

7. ll(•t offidecle lwslnit up cerw aattvl'age orn ver
gunning zal. seh rjftelij k wonlun rnedegedeeld en dit 
moet, wanneer de vergunning wordt geweigerd, of 
onder voonvaarden wordt verleend, onder opgave van 
redenen geschieden. 

8. Tegen een afwijzend besluit of voorwaardelijke 
vergunning, kunnen binnen ,]~ (vier) woken bezwaren 
warden :ingediend hij het lJoofd van Mijn wezen, die, 
wannncr hij zulks noodig acl1t, onrlcrzock ter plaatse 
kan doen insidlen (loot· eene deskundige eommissie. 

De daaruit ontstaande onkosten kornen ten laste 
van de klagendo partij, wanneer de ingediende bezwaren 
ongegrond bevonden -vvorden. 

n. Wanneor eenige pcrsoon, v6b r de ontvangst der alde 
van vergunning, aanvangt met den stoomketel te werken, 
is hij schuldig aan de op doze overtreding gestelde straf. 

De Ketelinspect.eur zal echtcr l 1et recht rebben 
voorloopige vergunning to vcrleenen, welke zoo spoedig 
mogelijk gevolgd zal worden door de formeele akte van 
vcrgunning. 

10*. De vergunning tot het in working hebben van 
een stoomketel blUft zoolang van kraeht als geen ver
plaatsing daarvan gesehiedt of gee ne verandering ·worclt · 

15 

Aanvragen moeten 
zijn overeenkomstig 
schedule A. 

Wie de v ergunning 
verleent. 

MededeeHng der , 
aanvragen aan den 
Staatsmijning. 

Staatsmij ning. do et 
rapport aan H. v. M. 
over onderzoekvan 
ketels. 

Voorwaardelijkc 
vergunning. 

Schriftelijke mede
deeling der beschik
king aan den aao
vrager. 

Appe~ yan die he
slis:'ing op H. v. ::'11. 

Inwerkingstclling 
v. stoomketels :wn
der vergunning is 
strafbaar. 

Duur der vergun
lling. 
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aemaakt in de inrichting m·van, en belweft, ook dan 
~vanneer de ketel in gebruik van een ander overgaat, 
geene vernieuwing; n1aar wordt, zonder meel'., op den 
naarn van den volgenden gebruiker overgedragen. V,q,n 
bovenbedoelde overdracht, alsook van een eventueele 
veranderiPg in de inrichting, moet hinnen een week 
schriftelijk worden kennis gegeven aan den betreflen
den Ketelinspecteur. 

Bij verplaatsing van een stoomketel binnen de grenzen 
van dezelfae industrieele inrichting, blijft de vergunning 
ook van kracht, mits een perrnit van den M\jncom
Inissaris, Landdrost, of Hegeeringscommissaris naar 
het geval is, door den gebruikee aan den tlesbetreiien
den Ketelinspecteur \vordt overgelegd, ,,vaarop is aan
gegeven. dat ·er overeenkomstig art. 'l geene bezwaren 
z~jn tegen de oprichting van dien stoomketel op de 
nieuwe plaats. 

Bij verplaatsing van ecn stuomketel buiten geuoern
de grenzen moet op nieuw eene aanvrage Your ver
gunning volgeus art. -1 gedaan worden. 

11 *. Voor stoornketels. die bij de in werkiugtrcding 
der wet, 1 September 1893, reeds in gebruik \Varen 
en waarvan ter verdere voortzetting van den arbeid, 
kennis gegeven \Verd door den eigenaar aan den des
betrefl'enden arnbtenaar, ten einde dezelve te doen 
plaatsen onder de bepalingen dezer wet, wordt geene alde 
van vergunning vereischt. 

12. Voor de locomotiefketels der spoorwegen zijn 
de noodige aanvullingsbepalingen in de spoorwegrc
glementen voorgeschreven. 

13. Als stoomketels, in den zin van deze wet, wur
den beschouwd alle toestellen, dienende orn vloeistoffen 
in damp van eene hoogere spanning clan de drukldng 
van den dam pkring, om te zetten. 

Uitgezonderd zijn slechts die toestellen, dienende 
om daarin, ctoor middcl van ~toorn, te koken en voor 
zoovm· die met 1le buitenlncht vc~rbonden zijn door nenn 
aan het doe.l. beantwoordcnde veilighcidsinriehting. 

B. ALGEMEENE BEPALINGEN OMTRENT DE INRICHTING 
VAN STOOMKETELS. 

I. . BOUW DEH S'l'OO:\IKETELS. 

J}Jaterictal en uilvoer'ing 

14. De keuze van het materiaal, het bepalen van de 
sterkte zoowel als den aard van constructie en uitvoe
ring der stoomketels blijft den vervaardiger overgelaten. 

'Vanneer daarin eene strafbare fout blijkt te zijn, 
zoo is voor ketels, in het binnenland vervaardigd, de 
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vervaardiger voor de daaruit voortspr'uitende gevolgen 
verantwoordelijk gedurende een jaar na de eerste be
-proeving ; en wanneer het een ketel betreft, in het 
buitenland vervaardigd, heeft de Staatsmijningenieur, 
in overleg rrwt den Ketelinspecteur, het recht eene boete 
op te leggen, het bedrag van de waarde van den ketel 
niet te bovengaande, te betalen door den fabrikant of 
zijn agent, alvorens verdere invoer van zoodanige fabrlek 
wordt toegestaan. Strafbare gebreken ontdekt na een 
jaar na de eerste beproeving, zijn hiervan uitgezonderd. 

Vuurkanalen. 

1G. Bij vaste stoomkels moet de laagste waterstand Bepalingen omtrent 
minstens 76 millimeter (3 Eng. duim) boven de vuurkanalen. 
hoogste plaats van de om of door den ketel gaande 
vuurkanalen, liggen; en bij vervoerbare ketels zoo hoog 
boven de vuurlijn dat, ook met in aanrnerking nernen. 
van sehommelingen de hoogste door het vuur en de 
venvarrnde gassen. bestrekeu keteloppervlakte nog vol-
doende door water bedekt hlijft. 

Ueze bepalingen zijn niet van toepassing op zuu
danige vu urkanalen, waarbij bet gloeiend worden van 
de rnot den stoorn in aanrakiPg zijnde ketelwanden uiot 
tc vreezen. is, alsook niet op stoomketels, die uit kook
buizen. van rninder dan 10 centimeter (4 Engelsche duim) 
binnenwerksche middellijn bestaan. 

II. TOES'l'ELLEN VvAARVAN EEN STOOMKE'l'EL VOORZIEN 
MOE'l' ZIJN. 

Voedingstoestel. 

16. Iedere stoomketel moet van twee vertrouwbare Vereischtel'l voor 
voedingstoestellen voorzien z~jn, die onafhankel~jk van het voedingstoestel. 
elkander in werking gesteld kunnen. worden en die, elk 
op zichzelf, in staat zijn den ketel rijkelijk van water 
te bedienen. Een dezer beide voedingstoestellen moet 
of een stoompomp (>f een injedor zijn. 

Doze bepaling, alsook die mntrent de, in de artt.17, 
18, 19 en 27 voorgesehreven veiligheidsinrichtingen., en 
omtrent de in art. 30 voorgeschreven waterpersing, z'jn 
niet van toepassing op stoomketels van minder dan 100 
liters (22 gallons) gezamenlijken inhoud (water- en 
stoomruimte ). 

Meerdere, tot 6en gemeenschappel\jke werking ver
honden stoornketels, worden voor het doel van boven
staande bepaling, als een ketel beschouwd. 

17. Op de plaats, waardevoedingsleidingindenstoom- Dito. 
ketel lnkomt, rnoet het voedingstoestel van een zelfwer
kende klepkast met kraan of afsluiter voorzien zijn, om 
het terugloopen van het water uit den ketel te beletten. 
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Peiltoeslellen. 

18. Aan iederen stoomketcl rnoeten minstens twee 
bruik bare inrichtingen tot het waarnemen van den 
waterstand, aangebraeht zjjn~ die elk op ziehzelf direct 
1net het binnenste van den ketel verbonden zijn. Een 
dezer inriehtingen moet een waterpeilglas met door
blaaskranen zijn; worden proefkranen aangebracht, 
dan nwet de onderste in het vlak van den vastgestelden 
laagsten waterstand aangebracht zijn. 

19*. Behalve de toestellen tot waarneming van den 
waterstand, moet iedere stoomketel voorzien zijn van 
een zelfwerkend middel of toestel, waardoor watergebrek, 
onafhankelij k van eenige onderstelde oplettendheid van 
den stoker of machinist, wordt kenba:;1r gemaakt. Dit 
toestel kan zijn of een stoomfluit door r.en waterv]ottcr: 
werkende of een prop, waarin zich een metaal of alloc~ 
bevindt, dat op een bepaalde temperatuur smelt. 

Dit artikel zal niet van toepassing zijn op ketels 
vallende in de termen van art. 11. Indien het echtel' 
noodzakelijk is, of rnoeht zijn, eene zoodanige reparatic 
te doen aan gemelde ketels, waardoor eene volledige 
inspectie noodig wordt, zal een dergelijke ketel van zulk 
een toestel n1oeten wordl'll voorzien. 

20. De voor den stoomketel vastgcstelde laagste 
waterstand moet aan het waterpeilglas, alsook aan den 
ketelwand of het metselwerk, door een in het oogvallend 
merk worden aangeduid. 

f eilig heidskleppen. 

21 *· Iedere stoomketel, zooals in art. 11 dezer wet 
bedoeld, moet van ten minste e{'n vertrouwbare veiligheids
klep voorzien zijn. 

Locomohiel- en locmnotiefketels rnoeten echter 
altijd twee of meer veiligheidsklcpprm hehhcn. 

A lln stomnkntols voor dt• oprit~llting waarvan vol
gens :tl't. '1 aanvragc voot· vt•J·gnnuing geschiedt, moei.J~ll 
van twee of rnem· vei ligheiclsldepprn voorzieu zijn. 

22. Wanneer rneerde1·e ketels een gemeenschappe
lijken stoomhoudcr hcbhcn, wmtrvan zij niet afzonderlijk 
kunnen uitgesloten worden, dan zijn daarvoor twee 
veiligheidsklcppen voldoende. 

Ecn der veiligheidskleppun is afgesloten eu allecu 
voor ~en gebruiker van den ketel toegankelijk. 

2a. De veiligheidskleppen rnoeten ten alien tijde 
gemakkelijk gelicht kunnen worden. 

24. De belasting der veiligheidskleppen n1ag hoog
stens zooveel zijn dat, wanneer de stoomspanning de 
voor den ketel vastgestelde grens bereikt, de st(wm 
ontwijkt. 
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25. Bij vasto.,.. stoomketels mogen de veiligheids
kleppen, wanneer de belasting door middel van een 
gewicht aan een hefboom plaats vindt, slechts op zoo
danigc wijze belast vvordcn dat het gewicht op het 
niterstc einde van den hefboom werkt. Bij andere 
stoomketels, waal'bij de veiligheidskleppen met veeren 
werken, moet de maximums panning der veer niet hooger 
clan de maximumspanning van den stoom kunnen zijn. 
Hij locomobielen moet minstens een der veiligheidskleppen 
met een gewicht belast zijn. 

2G. Het is niet geoodoofd voor veiligheidskleppen 
gebruik te maken van gewichten, veeren of hefboomen, 
die niet door een ambtenaar, met het toezicht belast, 
zijn onderzocht en, overeenkomstig hetgeen in de akte 
van vergunning wordt vermeld, zijn goedgekeurd. 

Eene bijzondere verzekering der veiligheidskleppen 
tegen ongeoorloofde belasting wordt niet toegepast, 
daar eene overbe]asting dam·van den gebruiker van den 
stoomkctel strafschnldig maakt. 

1\lanmnelers. 

27. Aan iederen stoomketel rnoet minstens een 
deugdelijke en vertrouwbare rnanometer zijn aange
bracht. op welks schaal de voor den betrelfenden ketel 
bepaalde rnaximum stoomspanning duidelijk gemerkt is. 

De manometer moet door een ambtenaar, met het 
toezicht belast, z\in onder·zocht en goedgekeurd. · Heeft 
een vroeger goedgekeurde n1anometer opgehouden de 
spanning van den stoorn nauwkeurig aan te wijzen, 
dan is de genoernde ambtenaar bevoegd de vervanging 
er van te gelasten. 

28*. Iedere stoomketel moot van een inrichting voor
zien zijn, die den ambtenaar met de beproeving belast, 
in staat stelt den contrble-manometer aan te zetten ~ 
deze inriehting bestaat uit een afsluitcr of kraan, voor
zien van een flens van .-10 n1~L diameter, en 5 mM. 
dikte. 

1\ferkplaat. 

Wijze van be lasting. 

Strafbaar is het ge
hrniken van een 
andere wijze van be
lastirg dan de goed
gekenrde. 

Manometer aan 
elken ketel. 

Onderzoek naar en 
goedkeur:ng van 
manometer. 

Contru le-mano
meter. 

29*. Op iederen opteriehten nieuwen stoomketel moet :Mcrkplaat op 
de naanl van den vervaardiger, het loopende fabrieks- stoomketnls. 
nurmner, het jaar van vervaardiging en de geoorloofde 
lLOogste werketijke stoomspanning in atmosfeeren, d. i. in 
kilogramrnen op den vierkanten centimeterof Eng. pon-
den op den vierkanten Eng. duim, op gemakkelijk waar-
neembare en duurzame w~jze aangegeven zijn. 

Stoornketels bedoeld in art. 11 dezer wet, en die 
welke later opgericht, doch vroeger in gebruik geweest 
zijn, moeten door de eigenaars \vorden voorzien van een 
koperen plaat, bevestigd aan het front van den ketel, 
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waarop door den Ketelinspec~~ur het jaartal. van be
proeving en de hoogste werkehjke .stoomspan~~ng welke 
gebezigd 1nag worden, op een z1chtbare WIJze moet 
worden aanO'eo-even. 

Onder ~e7·kelijke of efTectieve spanning wordt ver
staan het verschil tusschen de spanning van den stoom 
en de drukking van den dampkring. 

Ill. DEPROEVING VAN DE STOOMKETELS. 

W aterpersing. 

Beproeving v. ketel 30. Elke op te richten nieuwe stoomketel moet 
voor inmetseling. v66r de inmetseling of bekleeding, onder dichtsl uiten 

van alle openingen, door waterpersing beproefd \vorden. 
Bij locomooielen is de beproeving met de bekleeding 

veroorJ.oofd. 
Dito. ~H. \Vanneer een reecls in gebruik geweest z~jnde 

vaste stoomketel in eene andere industrieele inrichting 
zal worden in werking gebracht, moet hij, v6{n· de in
metseling of bekleeding op dezelfde \Vijze als een nieuw 
optestellen ketel, beproefd worden. 

Wie de beprocving 32. De beproeving van een stoomketel kan, naar 
uitvoert. vrije verkiezing van den gebruiker, hetzij door een 

Gouvernements-ketelinspecteur uitgevoerd worden, het
zij, wanneer de gebruiker van den ketel tot eene, door 
het Gouvernement erkende vereeniging tot toezicht op 
stoomketels, behoort, door den officieel daartoe gemach
tigden deskundige dezer vereeniging. 

Eene ofileieele bekendmaking in de Staatscourant 
wordt vereischt, wanneer aan eene vereeniging zoodanige 
sanctie door de Regeedng, na over.leg rnet het Hoofd 
van Mijnwezen en den Staatsrnijningenieur verleend of 
daarvan weder teruggetrokken wordt. 

Beprocvingsspan- 33*. De aantewenden beproevingsspanning zal bij 
ning. stoomketels, die op eene .. werkel~jke stoomspanning van 

tot G atmosfeeren (1 Atrn. = 1.033 KG. per dVP = 
1~.GO Eng. ponden per D Eng. duim) t.ullen gcbrnikt 
worden, het dubbele der te gebrniken spanning bc
dragen, en zal bij ketels, die met eene hoogere stoom
spanning zullen werken, steeds 5 atmosfeeren mecr 
bedragen dan de toetelaten hoogste werkspanning. 

Bepaling dier span- 34*. De bij de beproeving vastgestelde spanning mag 
ning. alleen met den, door den beproevenden ambtenaar mede

gebrachten offlcieelen manometer ( controle-manometcr) 
V\rorden gecontroleerd. 

1~Jffcct dcr spanning. 35. De ketel wan den moeten de beproevingsspanning 
weerstaan, zonder eene bJijvende verandering van bun 
vorm te toonen, en zonder dat het water. bij de hoogste 
spanning, in anderen vor1n clan als stof of kleine drop
pels door de naden dringt. 
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36. Van het resultaat der eerste beproeving, wordt Certificaat van he
bij gunstigen ailoop door den Ketelinspecteur een certi- proeving. 
ficaat uitgemaakt, waarvan een kopie aan den gebruiker 
van den stoomketd wordt afgegeven en waardoor het 
hem vergund is den stoornketel. totdat de aide van ver-
gunning uitgereikt zal worden, voorloopig in working 
to brengcn. 

Plaats van opstelUng. 
37*. De vuurhaard van elken stoomketel, onder 

plaatsen opgesteld, waar menschen wonen of zich op
houden, moet zoo ingericht zijn, dat de inwerking van 
het vuur op den ketel onmidclr~llijk gestuit kan worden. 

Eenc alde van vergunning voor zoodanige stoom
ketels zal echter steeds onder bijzondere voorwaarden 
\vorden verleend. welke voorwaarden door den Staats
mijningenieur. in overleg met den desbetrelTenden Ketel
inspecteur, naar den aard der omstandigheden znllen 
worden bepaald. 

C. TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN STOOMKETELS. 

38. Alle in gebruik zijnde stoomketels met toebe
nooren staan onder het voortdurend toezicht van het 
Gou vernement. 

Vervoerhare stoomketels, zooals stoomstraatwalsen, 
locomobielen, die tot dorschon, pompon of andere doel
einden gehruikt worden, stoombrandspuiten, enz., staan 
onder het toezicht van den Ketelinspecteur van de 
plaats, waar zich zoodanige ketels bcvinden, en de ge
bruiker van zoodanige ketels zal onderworpen zijn aan 
de j urisdictie van de rechterlijke ambtenaren. van het 
reehtsgebied, waarin zich de ketel bevindt. 

39*. Het toezicht op de stoomketels en op alle machines, 
\velke op de rnijnen en industrieele inrichtingen, waarop 
de Mijnregulaties van toepassing zijn, direct door stoom 
gedreven worden, en op alle stoomketels, stoommachincs 
en daarmede in verband werkende mechanische inrich
tingen buiten de mijnen, namelijk in de dorpen en 
buitendistricten, wordt door de van Hegeeringswege 
aangestelde Ketelinspecteurs, onder de directie van den 
Staatsmijningenieur uitgeoefend. 

40. Stoornketels, wier gebruikers tot eene Vereeni
ging behooren, die zieh belast met een geregeld en 
~orgvuldig toezicht op ketels, kunnen door de Hegeermg, 
op advies van het Hoofd van M\jnwezen, in overleg met 
den Staatsmijningenieur, van de onderzoekingen van 
Hegeerings\vege worden vrijgesteld. 

41. De, met het toezicht op het gebruik van stoom
ketels belaste, ambtenaren hebben steeds vr~jen toegang 
tot de plaatsen, waar zich de ketels bevinden, en de 

Wijze v. opstelling 
van kctels. 

Toezicht op ketels 
vanwege de Reg. 

Wie het toezicht 
uitocfent. 

Vrijstelling van 
onderzoek. 

Ambtenaren met 
toczicht belast heh
bcn vrijen toegang. 
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gebruikers der stoomketels zijn verplicltt hen ten allen 
tijde toe te laten. 

42*. De technischo onderzoeking der stoomketols is 
een uitwendigo en cene inwendige. 

De uitwendige onderzoeking moot minstens cenmaal 
per jaar geschieden, en hierbij moet iedere .. storing in 
den voortgang van het werk zooveel mogehJ k word en 
vermeden. In den regel znllen slechts zoodanige ketels, 
bij wier gebruik een minder zorgvuldig onderhoud 
waargenomen is, binnen het jaar bij herhaling aan het 
onderzoek worden onderworpen. 

De inwendige onderzoeking der stoomketels moet 
minstens eenmaal in de B jaren geschieden en hierhij 
zal de ketel buiten werking gesteld, en zoo dit noodig 
bevonden mocht worden~ met waterpersing op niouw 
worden beproefd. In elk geval moet de beproeving door 
waterpersing minstens iedere G jaar geschieden. 

Wanneer een stoomketel voor reparatie op de plaats 
van bedrijf geheel blootgelogd :is, rnoet ltU, aJvol'ens te 
worden ingcmetseld of heklecd, op dezelfde wijze als 
een nieuw op te richten ketel beproefd worden. 

De inwendige onderzoeking zal steeds van de uit
\vendige vergezeld gaan. 

43. De uitwendige onderzoeking bestaat voorname
lijk in de beproeving van den toestand der voorge
schreven veHigheidsindehtingen en van de behandeling 
en bediening van den ketel. 

44. De inwendige onderzoeking heeft betrekking op 
den toestand van het inwendige van den ketel en het 
·weerstandsvermogen der ketelwanden, zoowel als op den 
toestand van de ketel-inr'iehting in het algomeen. rrot 
dit doeleinde moet de ommetseling of bekleeding van 
den ketel, wanneer het ondorzoek niet op andere w~jze 
behoorlijk kan geschieden, op enkelo te onderzoekon 
plaatsen of, \vanneer zulks den Inspecteur noorlzakolijk 
blijkt, geheel vveggenomen worden. 

45. Indien een stoomketel bij het onderzoek zich 
in een toestand bevindt, die bij verder gebruik onmid
dellijk gevaar kan opleveren, dan kan zulk oen stoom
ketel door den Ketolinspectour voorloupig huiten dionst 
gestcld worden~ on is de gebruiker van ztdk een 
stoomketel verplieht, den ketel niet \veder in \verking 
to stollen dan na. behoorlijke herstelling rn hopr-oeving, 
tenzij hij daartoe van den Staatsmijningenieur verlof 
bekomen heeft. 

46. Wordt door de beproeving vastgcsteld, dat con 
stoomketel niet !anger met de oorspronkelijk bepaalde 
spanning met veiligheid kan werken, en weigert de 
gohruiker de noodige herni01nving of reparaties -aan te 
brcngen, zoo zal <le Kctelinspccteur, met het tuezicht 
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belast, do hoogste spanning, waaronder de kotel voort
worken kan, bepalen en op den ketel, in de plaats der 
vroegere opgave, op duurzame \Vijze merken. 

De oucle akte van vergunning wordt alsdan inge
trokk_en, en op grond van de laatste beproeving, een 
nieuwe uitgereikt. 

IJ~7. Aan de verordeningen door een Gou vernements
Ketelinspecteur, o p grond van de onderzoeking bepaald, 
rnoet in alien gevalle gevolg \Vorden gegeven; het" staat 
even\vel den gebruiker van den ketel vrij, in zooverre 
hij zich dooe de getroffen verordeningen bczwaard ge~ 
voelcl, zich te beroepen op den Staatsmijningenieur. 

Voorkornende beroepen zullen door den Staatsmijn
ingenieur zoo spoedig mogelijk worden uitgemaakt, 
doorclat of een dadelijke beslissing wordt getroffen, of 
eene deskundige commissie tot eene nieuwe onderzoeking 
en finale uitspraak door het Hoofd van Mijnwezen wordt 
benoemd. De bepalingen van art. 8. ten opzichte van de 
kosten van dit onderzoek zijn ook bier van toepassing. 

4-H. Stoomketels, die binnen een jaar slechls van tijcl 
tot tjjd in gebruik zijn, worden, rnet betrekking tot de 
voorgeschreven onderzoeking, gelijk gesteld met ketels, 
die het geheele jaar door in gebruik zijn. 

49. ·wie een stoomketc.l, die een jaar of langer bui
ten gebruik geweest is weder in werking wil brengen, 
moet van dit voornemen rninstens 4 (vier) \Ye ken v66r 
het in werking brengen, schriftelijk aan den betreJfen
den Ketelinspecteur kennisgeven. Voordat het onderzoek 
is geschied, mag zoodanige ketel niet weder in werking 
komen. 

Wanneer zoodanige stoomketel niet van het eigen
dom verwijderd is geworden, kan de Ketelinspecteur 
het al of niet instellen van een onderzoek afhankelijk 
maken van de wijze waarop de ketel onderhouden is. 

50. Wanneer een vervoerbare stoornketel ergens in 
werking gebracht zal worden, moet de gebruiker in 
het bezit zijn van een permit, te worden uitgereikt 
door den Mijncommissaris (ofzijn plaatsvervanger) of den 
Landdrost van de plaats1 waar die ketel werken zal, 
of door den Regeeringscommissaris, naar het geval is. 

V {>{n· de uitreiking van zoodanig permit heeft de 
betrelTende arnbtenaar zich te vergewissen of het ge
lJruiken van den vervoerbaren stoornketel op de voor
genornen pl~~\:, van politiewege kan worde.~ toegestaan, 
en of het biJ den ketel behoorende cert1hcaat van de 
officieele beproeving en voorgeschreven periodieke on
derzoeking, in orde is 

V oor stoomdorschmachines in de buitendistricten 
en voor znlke ketels, welke niet van het eigendom ver
wijderd zijn gm:vorden, is zulk een permit i1iet noo(lig. 

Ketelinspeeteur be
oordeelt uitslag van , 
het onderzoek. 

A ppel van deze be
slissing. 

Kennisgeving van 
wederinwerking
stelling van huiten 
dienst geweest zijn
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Permit voor het in 
werking stellen van 
vervoerhare ketels. 
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51. De uitwendige onderzoeking geschiedt zonder 
daarvan te voren aan den gebnriket· van den stoomke
tel kennis te geven.· 

De voorgenomen inwendige onderzoeking moet 
n1instens 2 ( twee) maanden van te voren aan den ge
bruiker van den stoomketel worden aangekondigd. Ten 
einde den voortgang van het werken zoo rnin als rno
gelijk is te storen, zal in overleg met den onderzoe
ken'den Ketelinspecteur de dag van de beproeving 
zooveel mogelijk zoodanig gekozen -vvorden als :in het 
bclang van den gcbruiker noodig geacht -vvordt. 

· De gebrniker is verplicht te zorgen, dat al (le (lee
len van den ketel, zoowel in- als uitwendig, alsmede 
cle den ketel mnringende rookkanalen bij inspectie vol
doende gereinigd zijn. 

52. Aangaande de vervoerbare stoomketels is de 
gehrniker verplicht den Ketelinspecteur van de plaats, 
waar zieh zoodanige ketel zal beviwlen, voor het <loel 
van de te geschieden onderzoeking, de standplaats waar, 
en den tijd, gedurenden welken de ketel zich aldaar zal 
bevinden, op te geven. 

53. W anneer een stoomketel, voor de onderzoeking, 
op den vastgestelden tijd door zijn gebruiker niet wordt 
gereed gehouden, heeft de betreiTende Ketelinspecteur 
het recht, het vverken van den ketel, tot nader order, te 
doen stoppen, tenzij bijzondere redenen of dringende 
oorzaken bestaan, ·waarorn de ketel niet buiten werking 
gesteld is, ter beoordeeling van den Ketelinspecteur. 

54. De gebruiker van den stomnketel is verplicht 
den Ketelinspecteur, op <liens verlangen, elf~ arb0iders 
en werktuigen, die voor onderhoud van den ketel steeds 
noodig zijn, kosteloos ter beschikking te stellen. 

55. Het resultaat van de onderzoeking wordt ingc
schreven in een voor dit doel bijgehouden boek, dat 
steeds in de nabijheid des ketels, of op de mijnen aan 
het kantoor des mijnbestnurders (mits de mijnbestuur
der in de nabijhei<l der m~jn woont) he",aard wordt. 
De voor den stoomketel verleende akte van vergunning 
rnoet bij het boek bewaard worden. 

D. ONTPLOFFING VAN STOOMKETELS. 

Kennisgeving van 5G*. Ingeval van ontploffing van een stoomketcl en hU 
ontploffing enz. persoonlijke origelukken, welke voorkornen rnochten hij 

het gebruik van een stoornketel en de daarbij behoo
rende machinerie, zooals aangegeven in art. ~m, is de 
gebruiker of zijn vertegenwoordiger verplicht hiervan 
terstond schriftelijk kennis te geven aan den Ketelin
specteur en aan den Publieken Aanklager der delverij 
of aa.n den veldkornet van het desbetreil'ende rechtsgebied 
of de wijk van het district, naar het geval is, onder 
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gelijktijdigr opgave van de nadere ornstandigheden, die 
als oorzaak van de ontploffing kunnen beschouwd worden. 

Beschadiging van een stoomketel, zooals veran
dering van vorm, kwetsing van eenig deel, in het kort zulke 
voorvallen welke eene reparatie van eenige beteekenis 
noodig makcn, moeten door den gebruiker of zijn ver
tegenwoordiger aae den desbetrefl'enden Ketelinspecteur 
worden gerapporteerd. 

57*. Bij ontploffmgen en persoonlijke ongelukken, 
zooals in het voorgaande art. omschreven, mag v66r de 
aankomst van den Ketelinspecteur en zoncler diens toe
stemming aan de plaats van het ongeluk geene veran
dering worden aangebracht, tenzij zulks tot voorkorning 
van verclere ongelukken, tot het te voorschijn brengen 
van lijken, tot redding van men. ·hen uit gevaar of tot 
het openhouden van het verkeer, onver1nijdelijk is. 

Voor aankomst van 
ketelinsp. moetalles 
in statu quo blijvcn, 
tcnzij enz. · 

G8. De Ketelinspecteur zal, na bezichtiging van de Ketclinsp, maakt 
plaats van het ongeluk, een proces-verbaal over den proccsverbaal op. 

stand van zaken opmaken, en dat aan den Staats-
mijningenieur indienen. 

E. KOSTEN VAN ONDERZOEK VAN STOOMKETELS. 

59*. Voor de inspectic van iederen stoomketel zooals Kostcn v.hetondcr
aangegeven in art. 42 zal eene belasting geheven wor- zoek van kctels. 
den vermeerderd met een vast bedrag voor vcrgoeding 
van reiskosten, zooals hieronder aangegeven. 

UITWENDIG ONDERZOEK. 

Belasting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £B. 
Reiskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 

\Vorden echter meer dan een stoomketel in hetzelfde 
gebouw en op denzelfden tijd onderzocht, zoo bedraagt: 

Delasting 1ste Stoomketel .... £3. 
Reiskosten )) )) . . . . . . 2. 
Helasting elke volgende )) . . . . . . 2. 
Heiskosten >> )) • • • • • • 1. 

lNWENDIG EN UI'l'WENDIG ONDEHZOEK. 

Belasting .................... £G. 
Reiskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 

De kosten van onderzoek worden voor iederen stoom
ketel, hetzij een of meerdere onderzoekingen in hetzelfde 
jaar hebben plaats gehad, per jaar slechts eenmaal be
rekend. Slechts in gevallen zooals aangegeven in art. 5B 
wordt eene bijzondere betaling van de volgens vvet 
voorgeschreven reiskosten geeischt. 
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Alle hetalingen betreffcnde onderzoek- en reiskosten 
moeten binnen -6en rnaand na de ondcrzoeking op de 
aangegeven kantoren hebben plaats gehad. 

De plaats van betaling is ten kantoro van don bc
treJTenden Civielen _ Commissaris, _den Mijncommissaris, 
Veranhvoordel~j ken klerk of Landdrost. 

Bij wanbetaling zal het v<~rschuldigde geld volgens 
wet vvorden ingevorclcrd. 

F. VERANTWOORDELIJKHEID. 

Wie verantwoordel. 60. De gehruiker van ecn stoomketel is verplicht 
is voor cen kctcl. · er op te letten, dat de voorgesehreven veiligheidsinrich

tingen :in brnikbaren toestancl onderhouden en doel
rnatig gebrnikt worden, en dat wanneer aan den ketel 
eenigerlei gevaar bemerkt worden kan, deze terstond 
lmiten working wordt gesteld; en hij is verder straf
rechterli.ik verantwoordelijk voor elke overtreding van 
de bepalingen dezer wet, 1enzij hij kan bewijzen, dat 
hU alle redelijke middelen te baat genomen heeft voor 
het doen uitvoeren van deze bepalingen, on behoorl~jk 
kan aantoonen aan wien do schuld der overtreding ligt. 

Stoomdorsch
machincs. 

Strafbcpalingcn. 

Onder gebruiker wurdt verstaan h~j, ten wiens be
hoevc cen stoomketel in werking wordt gehouden. 

G. KETELS VAN STOOM-DORSCHMAC ·INES. 

61 *. Op ketels uitsluitend voor dorschrnachines ge
bruikt, zijn de bepalingen van art. 59 van deze wet niet 
van toepassing, en zullen alzoo geene inspectiekosten 
worden geheven. 

H. STRAFBEPALING. 

62. Overtredingen van artikclen 50, 51 en 52, zul
len worclen gestraft 1net eene geldboete tot ecn maximum 
van £5, of bij wanhetaling~ govangenisstraf van ten 
hoogste 1 week. 

G3. Overtredingen van artt. 47, G3, 54, 5G en 56, 
znllen worden gestraft met eene gcldboete tot een 
maxi1num van £'10~ of bij 'vanbetaling gevangenistraf 
van ton lwogste 2 woken. 

01·. Ovortredingcn van artt. 11, 40 en r:n, zullen 
wordcn gestraft rnet cenc geldboete tot eon maximum 
van £25, of bij wanhetaling, gcvangenisstraf van ten 
hoogste 1 rnaand. 

05. Overtredingen van artt. 0, 41 en 45, zullen wor
den gestraft met eene geldboete tot een maximum van 
£GO, of b~i wanbetaling gevangenisstraf met of zonder 
harden arbeid van tell hoogste- 2 maanden. 
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GG. Overtredingen van art. GO, zuHen \vm·deu ge
straft rnet eene geldboete tot een rnaximum van £75, 
of hij wanbetaling gevangenisstraf, met of zonder har
den arbeid, van ten hoogste 6 maanden. 

67. Indien bij llet voorkomen van ongelukken aan Bevoegdheid van 
te ne men is, dat moed wil grove nalatigheid of onop- Staatsprocureur. 
lettendheid de oorzaak daarvan was, zal de Staats-
procureur het recht hebben de zaak to behandclen 
volgpus do algemeone strafwet. 

I. SLOTBEPAUNGEN. 

US. De Uitvoereude Raad zal, indien noodig, na over
leg, met het Hoofd van M~jnwezen en den Staatsmijn
ingenieur, in het belang der openbare veiligheid nadere 
bepalingen aan deze wet kunnen toevoegen, onder nadere 
bekrachtiging van den Ed.Achtb. Volksraad in zijn e.k. 
zitting. 

Uitv. Ra11d bcvoogd 
deze wet aan te 
vuJlen. 

09. Jedere Ketelinspeeteur zal ex-oifieio Vredereehter Ketelinspecteur is 
zi.J'n voor zijn arbeidsveld en in zaken betrekking hob- ex-officio vrede-

l rechter. ben de op de wet op stoom kete s. 

70. Deze \Vet treedt in werking V<lll af 1 October Inwerkingtreding. 
/1894. 1) 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretarj s. 

Gouve1·nerncntskantoor, 
Pretoria, 24 Septembe1· '18U4. 

-----~----------

1
) Deze wet werd voor de eerste maal gepubliceerd in de Staats

cow·ant van 2o September l.8i:"H, 
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BIJLAGE A. 

AANVRAGE VOOR VERGUNNING 

'l'OT IIET OPS'l'ELLEN EN IN WERKING BUENGEN VAN EEN 

S'l'OOMKETEL. 

Ik ................... , van beroep ............... . 
wonende te ..................... , daartoe gemachtigd 
bij specialo procuratie(s) van ........................ , 
maak hierbij applicatie tot het opstellen en in werking 
brengen van een stoomketel, te bezigen voor ........ . 

I'Iaab; van opstelliug 

De hoogste stoomspanning 
welke in den ketel gebezigd 
"·ordt ................................. . 

Type van den ketel .............. . 

)

.N aan1 ......... 
Vervaardiger 

·woonplaats. 

De ketel nieuw of vroeger in 
gebruik geweest en hoe lang 

Aantal veiligheidskleppen ... 

~
Be lading direct 

Veiligheids- metgew. ofveer 
Belading indi-

kleppen rect met gew. 
en hefb .......... . 

Algcmeene omschrijvingen van den ketel 
en verdere opmerkingcn van den applicant. 

Aldus te ................................................... . 
den ... 

Handt. 

,. Bemerkingen van den 
l\fijncommissaris, Land
drodt of Hegeerings-Com
missaris. 

Aldus te . 
den. . ........ 189 .. .. 

(Handt.) 

ncrnerkingen van den 
Kctel-Jnspecteur. 

Aldus te .. 
den ............ 189 .. . 

(Handt.) 
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WET N°. 21, 1894, 
ZIJNDE AANVULLING VAN WET N°. 13, 1892, 1

) 

EN WET N°. 12, 1893. 1
) 

Goedgekew·cl u'i;j art. 934, dd. 14 Attgttsttts1894, door den Eclelachtb. 
'l~weeden Volksrcuul, en door den Edelachlb. Bersten Vollcsraacl 
voor kennisgeving aangenomen onder art. 1524, geclateerd 28 
Augttstw3 1894. 

ARTIKEL 1. Indien een gelicentieerde drankverkooper 
onder <le voorzieningeu dezer wet eeu ander zal toelaten 
tot het lwstutu·, opzieht of de leiding van lwt gebonw 
of gt~bmtwmt waarvour of waatin hij licentiu ltuudt otn 
sterke of tnoutdrattken te verkoopcn, gedurcnde zijue 
afwezigheid of op eenigc audere wijze .lange1· dan ::!8 
achtereenvolgende dagen, zonder voorafgaande schrif
telijke vergunning van den Landdrost of ambtenaar der 
crirnineele jurisdictie, zal hij onderhevig zijn aan eene 
boete £50 niet te boven gaande, bij wanbetaling gevan
genisstraf niet te boven gaande drie maanden. 

2. Op schriftelijk verzoek van beide partijen, ge
teekend in tegenwoordigheid van twee getuigen, zal<-de 
Landdrost of ambtenaar der crimineele jnrisdictie het 
recht hebbcn eenige licentie onder dezc wet tijdelijk 
aan een ander over te dragen on1 gemelde bezigheid 
zooals bovengenoemd voor den gelicentieerden drank
verkooper te besturen voor een tijdperk door hem te 
worden bepaald. Voor zulk tijdperk zal dan deze be
stuurcler verantwoordelijk zijn voor alle overtredingen 
van wet no. 1:l, 1 RB2 en wet no. /12, 180:3, of eenige lateJ'O 
\rotten regclende <len vcrkoop van dranken, op geli.ik<~ 
\vijzc aJs ornsehrcven in art. 1f) van wet no. 1a, '18!12. 

3. ·wanneer ecn gelicentieerde drankverkooper ge
dagvaard wordt wegens overtreding van eenige bepaling 
der wet no. 13, 1802, en van wet no. 12, 1893, of 
eenige latere wetten regelende den verkoop van ste6~e 
of moutdranken en de gerechtsbode niet in staat is 
deze dagvaarding pRrsoonl~jk te dienen, zal hij eene 
kopie ervan aan de straatdeur van het gebouw 
of gebouwen _ beschreven in de licentie vasthechten. 
W anneer 14 dagen daarna, de gelicentiee1 de drankver-

1
) Zie bladz. 471 L.W. 1890-1893. 

2
) Zie bladz. 802 L.W. 1890-1893. 

Schriftcl. vergun
ning van landdrost 
cnz. noodig voor het 
lloen waarnemen v. 
cen bar enz. door een 
plaatsvervanger. 

Strafbepaling. 

Tijdel. overdracht 
der licentic. 

Dicning v. clagvaar
ding bij ovcrtreding 
dcr drankwet. 
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Gecn kleurling mag 
als harbediem1c gc
hruikt worden. 

Strafbcpaling. 

Wanneer het hedrag 
dcr liccntie vermin
derd kan won1cn. 

Strafhcpaling tegcn 
politiebeambtcn, 
die bclangen hob
ben in een bar enz. 
of giften aannemeu. 

Strafbep. tcgcn hen, 
die ondanks desbc
treffendc wctsbcp. 
lid :djn v. ccn drank
] icentic-comu1iss ic. 

Inwcrkingtreding. 

kooper zidt 11ict zal aangenwld hchben Lij het llof van 
den Landclrost of arnbtenaar der crimineele j urisdictie 
venneld in de da.gvaarding, zal de Publiekc Aanklager 
bij het Hof applicatie maken om gemeld gebouw of ge
bouwen onrniddellijk voor den verkoop van sterke- of 
1noutdranken te slu:iten, het Hof zal clan het reeht heb
ben last te geven, zonder cenige verdere procedure, 
hieraan te voldoen en de licentie te eancellcereu. 

1~. Geen geliccntieerde drankverkooper zal het recht 
hehben een kleurling achtcr eenigc «bar>> als bedicnde 
tc ernployeer('n mn wijn, sterke- of nwutdranken te 
verkoopen, tc geven~ of op eonigc andcrc wijze af tc 
::;taan aan cenig elicnt. 

Bij overtreding van bovengenoemde bepaling zal de 
licent:iehoucler gestraft ·worden met eene boete van ten 
lwogste £25 stg. en bij wanbetal:ing rnet gevangenis
straf 1net of zondcr harden arbei(l van ten hoogste dric 
rnaanden. 

5. lJe Hegeering zal de macht hebben autor'isatic 
te ver]eencn het bedrag der dranklicentien voor de kle:ine 
rnaat, door de locale comrnissie op kleine dorpen van 
niet rneer clan -100 :inwoners Yerleend, te verrninderen 
tot op het bcclrag bepaald voor c< Hotels langs den weg,)) 
volgens art. R alinea d, van wet no. 1~1, 1802. 

G. Geen politie beambte zal direct of indirect ecnig 
hclang mogen hebben :in of tot eenige bezigheid waar 
wijn, sterke of moutdranken worden vcrkoeht, noch zal 
hij direct of indirect van ecnig geli~entieerden drank
verkuoper· ecnig gilt of gunst mogen uutvaugen. Hij 
overtred:ing zal de schuldige politiebeambte worclen 
gestraft met eenc boetc niet te bovengaande £500 stg. 
en gevangcnisstraf niet te bovengaande 12 maanden, Inet 
of zonder l1:trdcn arbeid. 

7. Hij, die cenc benoeming als lid van eene clrank
liccntie-comnrissic a~mncemt, in strijd met art. 10 van 
wet no. ·1 :l, 18D2, zal gestraft word en rnct eenc lloete 
van tt~ll hoogste 2i1~)00 stg. eu gcvaugcnisstraf niet tc 
bovengaande dric jaren, met of zonder harden arbeid. 

8. Deze \vet trecdt in werking dadcli.ik wt publicatle 
irr de Staatscourant. 1

) 

S. J. P. 1\HUGEH, 
Staatspresiucnt. 

DH. \V. J. LEYDS, 
Gouvernementskantour, Staatssecretaris. 

Pretoria, 16 September J894. 

1
) Deze wet werc'l voor de eerste maal gepubliceerd in de Staats

cow·ant van 3 October 1894. 
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WET N°. 22, 1894, 
TOT WIJZIGING DER ONDERSTAANDE WETTELIJKE VOOR

SCHRIFTEN NOODZAKELIJK GEWORDEN DOOR EERSTE 
VOLKSRAADSBESLUIT ART. 1213, DD. 29 AUGUSTUS 1893, 1

) 

IN ZAKE DE VEHANTWOORDELTJKHEID V AN HOOFD
Al\IB'fENAREN. 

Goedgekew·cl en 'Vastgestel1l ~U art. 1 024., dd. ,'26 Juli 1894, 
'Van de besluUen 'Vcm den ]<;'delachtb. Eersten Volksraad. 

AHTIKEL 1. In art. 1, sub. 6, al. 2 van wet no. 14, Wijziging in wet 
1893, worden de woorden «de Regeering>) veranderd in no.14, 1893 (kies-
<< den StaatssecretariS.)) recht). 

2. Art. 7 van wet no. 13, 1880, zal luiden als Wijziging in wet 
volgt :-Bovengenoemde akten van toelating word en no. 13, 1886, (raad 
onderteekend door den Voorzitter en den Secretaris v. examinatoren). 

van den Raad van Examinatoren. Eene kennisgeving 
van de verleening zulker alde zal door den Secretaris 
van den Raad van Examinatoren worden toegezonden 
aan den Directeur der Staatsdrukkerij ter plaatsing in 
de Staatscourant. 

3. Al. 2, art. 11, wet no. 1, 1893, zal luiden als Wijziging in wet 
volgt :-Bij voorkomend verschil zal de landdrost van no.1,1893,(reizigers 
het district .. in overleg met den veldkornet der wiJ'k transportrijders en .__. trekkers). 
beslissen, van welke beslissing door den landdrost kennis 
zal gegeven worden aan het Hoofd van Publieke Werken. 

Partijen kunnen van deze beslissing in beroep 
komen bij de Regeering. Het verzoek tot terzijde stel
ling of wijziging van zulke beslissing van den land
drost moet schriftel\jk, en met redenen ornkleed, worden 
ingezonden bij het Hoofd van Publieke Werken, die 
het van zijn rapport voorzien, aan de Regeering zal 
doen toekomen. 

4. Al. 1, art. 6, wet no. 9, 1893, wordt gelezen Wijziging in wet 
als volgt :-Omheiningen, hekken, en andere geheele of no. 9,1893 (afsluiten 
aedeelteljJ'ke afsluitinaen en belemmerinuen aan weaen en belemmeren van 
b · . o. . · .. b <- b paden). 
geplaatst, opgoncht of gesloten rn stnJd met de be-
palingen van deze wet, of in str\jd met de voorschrif-
ten der Regeering, mogon door de Hegeering, of door 
of van wege den landdrost van het district, na overleg 
met den veldkornet der wijk worden verwijderd of 
vernietigd op kosten van den persoon, die de omhei-

1
) Zie bladz. 844 e. v. L.W. 1890-1893. 

16 
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W[jziging in wet 
no. 4, 1884 (voorko
ming van smokkel
handel in anunu
nitie ). 

Wijziging in wet 
no. 3, 1871 (lmwe
lijksorclonnantie ). 

Wijziging in G. K. 
no. 127, 188-1 (lega · 
lisatie). 

Wijziging in art. 76 
der Grondwet. 

Wijziging in wet 
no. 4, 1894 (inv<wr
rechten). 

Wijziging in wet 
no. 5, 1882 (regis
treeren van akten). 
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ning, het hek of de afsluiting, of ~e belemmeringen 
heeft geplaatst, zonder dat de Begeenng kan aansprake
lijk worden gehouden voor eenige schade, hoe ook ge
naamd, daarrl.oor direct of indirect veroorzaakt. 

5. Art. 5 van wet no. 4, 1884, wordt gelezen als 
volgt :-·-Niemand zal toegelaten worden meer ammunitie 
of eenig ontplofbare stof, of e(mig geweer, of awler 
vuurwapen door dozen Staat te vervoAren, dan noodig 
zal zijn voor zijn eigen gebruik, zonder een schriftelijke 
order of autorisatie van den Staatspresident, of van 
een der daartoe door hem aan te wijzen ambtenaren. Deze 
order of autorisatie zal zijn in den vorm in schedule A 
vervat. Genoemde schedule A zal luiden: 

De Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Bepubliek, 
(of eenig ambtenaar hiertoe door den Staatspresident 
der Zuid-Afrikaansche Bepubliek gemachtigd), geeft 
hiermede verlof aan wonende te 
om pond en kruit, on tplofbare stoffcn 
(aard ) geweren, ponden lood, percussie-
dopjes :te vervoeren van naar 

(Datum) (Handteekening) 

6. In art. 3, wet no. 3, 187'1, vervallen de woor
den «den Staatsnresident en den Gouvernements
secretaris,>) waarvo.Lor in de plaats komen de woorden 
«den Onder-Sta.atssecretaris.>) 

7. In den vorm vermelcl in art. G van Gouvornoments
kennisgeving no. 127, '1~81·, wonlt het woord « Staats
seeretaris )) voranderd in (( Onder-Staatssoeretaris.>) 

8. Aan art. 76 det· Grond wet zal een nieuwe alinea 
worden toegevoegd luidende als volgt :--·De hoofdamb
tenaren hebben de bevoegdheid een aan hun onderge
schikt ambtenaar vcorloopig te schorsen met ontzeg
ging van het salaris tot nadere beslissing van :len 
Staai spresident. 

n. Art. f>9 van wet no. 4, -1894·, zal \vorden gelezen 
als volgt :-Do lnspectnur-( ienoraal van Invocrrcchtcn 
kan in over leg ;met den Auditeur-Generaal een deel, doch 
niet meer clan de helft, van de opgelegde en betaalcle 
boeten aan den aanbrenger toekennen. 

10. Art. 12, wet no. G, 1882, zal word en gelezen als 
volgt :-In alle gevallen waarin het noodig zal bevonden 
worden of vereischt worclt ingevolge van eenigerlei fout 
in eenigen grondbrief ot transportbrief, hetzij in den 
naam of namen van den persoon of personen daarin 
aangehaald of in de beschrij ving van het eigendom alzoo 
toegekend of getransporteerd of in den datum van eenig 
ander geval om zoodanige alde te verbeteren of te 
vervangen zal het wettig zijn voor den Registrateur van 
Akten zoodanige fout te verbeteren of tegen inwisseling 
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van den vroegeren grondbrief of transportakte, een 
verbeterden grondbrief of transportakte nit te geven en 
wel op aanzoek van de belanghebbende partijen. 

11. In wet no. 8, 1886, worden de volgende wij
zigingen gebracht :-In art. 8 wordt het woord « Staats
president )) veranderd in << Landmeter-Generaal in over leg 
met den Staatsprocureur en den Registrateur van Akten.)) 

In art. f} wordt het woord << Staatssecretaris )) ver
anderd in << Landmeter-Generaal.)) 

In art. 11 wordt het woord « Staatspresident)) ver
vangen door << Registrateur van Akten,)) terwijl de 
woorden <<den Staatssecretaris )) vervangen worden door 
het woord <<hem.>) 

In art. 13 worden de woorden <<door den Uitvoe
renden Raad )) vervangen door de woorden <<door eene 
commissie bestaande uit den Registrateur van Akten 
Landmeter-Generaal en Staatsprocureur.>) 

ln art. 14 worden de woorden << Staatspresident )) 
en << Uitvoerenden Raad )) vervangen door het woord 
<< Registrateur van Akten.)) 

In art. 17 en 18 wordt het woord << Staatspresident>) 
veranderd in <<de in art. 13 vastgestelde commissie.)) 

In art. 22 worden de woorden << bij besluit van den 
Uitvoerenden Raad )) vervangen door de woorden << bij 
besluit van de in art. 13 vastgestelde commissie. 

In art. 23, al. 1, wordt het woord << Staatssecretaris )) 
veranderd in << Registrateur van Akten )) en word en de 
woorden <<den Staa1spresident )) vervangen door het 
woord <<hem)) en de woorden <<den Uitvoerenden Raad )) 
door <<de daartoe aangewezen commissie.)} 

In art. 23, al. ~' worden de twee maal voorkomende 
woorden << Uitvoerenden Raad )) veranderd _in <<de ge
noemde commissie.)) 

In art. 25 wordt het woord << Uitvoerenden Baad )) 
veranderd in <<de commissie.)) 

Achter art. 26 wordt ingevoegd een nieuw artikel, 
juidende:-Art. 2Ga. Wanneer door den Registrateur 
---:~n Akten in overleg met den Staatsprocureur en den 
Landmeter-Generaal een beslissing is gegeven in termen 
van artt. 13, 22 of 25 dezer wet, zal daarvan door belang
hebbenden in beroep kunnen worden bekomen bij den 
Uitvoerenden Raad. Het verzoek tot terzijdestelling of 
wijziging van zulke beslissing zal schriftelijk en met 
redenen omkleed moeten worden ingediend bij den 
Registrateur van Akten, die het, voorzien van het rapport 
der in artikel 13 aangewezen commissie, aan den Uit
voerenden Raad zal doen toekomen. 

12. In art. 2 en 3 der ordonnantie no. 4, 1866, 
wordt het woord << Staatspresident )) vervangen door 
<< Registrateur van Aktell.)) 

Wijziging in wet 
no. 8, 1886 ( occupa
tiewet). 

Wijzig. in ord. no. 4, 
1866 (buitenge"\vone 
commissie v. trans
porten). 
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Wijzig. in wet no. 4, 
1888 (uitnemen van 
grondbrieven). 

Wijzig. in wet no. 3, 
1869 (inspectiewet). 

Wijziging in wet 
no.9,1891(generale 
opmeting). 

Wijzig. in wet no. 7, 
1885. (Borgakten 
van ambtenaren) 

Wijziging van wet 
no. 3, 1889 (kwijt
schelding van be
lasting). 

Wijzig. in wet no. 6, 
1882 (belastingstel
sel). 

Wijzig. in wet no.14, 
1894 (goudwet). 
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13. In art. 8 van -vvet no. 4·, 1883, worden 'de 
woorden << aan de Regeering )) veranderd in « aan den 
Registrateur van Akten in overleg met den Auditeur
Generaal en den Thesaurier-Generaal,)) 

14. In art. 16 van wet no. 3, ·1869, worden de 
woorden << na het inzenden van zoodanige rapporten zal 
de commissie )) veranderd in « na het inzenden van 
zulke rarporten bij den Landmeter-Generaal zal deze.>> 

In hetzelfde artikel der zeltac wet wordcn tusschen 
de woorclen << tenzij wettigc red en en)) en << zullc1 1 worden 
aangetoond >) ingevoegd de woonlen << aan bent.)) 

·15. In art. 7, wet no. U, 180·1, worden de woonleu 
«de Regeering )) vervangen door <<den Landmcter
Generaal,)) 

In art. 9 van de instructie voor Landmeter-Generaal 
de volgende verandering te brengen :-W anneer eenige 
plaats ( enz.) en indien z\i correct worden bevonden laat 
hij daarna ( enz.) dat deze kaarten door hem zullen 
goedgekeurd worden indien binnen 3 maanden na publi
catie geen protest tegen gezegde kaarten is ingekomen. 
De kaarten door den Landmeter-Generaal geteekend 
zullen als een wettig en onweerlegbaar document be
schouwd worden. 

16. In artt. 4 en 8, wet no. 7, 1885, \vorden de 
woorden <<de Regeering )) vervangen door << deu. Audi
teur-Gen eraal. )) 

In art. 9 dierzelfde wet wordt het woord << Staats
secretaris )) veranderd in << Auditeur-Generaal.)) 

17. Art. 3, wet no. 3, 1889, zal gelezen worden als 
volgt :-Zij, die wenschen kwijtschelding van belasting 
te verkrijgen,·nweten zich daartoe schriftelijk met opgave 
van redenen wenden tot den plaatselijken landdrost of 
rnij ncom missa.r is. 

De plaatselijku landdrost of mijucommissaris zal 
zulk verzoek rnet ziju rapport opzcnden aan den Audi
teur-Generaal. 

De Auditeur-Generaal heoft bet recht in overleg 
met den Thesaurier-Generaal die bewijzen te vorderen, 
welke naar z~jn oordeel noodig zijn, alvorens op het 
verzoek te beslissen. 

De Auditenr-Generaal beslist in overleg met den 
The~aurier-Generaal en na consideratic der voorgebrachte 
1·~denen en bewUzen, finaal over het vcrzoek, hetzij 
d )Or geheclc of gedeeltelijke kwijtsdwlding van belasting. 

18. In art. 2, par. 5, al. 2, wet no. 6,1882, worden de 
woorden <<de Regeering )) veranderd in <<de Auditeur
Generaal in overleg met den Thesaurier-Generaal,)) 

19. In art. 52d, al. 2, 4 en 5, van wet no.14, '1894, 
•:voi'den de woordeq «de Regenring )) verandcrd in << het 
Hoofd vau 1\lijn wezen.>) 
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20. In art. 1, al. 2, wet no. 6, 1887, vvorden de 
woorden «de Regeering >) veranderd in « den Staats
procureur.>) 

In art. 9 dierzelfde wet vervallen alineas 2 en 3, 
welke worden vervangen door het volgende :-De Staats
procureur zal den octrooibrief zoo· spoedig mogelijk 
onderteekenen en van zUn zegel voorzien. 

In art. 10 worden de woorden «de Regeering )) 
gewijzigd in («van den Staatsprocureur.>) 

. In art. 13, al. 3, worden de tweemaal voorkomende 
woorden <<de Regeering )) respectieve1ijk veranderd in 
((den en de Staatsprocureur.)) 

In art. 15 worden de woorden «der Regeering>) 
veranderd in «van den Staatsprocureur.)) 

In art. 32 worden de woorden « de Regeerlng" 
veranderd in «de Staatsprocureur.« 

In schedule G dierzelfde wet vervalt de laatste 
alinea C<Ter getuigenis enz.,)) en worden de woorden 
«Staatspresident en Staatssecretaris>) onder aan de 
schedule voorkomende vervangen door het woord 
C<Staatsprocureur.)) 

21. In de inleiding van wet no. 6, 1874, worden 
de woorden « Uitvoerenden Raad)) veranderd in «Re
gistrateur van Maatschappijen,>) terwijl in de bepaling 
in die wet voorkomende de woorden « Uitvoerenden 
Raad>) worden vervangen door de woorden «Registrateur 
van Maatschappijen in overleg met den Staatsprocureur 
en den Registrateur van Akten.>) 

2~. In art. 83 der Grondwet worden achter de 
woorden «Hoofd-Directeur van den Telegraafdienst>) 
ingevoegd de woorden «lnspecteur van lnvoerrechten. )) 

23. Deze wet treedt in vverking dadelijk na publicatie 
in de Staatscourant. 1) 

Gem vernementskantoor, 
Pretoria, G Oct. 18!H. 

S. J. P. KRUGER, 
Staa1spresident. 

DR. vV. J. LEYDS, 
Staa tssec re tar is. 

1) Doze wet word voor de ccrstc maal gcpublicccnl in de Staats
cow·ant van 10 October 18D4. 

WUzig. in wet no. G, 
1887 (octrooiwot). 

Wijzig. in wet no. G, 
1874 (inlijving van 
maa tscha ppij en). 

Wijziging in art. 83 
dcr grondwct. 

In wcrkingtreding. 
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EERSTE VOLKSRAADSBESLUITEN 
over 1894. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 8 MEI 1894. 

AnT. 16. 1) De Raad vereenigde zich thans algemcen 
met het ;voorstel vervat in de Regeeringsmissive thans 
aan de orde. 

Gemeld voorstel luidt: 
Uitvoerende Raadsbesluit art. 241, dd. 24 Ap?'il 1894. 

Aan de orde :Minute R. 4982/84, omtrent het 
nemen van verdere maatregelen naar aanleiding van 
vroegere corrcspondentie over het in werking treden 
van een wet en van een tractaat van uitlevering met 
de Kaapkolonie. 

De Uitvoerende Raad, gelet hebbende op Volks
raadsbesluit art. 68, del. 9 ~fei 1893; 

Overwegende, dat door verschillende omstandig
heden nog geen tractaat van uitlevering met de 
Kaapkolonie is tot stand gekomen; 

Besluit aan den Edelachtb. Eersten V olksraad 
voor te stellen, de Regeering te machtigen de werking 
van wet no. 14, 1886 (genaamd de wet tot uitlevering 
van misdadigers van de kolonie de Kaap de Goede 
Hoop) te verlengen voor een tijdperk niet te boven
gaande een jaar, van af 9 Mei, het tijdstip dat de 
werking van genoemde wet no. 14, 1886, zou ophouden, 
wanneer het te sluiten uitleveringstractaat met de 
Kaapkolonic nog niet van kracht is geworden. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLTJIT, 11 MEI 1894. 

AnT. 46. De Raad vereenigde zich eenparig met 
het Uitvoerende Raadsbesluit. -

Bedoeld Uitvoerende Raadsbesluit is dat van 16 
J an uari 1894, art. 24, l uidende : 

Aan de orde Minute R. 9883;91, inhoudende cor
respondentie van den Landdrost van Vrijheid re 

1
) Zie E.V.R.B. art. 68, dd. 9 Mei 1893, bladz. 813 L.W. 1890-1893 

en de aanteekening daar ter plaatse. Zie ook proclamatie dd. 19 Mei 
1894. 
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moeilijkheid, die bestaat in verband met het doen 
verschijnen van getuigen in criminoele zaken, die in 
deze Republiek wonen, in Zululand~ en omgekeerd, 
en naar aanleiding daarvan bespreking van het feit, 
dat in art. 2 van wet no. 3, 1892, 1) zijnde wet om 
porsonen in deze Republiek woonachtig te verplichten 
als getuigon te verschijnen in de gerechtshoven van 
Zululand, geen strafbepaling is neergelegd voor per
sonon, die niet aan de wet voldoen. 

De Uitvoeronde Raad besluit den Edelachtbaren 
Eorsten V olksraad voor te stollen de 1ste alinea van 
gezegd artikel to do en lezen als volgt: 

Ieder op wien oen dagvaarding zal zijn gediend, 
gelijk in het voorgaand artikel vermeld, zal gehouden 
zijn om te compareeren op dag en plaats daarin 
vermeld; en ingeval hij in gebreke blijft zulks to doen 
en ook goon wettige en geldigo verontschuldiging 
bew\jst voor zoodanig niot compareeren, zal hij bloot 
staan aan een boete van niet meer dan een honderd 
pond sterling, of bij het in gebreke blijven van be
taling van eenige opgelegde boete aan gevangenisstraf, 
een tijdperk van drie maanden niet to boven gaande. 

. De boete zal ingevorderd worden in het Hof van 
den Landdrost van het district, waarin de gedagvaarde 
persoon woonachtig is, op instantie van den Staats
procureur. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 26 MEI 1894. 

An'I'. 220. Goedkeuring der 

R E G U L A T I E S 2
) 

inhoudende maatregelen van voorzorg en veiligheid 
welke in acht moeten worden genomen bij overgang 
van op rails loopende voertuigen over spoorwegen 
of stoomtramwegen, ter vervanging van die, vervat 
in Uitvoerende Raadsbesluit art. 188, dd. 7 April 
1891, en goedgekeurd bij Volksraadsbesluit art. 9G, 
del. 21 Mei 1891. 3) 

Regulaties voor de 
kruising van spoor
en tramwegen. 

ART. 1. Elk op rails loopend voertuig, dat de spoor- Begeleiding 11codig. 
weg- of stoomtramwegbaan kruist, moot, onverschillig 
of het door electriciteit, door trekdieren of menschen 

1
) Zie bladz. 414 L.W. 1890-1893. 

2
) Ingevolge E.V.R.B. dd. 31 Aug. 1893, art. 1253, bladz. 8G4 L.W. 

1890-1893, werden deze regulaties door de Regeering opgetrokken en 
gepubliceerd in de Staatscourant van 2 Mei 1894 en traden in werking 
den 10den dag na publicatie. 

3
) Zic bladz. 260 LW. 1890-1893. 
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in beweging wordt gebracht, begeleid zijn door een 
verantwoordelijk persoon. 

De begeleiding kan ook vervangen worden door 
de aanstelling van een verantwoordelijk persoon, die 
steeds bij het overgaan dier voertuigen over den 
spoor- of stoomtramweg ter plaatse der kruising moet 
tegenwoordig wezen. 

Deze bepaling is niet van toepassing op vorrtuigen 
door stoom in beweging gebracht (spoor- of stoom
tramwegen), waarvoor bij kruisingen andere voor
schriften zullen worden vastgesteld. 

2. Deze verantwoordelijke persoon is verplicht het 
voertuig een doodstop te laten maken op een afstand 
van minstens 12 yards v66r de ·plaats der kruising 
met de spoorweg of stoomtramwegbaan. Vervolgens 
begeeft hij zich op het midden van den spoorweg of 
stoomtramweg en blijft, indien de kruising veilig is, 
aldaar staan, totdat het voertuig de kruising is ge
passeerd. 

3. De verantwoordelijke persoon zorgt en is er 
aansprakelijk voor dat de conducteur, geleider of 
koetsier van het voertuig of de persoon of personen, 
die het voertuig in beweging brengen, het voertuig 
of de voertuigen op den in art. 1 genoemden afstand 
stil laten staan, totdat hij op het midden van het 
spoor staat en zij van hem een duidelijk sein hebben 
ontvangen, dat de overgang over de spoorweg- of 
stoomtramwegbaan veilig kan plaats hebben. 

4. De overtreding dezer regulaties wonlt gestraft 
met gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid, 
van l~oogstens drie maanden, of met eene geldboete 
van hoogstens £50, bij wanbetaling te vervangen door 
gevangenisstraf eveneens van hoogstens drie maanden, 
met of zonder harden arbeid. 

Gelijke straf zal worden toegepast op de besturende 
directeuren van maatschappijen of op andere personen 
onder wier beheer de in art. 1 bedoelde voertuigen 
staan, die verzuimd hebben of een der in genoemd 
art. bedoelde voertuigen door een verantwoordelijk 
persoon te doen begeleiden, of maatregelen te nemen, 
dat een verantwoordelijk persoon steeds ten tijde van 
den ovcrgang dier voertuigen ter plaatse der kruising 
aanwezig is, bovendien zijn deze aansprakelijk voor 
alle schade die aan personen of goederen wordt toe
gebracht, zoowel door dat. verzuim als door de over
treding dezer regulaties door de door hen als ver
antwoordelijk aangestelde personen. 

5. Alle bovenstaande bepalingen zijn ook van toe
passing op reeds bestaande kruisingen. 

6. Deze regulaties zullen in werking treden op 
den 15den J uni eerstkomende. 
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EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 28 MEI 1894. 

1\RT. 237. Goedkeurlng van het 

R E G L E M E N T V A N 0 R 0 E 1
) 

VOOR DEN EERSTEX VOLKSRAAD DER ZUID-AFRIKAANSCHE 
HEPUBLIEK. 

Goed,qelcrrtml en 1Jastgestelrl bij beshtit van den Rdelachtb. 

Re?'sten Volksraad, cwt. 237, dd. 28 J1Iei 1894. 

I-IOOFDSTUK I. 

VAN DE ZITTINGEN. 

ARTIKEL 1. De gewone jaarlijksche zitting van den 
Eersten Volksraad wordt aan de leden bekend gemaakt 
door eene kennisgeving in de Staatscourant, welke daarin 
voor het eerst zes weken voor den aanvang der zitting, 
en vervolgens geregeld tot den aanvang geplaatst, en 
door ZHEd. den Staatspresident onderteekend wordt. 
Al de leden zullen tevens bij schriJtelijke kennisgeving 
worden opgeroepen, om op dag en datum in de Staats
courcmt vermeld, tegenwoordig te zijn. 

2. Tot eene buitengewone zitting worden de leden 
opgero2pen door eene schriftelijke kennisgeving, onder
teekend · door den gene, die volgens de Grond wet de 
macht daartoe bezittencle, de zitting belegt, en welke 
kennisgeving zoo vroegtijdig mogelijk aan hen zal worden 
toegezonden, geschiedende daarenboven de kennisgeving 
in art. 1 vermeld, zoodra zulks doenlijk is. 

3. Indien eenig lid bij de ontvangst van de Staats
courant en de schriftelijke kennisgeving, of van een van 
beide, niet in staat is om de zitting op den bepaalden 
tijd bij te wonen, zal hij daarvan dadelijk aan de Re
geering schriftelijk, met opgave van redenen, kennis 
geven, die bij de opening van den Raad zooclanige ken
nisgeving aan den Voorzitter zal cloen overhancl1gen. 

HOOFDSTUK II. 

V AN DE LE DEN. 

Afdeeling 1. Van de toelage. 

Kennisgeving v. de 
gewone jaarlijksche 
zitting. 

Kennisgeving van 
buitengewone :~.it
tingen. 

Leden geven schrif
telijk kennis aan de 
Reg. wanneer ze niet 
kunnen versehijnen 

4. a. W anneer eenig lid van del). Eersten V olksraacl Leden, die niet ge
geclurencle den tijcl dat hij bij de zitting aanwezig is, regeld de vergade-
------------- ___ ringen bijwonen,ge-

1) Dit reglement vervangt dat van 5 Juni 1801, bladz. 267 L.W. nieten niet de volle 
1890-1893. toelagc. 



Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

Lid, dat het dorp 
verlaat, is nict ge
rechtigd tot verder 
daggeld. 

Evencens cen lid in 
het dorp woncnde, 
dat den Raad ver
laat. 

Wijze v. uitbctaling 
der toelagen enz. 

Kleecling cler leden 
en van den voor
zittcr. 

1894] 250 

de vergaderingen niet geregeld bijwoont, zal hij, indien 
er geene bevredigende versehooningen bestaan voor de 
dagen of gedeelten daarvan, die hij alzoo verzuimt, geene 
toelage erlangen, clan alleen in evenredigheid van den 
tijd waarop hij de vergaderingen bijwoont, zullende 
echter eene afwezigheid van minder clan een uur niet 
in rekening warden gebracht. 

b. Wanneer eenig lid, niet in het dorp wonende, 
den Raad verlaat, hetzij door ziekte of anderszins, en 
naar zijn vaste woonplaats terugkeert, zal hij, van af 
den dag dat hij het dorp verlaat, niet gerechtigd zijn 
tot de gewone toelage. 

c. Leden, in het dorp en bij h unne respectieve 
woningen zijnde, door ziekte of anderszins verhinderd 
den R.aad bij te wonen, zullen, van af den dag, dat zij 
den Raad verlaten, niet gerechtigd zijn tot de gAwone 
toelage. 

5. De leden ontvangen hunne toelagen en reiskosten 
tegen quitantie, onder overlegging eener verklaring Viln 
den Secretaris van den Raacl, aan wijzende het bed rag, 
waartoe zij gerechtigd zijn. 

Afdeeling I I. Van de kleeding. 

6. De leden zijn verplicht in het zwart gekleed, 
met witte das en ongedekt hoofd ter vergadering te 
verschijnen. Deze bepaling is ook van toepassing op 
de leden van den Uitvoerenden Raad. De Voorzitter zal 
gekleed z~jn met een zwarte toga, die van voren en om 
den kraag zal omzoomd zijn met zwart fluweelen band. 

Afdeeling Ill. Van de aftreding. 

Aftrcdingdcrlcdcn. 7. De helft der leden zal iedere twee jaren aftreden, 

Verkiezing v. voor
zitter en vice-vcor
zitter. 

Voorzitter leidt de 
vergaclering. 

zullende daarvan een behoorlijk register vvorden ge
houden. 

8. Een lid, gekozen in plaats van een ander, wiens 
diensttijd bij zjjn aftreden of overlijden nog niet ver
streken was, zal n10eten aftreden op denzelfden tijd, 
waarop zijn voorganger had moeten aftreden. 

HOOFDSTUK Ill. 

VAN DEN VOORZITTER EN VICE-VOORZITTER. 

U. De Voorzitter en Vice-Voorzitter van den Eersten 
Volksraad zullen bij meerderheid van stemmen door de 
Raadsleclen warden gekozen bij den aanvang der zittingen, 
in verband rnet art 38 der Grondwet. 

10. De Voorzitter is belast met het openen en sluiten 
der zittingen en vergaaeringen, en met het handhaven 
v~n orde gedurende dezelve. 
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11. De Voorzitter heeft hetzelfde recht als ieder 
ander. lid aan de beraadslagingen, stemmingen en be 
noe~Ingen deel te nemen; bij staking van stemmen is 
de u1tgebrachte stem van den Voorzitter beslissend. 

12. De Voorzitter en de Secretaris onderteekenen 
elken dag, na goedkeuring, de notulen der vergadering 
van den vorigen dag. 

13. Bij ontstentenis van den Voorzitter neemt de 
Vice-Voorzitter en bij diens ontstentenis het oudste lid 
in jaren diens plaats in, en doet onmiddellijk tot de 
tijdelij ke of vaste benoeming van eenen Voorzi ttt;r over
gaan, naarmate de Voorzitter slechts voor een oogen-
blik afwezig is of geheel ontbreekt. · 

HOOFDSTUK IV. 

VAN DEN SECRETARIS. 

Heeft beslissende 
stem. 

Ondertcekent de no
tulen met den secre
taris. 

Vicc-voorzitter .. 

14. De Eerste Volksraad benoemt buiten zijn midden Benoeming van den 
eenen Secretaris, op voordracbt van den Uitvoerenden sccretaris. 
Raad, volgens art. 18 van wet no. 4, 1890, zullende de 
Secretaris tevens verantwoordelijk zijn voor alle docu-
menten van den Raad, onder het geven van securiteit. 

15. De Secretaris legt bij de aanvaarding zijner Zijn eed. 
betrekking den volgenden eed af :-

« Ik zweer, dat ik als Secretaris van den Eersten Volks
raad, de op mjj rustende plichten naar het beste 
van mijn kennis en vermogen, met ijver en trouw 
zal behartigen, dat ik met de stiptste eerlijkheid 
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 verplichting tot geheimhouding daarom
trent wordt opgeheven :-Zoo '\VAARLIJK HELPE MIJ 
GoD ALMACHTIG ! )) 

16. De Secretaris blijft zijne betrekking bekleeden Ontslagofschorsing 
totdat de Raad goedvindt hem te ontslaan, of ZHEd. 
de Staatspresident, volgens art. 76 der Grond wet hem 
stuit. 

17. De Secretaris verschijnt in het zwart gekleed Kleeding. 
ter vergadering. 

18. a. De Secretaris houdt behoorlijk notulen van Houdt notulen. 
de verrichtingen en besluiten van den Raad, en legt 
iederen dag de notulen cler vergadering van den voor-
gaanden dag aan de leden ter goedkeuring voor. 

b. Een afzonderlijk notulenboek zal worden gehouden 
van de beraadslagingen van den Raad, welke met gesloten 
deuren plaats vinden. 
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19. De notulen van den laatstcn dag eener zit
ting word en door den Secretaris ter -goedkeuring 
voorgelegd aan eene Commissie van drie leden, bestaande 
uit den Voorzitter en twee leden door den Voorzitter 
v66r het sluiten der zitting te worden benoemd. 

20. De Secretaris houdt een ·behoorlijk register, 
aanwijzende den tijd van de verkiezing1 de toelating 
en de aftreding der leden van den Raad en een presen,
tielijst, aantoonende welke leden gedurende de zitting 
de vergaderingen dagelijks geregeld bijwonen. 

21. De Secretaris houdt een boek, waarin hij de 
volgorde der werkzaamheden van den Raad, naar den 
tijd, waarin zij te zijner kennisse komen, opteekent. 

22. De Secretaris brengt alle besluiten van den Raad 
schriftelijk ter kennisse van de daarbij belanghebbende 
personen, met uitzondering van buitenlandsche autori
teiten, aan wie de mededeeling van dergelijke besluiten 
geschiedt door tusschenkomst van de Regeering, aan 
wie daartoe door den Secretaris de noodige stukkcn 
worden toegezonden. 

HOOFDSTUK V. 

VAN DE VERGADEHINGEN. 

Afdeeling I. Van den tijd. 

23. De vergaderingen worden gehouden des voor
middags van 9 tot 12 uur, en des namiddags van 2 tot 
4~ ure, zullende des Zaterdags geen namiddagzitting 
plaats vinden. De Secretaris zal den tijd aangeven voor 
het openen der vergaderingen op elken dag, en hij 
zal den bode gelasten de klok rninstens 5 minuten v66r 
de opening der vergaderingen te luiden. 

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

Afdeeling II. Van de ste·mmen en benoemingen. 

2f5. Alle besluiten worden bij mondelinge sternming 
en met volstrekte meerderheid van stemmen, der stem
mende leden, genomen 1 rnet uitzondering van de bepaling 
voorkornende in art. 1.1, hoofdstuk Ill. 

26. De Voorzitter heeft het recht voor te stellen, 
dat een besluit genomen wordt b~j acclamatie. Op een 
gesecondeerd voorstel van een der leden echter is hij 
verplicht de stemming te doen plaats grjjpen, op de 
wijze in art. 28 bepaald. 

27. a. Geen lid mag zich buiten stemming houden, 
tenzij gegronde redenen ter beoordeeling van den 11aad 
door hem worden opgegeven. 
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b. Een lid, dat, naar het oordeel van den Raad, per
soonlijk belang heeft in eenige onder behandeling zijnde 
zaak, zal zich van eene over dat onderwerp te houden 
stemming hebben te onthouden. 

28. a. Alle schriftelijke voorstellen, ten aanzien van 
· eenig onderwerp in behandeling zijnde, worden aan den 

Voorzitter ingeleverd en door hem door elkander gezet, 
gennrnmerd en aan den Secretaris overhandigd en door 
dozen voorgelczcn in volgorde zooals genumrnerd. 

IJ. Na sluiting dcr discussie er over wordcn ze op
niuu w voorgelezen en kornen ze dadelijk in orngek(~erde 
volgorde, dan waarin ze voorgelezen zijn, in stemrning. 

c. Schl'iftclijke of rnondelinge voorstellen of amen
dementen, onQ_er discussie, kunnen geene wijzigingen 
ondergaan, tenzij met toestemming van den Raad. 

d. De afgestemde, alsmede de niet in stemming ge
komen schriftelijke voorstellen, worden niet in de notulen 
opgenomen. 

e. Op verzoek van den voorsteller echter of secon
dant zal een afgestemd voorstel geplaatst worden, echte1· 
niet wanneer al de andere voorstellen en amendementen, 
zoo die er zijn, eveneens zijn afgestemd. 

f'. Geen lid kan een voorstel of amendement indienen 
en tegelijk secondant van een ander zijn, noch indiener 
of secondant van twee of meer voorstellen of amende
rnenten tegelijk zijn. 

29. Over amendernenten wordt gestemd v66r dat 
de voorstellen, waarop zij betrekking hebben, in stemming 
worden gebracht. Worden zij verworpen, dan worden 
de origirieele voorstellen in omvraag gebracht. 

30. Alle benoemingen geschieden met volstrekte 
rneerderheid van sten1men der stemmende leden met 
gesloten. hriefjes, rnet uitzondering van de gevallen, waar 
l1ij dit Heglement hepaald is, dat beuoemingen zulleu 
gedaan worden (lO(ll' den Voorzittm·. 

~H. Wanneer b\j de eerste vrije stemming niemaud 
de ·volstrekte rneerderheid erlangt, heeft er een t"weede 
vrije stemming plaats. 

32. a. W anneer bij de tweede vrije stemming niemand 
de volstrekte rneerderheid op zich heeft vereenigd, heeft 
er eene herstemmillg plaats tusschen de personen, die 
het grootst aa.ntal stemmen op zi~~h hcuben vereenigd, 
met dien vcrstande echtcr, dat d1t getal personen het 
dub bole zal zijn van het aantal dat gekozcn moet worden; 
mocht het geval zich voordoen, dat er twee of meet· 
personen zijn, die een gelijk aantal stemmen op zich 
heb ben V3l'Oenigd, van welke personen er een of meer 
zouden moeten worden genomen om tot het dubbele 
getal te komen, clan zullen al die personen rnet dat 
gelijk aantal stemrnen aan het getal tuegevoegd worden. 

Onthouding van 
stpnnning. 

Bchandeling van 
voorstc lien. 

Amendcmcn ten. 

Bcnoemingen ge
schieden bij geslo
ten bricfj es. 

Tweede vrije stem
ming. 

Herstemn1ing. 
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b. Wanneer door de eerste stemming over het 
dubbel of eventueel grooter getal personen niet tot het 
vercischte aantal personen, dat benoemd moet warden, 
gekomen is, dan vindt voor het alsdan nog ontbrekende 
aantal op de gewone wijze zoo lang herstemming plaats, 
tot er voor elke plek een persoon door volstrekte mrJer
derheid is aangewezen. 

c. Mocht zich daarbtj ten slotte het geval voordoen 
dat op een of meer personen tot tweemaal toe een 
gelijk aantal stemmen wordt uitgebracht, dan zal het 
lot beslissen. 

Dito. 3~1 Wanneer bij de eerste of tweede vrije stemming 
een of meer personen de volstrekte meerderheid op zich 
hebben vereenigd, clan geschiedt er voor 't nog vereischte 
getal personen eene herstemming tusschen de personen, 
die het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben, 
zooals omschreven in art. 32. 

Wijze v. stemming 34. Bij het kiezen van commissies uit den Raad zal 
over commissies. echter de tweede vrije stemming, bedoeld in art. :3'1, niet 

plaats hebben; wordt dus bij de eerste vrUe stemming 
niemand of slechts een deel van het vereischte aantal 
leden door volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt 
voor de benoeming van het alsdan nog ontbrekende 
aantal leden dadelijk te werk gegaan als omschreven 
in artt. a2 en 33. 

Welke stembric~jcs H5. Alle blanco stembrie~jes en ook die, welke niet 
ongeldig zijn. duidelijk aanwijzen den pcrsoon ofpersoncn voor wie ge

stemd wordt, zullen als ongeldig beschouwcl en van deter 
vergadering uitgebrachte stemmen afgetrokken warden. 

Voorzi tter bewaart 
de orde. 

De Raad kan ccnlicl 
het zwijge11 opleg
gen. 

De Raad kan con li<l 
dwingen verschoo
ning te vragen. 

Gevolgen van orde
verstoring. 

Afdeeling Ill. Van de orde. 

36. Zoo dikwijls een lid bij de beraadslaging van 
het in behandeling zijnde punt afw~jkt, of i~1 z~jne 
7;oord voering de pal en der betamelij kheid te buiten 
gaat, wordt hij door <len Voorzitter tot de orde geroepen. 

:17. Wannecr zoodanig lid drie malcn tot de orde 
is geroopon, ]~an de Haad besluiton dat hern het zwijgen 
wordt opgelegd, totdat de beraadslagingen over het in 
behandeling zijnde punt zijn gesloten. 

38. Eenig lid zich aan persoonlijko Leleediging van 
een ander lid schuldig makencle kan door ecn besluit 
van den Raad verplicht warden daaromtrent verschoo
ning te vragen. 

39. Eenig lid, zich aan ongeregeldheicl, wangedrag 
of verstoring der orde schuldig makende, wordt voor 
de eerste ructal door den Voorzitter berispt; voor do 
.tweede maal gedurende dezelfde zitting wordt hij ander
maal berispt, en daarvan aanteekening gedaan in de 
notulen, en voor de derde maal kan hij. door den Haad 
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worden verplicht de vergadering tot de heropening of 
wel vr'lr het geheele zittingsjaar te verlaten, en zal, 
indien zulks noodzakelij k zal worden geacht, door den 
Secretaris van den Haad van zijn gedrag aan het district, 
hetwelk hij vertegenwoordigt, worden kennis gegeven, 
door middel van de Staalscourant. 

HOOFDSTUK VI. 

VAN DE BERAADSLAGINGE~. 

-iO. De beraadslagingen zijn vrij. 
4'1. Elk lid voert staande het woord, hebbende het 

recht tweemaal over hetzelfde onderwerp of artikel aan 
de orde het woord te voeren; om meermalen te spreken 
wordt de toestemming van den Haad vereischt. 

42. De Haad kan bij besluit verklaren, dat het punt 
of onderwerp in behandeling genoegzaam is toegelicht, 
en dat de beraadslagingen daarover gesloten zijn. 

40. a. Nadat ZHEd. de Staatspresident of zijn vor
tegenwoordiger, over eenig punt of onderwerp het woor.d 
heeft gevoerd, mogen de beraadslagingen daarover niet 
gesloten worden, clan nadat elk lid eenmaal de gelegen
heid gehad heeft hem te beantwoorden. 

b. Onder de uitdrukking van <<het "' oord ~voeren )), 
in de voorgaande alinea, zal niet worden vorstaan het 
op dosbetrell'end verzoek van een der leden verstrekken 
van inlichtingcn over het punt of onderwerp in discussio. 

1~1. Nadat de beraadslagingen over cenig ptlllt of 
ondenverp gesloten zijn, rnag daarover het woorcl niet 
rneer gevoerd worden. 

1·5. a. Geen voorstel, al vorens het door cenlicl onder
steund is, \vordt in beraadslaging gebracht. De voor
steller en de secondant hebben het recht, b\i het doen 
van eenig voorstel, het kortelijks toe te lichten. Het 
beginsel is aangenornen orn amendementen op voorstellen 
n~ods onder diseussie, to kunncn indienen. 

{). Elk lid lweft l1et recht sled1ts ennmaal hot wom'd 
to vocren over ingocliewlo voorstellon of amendementon, 
al heeft ook ZHEd. de Staatspresident of ZH ~rl's ver
tegenwoordiger over het ingediende voorstel of amende
ulent het woord w~vocr'd. 

c. Voorzitters van commissies nit den Haa(l, of 
oenige led en van zulke commissies, zullen ech ter ge
rechtigd zijn tot nader antwoord, doch alleen bij de 
behandeling hunner respectieve rapporten en daarbij 
behoorende stukken. 

cl. Door amendementen wordt berloeld zelfstandige 
voorstellen, ten doel hebbende aanvulling, wijziging, 
yeranderi11g of verbetering van reeds ingediende voor
stellen. 

Beraauslagingen 
zijn vrij. 
Iedcr lid mag twce 
malen over 't zelfde 
onderwerp spreken, 

Sluiting uer bcraad
slagingen. 

Dito. 

Dito. 

Wjjze van beraad
slaging over inge
komen voorstellen 
en amendemcnten. 
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40. Wanneer twee of meer lellen tegelijk het woord 
willen voeren, beslist de Voorzitter wie het eerst zal 
mogen spreken. 

Opneming in <le no- 47. a. Ieder lid heeft het recht te verzoeken, dat eenige 
tulen der redenen grond waarop zijn stem of tegenstem berust, in de 
;e0g081~s~e~~ n~~~~lij~~ notulen. worde aangeteekend, kunn~n~e echter ec~ig 

ander hd vorderen, dat over de al of n1et aanteekenmg 
door den Volksraad worde beslist. 

b. J Jiscussies op voorstellen en amendemcnten \\'Ol'llcu 

nict in de notulen opgenomen. 
UH~tel v.stemming. 1-8. lcder lid lweft het recht te vordoron, dat de 

stemming over eenig punt uitgestcld worde tot den 
volgonden dag ( uitgezonderd op den laatston dag der 
zitting) mits dat de meerderheid van den Raad zulks 
toestmnt, in welk geval de beraadslagingen over zoodanig 
punt den volgenden dag opnieuw begonnen worden, 
mogende die beraadslagingen of de stemming echter, 
niet op nieuw op de vordering van hetzelfde of eenig 
andor lid worden uitgesteld. 

Ambtenarcn kun- 49. a. Wanneer de Raad of eenige uit zijn n1idden 
nen ontboden wor- benoemde commissie het noodig acht, een ambtenaar 
~~ "h 

Ee<lsaficggii1g tlcr 
led en. 

"\Vat geschiedt als er 
geen twaalf leden 
tcgenwoordig zijn. 

over eenig punt te . ooren, kunnen zij hem daartoe voor 
zich ontbieden. 

b. De Raad kan ook, wanneer dit noodzakelijk blijkt 
to zijn, · aan eenige uit haar midden benoemcle corn
missie speciale machtiging geven. 

HOOFDSTUK VII. 

VAN DE WERKZAAMHEDEN. 

Afdeeling I. Van de orde. 

50. De leden van den Eersten Volksraad zullen v6br 
het aanvaarden hunner betrokking den eed aileggen in 
lmnden van den Voorzitter, volgens art. 5, wet no. 4, 
1890, in tegenwoordigheid van de raadsleden: die op den 
dag der zitting present zijn~ in overeenstemming met 
art. 24 van dit Reglement van orde. 

51. Wanneer er op den bepaalden tijd bij den aan
vang der, of gedurende de zitting, eenige leden mochten 
ontbreken om het vereischte getal van twaalf leden uit 
te maken, zullen de Voorzitter en andere leden de rnacht 
hebben, zoovele andere ond-Volksraadsleden van den 
Eersten Volksraad of ancien~ aanwezige daartoe ge
schikte en bekwarne personen in verband rnet art. 28 
der Grond wet te benoernen, aan te stellen en te do en 
inzweren, om als Raadsleden in hunne zittingen mede 
werkzaarn te zijn, tot tijd en wijle het aantal staande 
leden tot '12 is aangegroeid. 
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G2. Na de eeclsaflegging der nieuwe leden henoemt Commissies tot het 
de Voorzitter twee commissies, nl. eene van 3 leden, afhalen van den 
om ZHEcl. den Staatspresident ter ver

0
rradering binnen Staatspresident en 

" van cen leeraar. 
te leiden, en eene andere van 2 leden om den leeraar 
af te halen, die verzocht zal worden om de vergadering 
met gebed te openen. 

53. Zoodra ZHEd. de Staatspresident ter vergadering De zitting wordtge
is binnen geleid, wordt door een der leeraren van de opend en gesloten 
thans bestaande drie Hollandsche kerken, n.l. de Her- met gcbed. 

vormde of Gereformeerde, of de Gereformeerde of de 
Hervormde Kerk, die daartoe vooraf door den Voorzitter 
schriftelijk is uitgenoodigd, een gebed gedaan. Wat 
het te houden gebed bij de sluiting der vergadering 
betreft, zal dezelfde regel gevolgd worden. 

51·. Ingeval er geen leeraar van een der bovenge- Wie het gcbed doet 
noemde kerken aanwezig is, wordt een gebed gedaan als geen leeraar 

d d V 'tt f' d h d tegenwoordig is. oor en oorz1 er o een oor em aartoe aangewezen 
lid of door eenig ander pe1·soon door hem daartoe uit-
genoodigd. 

55. Na het gebed houdt ZHEd. de Staatspresident Aanspraak van den 
zijnc aanspraak of doet dezelve voorlezen. Staatspresident. 

56. De Volksraad zal de aanspraak, bU het vorig Aansprakenworden 
artikel bedoeld, staande aanhooren. Hetzelfde geld ook staande aangehoord 

voor den Uitvoerenden Raad bij het aanhooren van het 
antwoorcl van den Voorzitter, namens den Raa.d da.arop. 
Dezelfde gedra.gsl\in zal ook gevolgd worden bij de 
sluiting van den Raa.d. 

57. a. Na het houden der aanspraak, welke vooraf Voorz. antwoorclt. 
gedrukt en na het uitspreken terstond aan de leden 
rondgedeeld wordt, beantwoordt de Voorzitter deze kort 
en schriftelijk. De Raacl zal daarop eene commissie Bcgrootingscom
kiezen van drie leden, belast met buiten den tijd der missic. 
vergaderingen, de rekeningen van het afgeloopen jaar 
en de begrooting van het loopende jaar te onderzoeken, 
welke commissie, wanneer de rekeningen en de begroo-
ting aan de orde gesteld zijn, dienaangaande haar rap-
port uitbrengt. 

b. Vervolgens zal de Raad eene commissie van drie ::\Icmoricconunissic. 
leden kiezen om de memories te rangschikken naar het 
onderwerp, waarover ze handelen, en om rapporten en 
aanbevelingen daaromtrent uit te brengen en de aandacht 
er toe te trekken van den Raad, telkens wanneer de 
onderwerpen, waarover de memories handelen, in be-
lmndeling komen van den Raad. 

c. Daarna zal benoemd worden de Pensioenfonds- Pcnsioenfondscom
commissie, bestaande uit drie leden, in termen van art. missie. 
6 van wet no. 15, '18g7. 

58. Vervolgens \Vorden de werkzaamheden voort
gezet in de orde, waarin z\j volgens het in artikel 21 
vermelde ordeboek voorkomen: 

17 
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a. Wanneer eenig lid van den Raad van de orde 
wenscht af te wijken, zal hij dadelijk na de goed
keuring der notulen van den vorigen dag, daar
van schriftelijk kennis geven~ ter informatie van 
den Raad, meldende dat hij op zekeren tijd, doch 
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; 
zoodanige motie moet gesecondeerd z\jn. 

b. Op dien, door het lid voor te stellen dag, zal 
hij zijn n1otie aan den Raad voorbrengen, bij 
niet voldoening waarvan zijn motie vervalt. 

c. Het al dan niet aannemen der motie zal daarop 
onder discussie en in stemming word en gebracht; 
elk lid heeft het recht, bij deze gelegenheid 
slechts eenmaal 't woord te voeren. 

De bepaling van art. 45b, orntrent de dis
cussie over voorstellen of amendementen, zijn 
ook hier van toepassing. 

d. Nadat de rnotie is aangenomen, bepaalt de Voor
zitter den dag, waarop de motie zal worden be
handeld, de inlichtingen gegeven of de stukken 
zullen worden ingediend. 

e. Bij afwezigheid van het lid kan een ander lid 
de motie overnemen. 

f. De Secretaris van den Raad zal schriftelijk ken
nis geven aan den Staatssecretaris van de inlich
tingen of documenten, die vereischt worden. 

g. "\Vanneer eenig lid in den loop der zitting eene 
motie indient, ten doel hebbende de verandering, 
wijziging, het afschaffen of tijdelijk buiten wer
king stellen van eenige wet of wetsartikel, zal, 
nadat de motie is aangenomen en voordat er 
verder op wordt gehandeld, deze worden in 
handen gesteld van de Regeering, ten einde 
daarop gedurende de zitting ten spoedigste te 
doen rapporteeren en indien daarna de Raad 
van oordeel is, dat er p:eene genoegzame en 
grondige redenen aanwezig zijn, om zoodanige 
motie, gedurende dezelfde zitting te behandelen, 
zal aan de Regeering opgedragen worden, die 
in de volgende zitting weder aan de orde te 
brengen, en den inhoud daarvan, zoo noodig, drie 
rnaanden van te voren in de Staatscour·ard te 
doen publiceeren. 

59. a. Indien gedurende de zitting verschillende werk
zaamheden aan V olksraadscommissies word en opgedra
gen, zullen zjj uit hun midden eenen Voorzitter kiezen en 
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aan elke zomlanige comm1ssw zal een Secretarls worden 
toegevoegd, die door zoodanige commissie zal worden 
gekozen. 

b. Commissierapporten van Volksraadcommissien 
zullen in de volgorde, waarin zij zijn ingediend, behan
deld worden, nadat het onderwerp aan de orde z~jnde 
afgehandeld is, tenz~j de Raad oordeele om de behan
deling uit te stellen. Aan de secretarissen der Volksraads
commissies zal voor hunne werkzaamheden respectievelijk 
worden toegekend eene som van vijf shillings sterling 
p(~r uur, en aan iecler lid det' commissie voor de uren, 
die zij buiten den tijd der Volksraadsvergaderingen 
werkzaam zijn, een berlrag van zes shillings sterling 
per uur. · 

00. ·wannuer het wenschelijk is van de orde af te 
wijken 1 heeft de Raad de macht daartoe te bes.luiien. 

61. vVanneer bij de sluiting van eene zittmg eenige 
werkzaamheden onafgedaan zijn gebleven, worden die 
in de volgende zitting het eerst aan de orde gestelrl, 
met uitzondering van die werkzaamheden, welke zijn 
opgedragen aan de commissies bedoeld bij art. 59 van 
het Reglement van Orde, welke tijdens de zitting, 
waarin de commissie werd aangesteld, moeten behan
deld worden, tenzU de Raad anders besluit. 

Afdeeling II. Van wetsontwerpen. 

62. Geen wetsontwerp wordt do01 den Raad in 
overweging genom en, tenz~j hetzel ve minstens 3 maanden 
v66r den aanvang der zitting in de Staalscourant is 
openbaar gemaakt, onderteekend door hem door wlen 
het wordt voorgesteld, overeenkomstig artt. 12 en 62 
der Grond wet. 

63. De Raad heeft de macht om b~j een besluit. 
'vaarbij de redenen grondig zijn opgegeven, te bepalen, 
dat een wetsontwerp in overweging zal worden genu
men, al is hetzel ve niet drie maanden te voren, of zelfs 
in het geheel niet, vooraf bekend gemaakt, in verband 
rnet art. 12 der Grondwet. 

G4. a. Alle voorstellen van wetten, reglernenten of 
instructies, of alle andere stukken, waaromtrent het 
mogelijk is, dat de behandeling er van door den Raad 
noodig is, zullen vooraf worden afgedrukt, en zal een 
exemplaar van zoodanige documenten een dag v66r de 
behandeling van het onderwerp voor ieder Raadslid 
worden ter tafel gelegd. 

b. Onder de uitdrukking << behandeling )) door den 
Raad zal worden verstaan het feit, dat de Raad de 
voorstellen in quaestio in eigen boezem in baar geheel 
ingaat om over de algemeene strekking er van te 

Hoc hare rapporten 
worden behandeld. 

Bezoldiging dier 
commissie. 

Haad kan bcs~uitcn 
v. de ordeaftewijken 
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volgende ,.;itting het 
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Gcen wetsontwcrp 
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beraadslagen, maar niet het tei.t, dat de Raad oyer een 
onderwerp in discussie treedt, om hetzelve, hetzij naar 
eene commissie, hetz~i naar den Uitvoerenden Raad of 
de Regeering te verwijzen. 

65. Geen wetsontwerp of eenig ancler document 
wordt zonder voorafgaand verlof van den Raad ter tafel 
gebracht, uitgezonderd die door ZHEd. den Staatspre
sident of ZH Eds. vertegenwocrdiger aangeboden worden; 
van iedere motie om verlof om een wetsontwerp in 
den Raad te brengen, zal eerst de algemeene strekking 
worden medegedeeld; wanneer de Raad na beraadslaging 
daarover, besluit zoodanig verlof te verleenen, zal het 
lid zoodanig wetsontwerp onrniddellijk bij den Secretaris 
van den Raad indienen, die het dadelijk zal stellen in 
handen van de Regeering, om daarmede te handelen 
zooals vermeld in art. 58, letter g. 

66. Wanneer de behandeling van eenig wetsont
werp aan de orde is, zal dit allereerst in zijn geheel 
worden voorgelezen, en indien, met betrekking tot zoo
danig wetsontwerp, eenige memories in den Raad aan
wezig zijn, zullen die eerst worden voorgelezen, en 
indien daarna geene moties da.armede in verband aan 
de orde zijn gesteld, zal vervolgens over de algemeene 
strekking allereerst beraadslaagd en gestemd word en; 
wanneer die wordt afgekeurd, wordt het ontwerp be
schouwd als te zijn vervallen. 

67. W anneer de algemeene strekking is goedge
keurd, worden achtereenvolgens de verschillende deelen 
van het ontwerp een voor een in overweging genomen 
en over elk derzelve, na de sluiting der beraadslaging 
er over, afzonderlijk gestemd. 

68. a. Nadat de stemming over de afzonderlijke deelen 
van het wetsontwerp is afgeloopen. zal het in zijn geheel 
weder worden voorgelezen en zal dan de dag door den 
Voorzitter bepaald worden, waarop het gew~jzigde of 
niet gewijzigde wetsontwerp in zijn geheel zal worden 
behandeld. 

b. Tusschen de laatstgenoemde voorlezing en de 
daarop volgende behandeling van het wetsontwerp in 
zijn geheel, zullen minstens 24 uren moeten voorbijgaan 
tenzij dezelve geen uitstel kan lijden. Bij die behandeling 
zal alleen geoordeeld word en over het al of niet aannemen 
van de wet en geene amendementen zullen toegelatcn 
worden dan alleen die, welke den vorm betrelTen. 

c. lndien de Raad besluit eenig wetsontwerp aan te 
nemen, zal bepaald worden, wanneer de ·wet in werking 
zal treden. 

d. lndien de Raad besluit, dat een wet dadelijk in 
werking zal treden, zal daarvan onmiddellijk aan de 
Regeering worden kennis gegeven, met opdracht orn de 
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wet dadelijk zonder ver~:uim in de Staatscourant te doen 
publicGeren, ten einde daaraan uitvoering te geven. 

69. Alle wetten en volksraadsbesluiten, die gedu- Publicatie v. aange
rende een zitting van den Raad worden gepasseerd, nomen wetten. 
moeten ten spoedigste en uiterlij k binnen drie rnaanden 
na afloop van iedere zitting, in volgorde, in een bui-
tengewone uitgave van de Staatscourant worden gepubli-
ceerd, en zal dadelijk bij de uitgifte van zoodanig 
nommer van de Staatscourant een exemplaar aan ieder 
lid van den Eersten en Tweeden Volksraad worden 
toegezonden. 

Afdeeling Ill. Van memories. 

70. De Eerste Volksraad neemt geene memories in 
behandeling, tenz~j dezel ve door een lid of door den 
Staatssecretaris of Volksraadssecretaris worden ingediend. 

71. Ieder lid is verplicht aan den Raad de memories 
in to dienon, die hem daartoe worden ter hand gesteld. 

72. leder lid is verplicht zich zooveel mogelijk met 
den· inhoud en do strekking der hem ter hand gestelde 
memories bekend te maken, ten eincle dezel ve, wanneer 
vereischt, te kunnen toelichten. 

73. a. Alle rnernories, aan den V olksraad ingezonden, 
zullen zonder verzuim aan den Secretaris van den Raad 
worden overhandigd, die deze volgens den tijd der ont
vangst, in het ordeboek inschrijft, en geene rnernorie, 
later dan 24 uur na de formeele opening der zitting 
ontvangen, zal worden in behandeling genomen; ook 
alle memories ingezonden na genoemd tijdstip en binnen 
3 maanden na atloop van elke gewone zitting, zullen 
worden beschouwd als te laat ontvangen. 

b. Geene memorie zal meer dan een onderwerp 
bevatten, en iedere mernorie zal zoo duidelijk rnogel\ik 
geschreven of gedrukt zijn, terwijl in elke rnemorie 
duidelijk moet zijn verrneld van waar ze afkomstig is, 
en moet ook elke memorio den datum on de naarntoe
keningen der rnernorialiston bevatten. 

c. Memories mogen niet uit rollen bestaan. 
d. Mocht aan eene memorie de datum of plaats van 

afzending ontbreken, dan zal dezelve zoo mogel~jk door 
het lid of een der leden van het bctrokken district ver
beterd worden. 

e. Is dit niet mogelijk, dan zullen al zulke memo
ries, alsook die, welke te .laat ontvangen zijn of overigens 
niet aan de gestelde eischen voldoen, niet in behande
.ling genomen, doch aan de leden van de betrokken 
districten ter hand gesteld worden voor hunne infor
matie bij de behandeling in den Raad van het betrokken 
onderwerp, als anderszins. 

Indiening der me
mories. 

Verplichting der 
leden daaromtrent. 

Dito. 

Plichten van den 
secretaris ten op
zichte v. memories, 
tijd van inzending 
van memories. 

Geen memoric mag 
meer dan een onder
werp bevatten. 

1\fem. mogen niet 
uit rollen hestaan. 
Datum en plaats v. 
afzending. 

Wat geschiedt met 
memories niet · aan 
deze voorwaarden 
voldoendc . 
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Dito. 

Wanneer een tc laat 
ontvangen memorie 
nog in behandeling 
kan wordeu genu
men. 

Staatspresident kan 
verg. bijwonen. 

Staatspres. en leden 
van den Uitv. Raad 
kunnen aan de be
raadslagingen deel
nemen. 

Iulichtingen door 
.Hoofden van dep. 

Plaatsvervauger v. 
Staatspresident. 

Schriftelijke uitnoo
diging 2an Staats
pres. tegen,voordig 
te zijn. 
Staatspre~. en leden 
van den Uitv. llaad 
kunneu vCJzoeht 
worden de vergade
ring te verlaten. 

Plaats v. den Staats
president. 

Zittingen zijn open
baar, tenzij Raad 
anders bepaalt. 

{. Aau de afzenders van elke ald us aan con lid 
afgogeven rnemorie zal daarvan vVJl'den kennis gegeven 
door den Secretaris van den Haacl. 

q. In buitengewone gevallen zal de Raacl de rnacht 
hebben om bij een besluit, waarbij de redenen grondig 
z~in opgegeven, te bepalen, dat een te laat ingezonden, 
doch overigens aan de vereischten volcloendc rnernorie, 
zal aangenomen en in overweging genomen worden. 

HOOFDSTUK Vlll. 

VA~ ZIJN HOOGEDELE DEN STAATSPRESIDENT. 

74. ZHEd. de Staatspresident woont de vergaclering 
bij, wanneer hij zulks goedvindt. 

75. ZHEd. de Staatspresiclent en de leden van den 
Uitvoerenden Raad hebben het recht aan de beraad
slagingen dcel te nemen, zooals bij art. 21 van wet 
no. 4, 1890, op Twee Volksraden, bepaald; terwijl op 
verzoek van ZHEd. den Staatspresident ook de hoofden 
van departcmenten, waartoe het onderwcrp in (liscussic 
behoort, door den Raad kunncn uitgenoodigd wordeu 
tot het geven van inlichtingen. 

76. vVanneer ZHEd. de Staatspresident de vcrga
deringen niet bijwoont, lweft hjj het recht den Staats
secretaris of een der leden van den Uitvoerenden Haad, 
als den vertegen\voordiger van het uitvoerend gezag, in 
zijne plaats, ter vergadering te doen verschijnen. 

77. Wanneer ZHEd. de Staatspresident niet in de 
vergadering tegenwoordig is, en de Raad hem wenscht to 
hooren, doet dezel ve hem daartoe schriftelijk uitnoodigen. 

78. \Vanneer de Raad zulks noodig acht, verzoekt 
hij ZHEd. den Staatspresident, bij besluit, de vergadering 
te verlaten of daaruit afwezig te blijven, in welk geval, 
indien de Raad zulks verlangt, ook de Staatsseeretaris 
of eenig lid van den Uitvoel'enden Raad daarin niet 
mag verschijnen. 

79. De plaats van ZHEd. don Staatspresident is ter 
rochterzijde van d1~n Voorzitter. 

HOOFDSTUK IX. 

V AN DE TOEHOORDERS. 

80. De vergaderingen hebben plaats in het openbaar, 
uitgezonderd wanneer de Raad besluit eene ver·gadering 
met gesloten deuren te houden, in welk. geval de toe
hoarders niet toegelaten worden, of verplicht zijn zich 
onmiddellijk te verwijderen, in ver·band rnet art. 42 
der Grond wet. 
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81. De toelwonlors mogen :zich niet onder de loden 
van den Raad vermengon~ noch eenige ander dan de 
daartoe voor hen bestemde plaatsen innemen. 

82. De toehoorders z\jn verplicht de meest mogelijke 
stilte in acht te nemen, bij verzuim waarvan. de Voor
zitter gehouden is hen tot de orde te roepen of te doen 
verw\jderen. 

83. Geen ambtenaar, die daartoe niet volgens eenig 
wetsartikel gerechtigd is, wordt toegelaten in de voor 
den Raad besten1de afdeeling der Raadszaal, tenzij, indien 
daartoe gelegenheid ·is, de Voorzitter hem daartoe eene 
bepaalde plaats binnen die afdeeling vergunt, in welk 
geval het echter zoodan1g arnbtenaar verboden is in 
eenig gesprek met eenig lid te treden, bij overtreding 
waarvan de Voorzitter verplicht is hem onmiddellijk de 
afdeeling te doen verlaten; de Voorzitter zal echter het 
recht hebben om een ieder toe te laten onder boven
genoernde bepalingen. 

84. De Voorzitter heeft het recht aan den bericht
gevor van eenig dagblad, enz., tot bijwoning der ver
gaderingen, eono plaats aan to wijzon op de galorijen 
daarvoor bestemd. 

HOOFDS'fUK X. 
HAADSLEDEN :ZULLEN BIJEEN.KOMSTEN HOUDEN. 

85. leder Raadslid is verplicht orn zoo spoedig 
rnogelijk, na ontvangon kennisgeving,. dat de gewone 
jaarlijksche zitting van den Eersten Volksraad is opge
'roepen, v66r de zitting van den Eersten Volksraad~ 
bijeenkomston te houden in zijn district, ten einde het 
gevoelen, de wenschen en de belangen van het publiek 
te hooren. 

86. Ieder Raadslid is verplicht om zoo spoedig 
rnogelijk na afloop van iedere Volksraadszitting en na 
publicatie der gepasseerde wetten en raadsbesluiten, 
bijeenkomsten te houdon in zijn district, ten einde 
verslag te doen van zijne verrichtingen, en het publiek 
in te lichten omtrent de zaken die in de laatste zitting 
zijn behandeld geworden. 

87. Ieder Veldcornet is verplicht om de Raadsleden 
van zijn district in het houden hunner bijeenkomsten 
en het oproepcn daarvan alle hulp en assistentie to 
verlecnen en in persoon tegenwoordig te zijn. 

HOOFDSTUK XI. 

SLOTBEPALINGEN. 

Plaats der toehoor
ders. 

Stilte door hen te 
bewaren. 

Plaats van ambte· 
naren. 

Berichtgevers van 
dagbladen. 

Leden moeten v66r 
de zitting bijeen~ 
komsten houden 
met het publiek. 

Dito na de zitting. 

Veldkornet verleent 
assistentie. 

88. Van het oogenblik der inwerkingtreding van dit Herroepingsclau
reglement is het vroeger bestaande Reglement van Orde sule. 
van den Eersten V olksraad afgeschaft. 
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Afdrukken van 
reglement. 

Inwerkingtreding. 

Aandeelen aa n 
toonder in hier te 
]an de geregistreerdc 
of ingelijfO.e maat
schappijen met be
perkte verantwoor
delijkheid. 
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89. Dit reglement wordt gedrul~t en a~n ie<~er lid 
van den Raad wordt daarvan een afdruk u1tgermkt. 

90. Dit reglement zal in werking treden dadelijk 
na publicatie in de Staatscour-ant. 1

) 

F. G. H. WOLMARANS, 
Voorzitter. 

J. BOSCH, 
W d. Secretaris van den 

E9rsten Volksraad. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 30 MEI 1894. 

AnT. 275. 2
) Voor kennisgeving werd aangenomen 

rr.V.R.B., art. 98 dd. 17 lVIei 1894. 

Gemeld T.V.R.B. luidt: 

De Tweede Volksraad, gelet hebbende op de twee 
Hegeeringsmissiven, thans aan de orde, 

Besluit: het Uitvoerende Raadsbesluit art. 897, 
del. 24 November 1894, in gemelde missive vermeld, 
goed te keuren, en be'3luit verder, clat de bepalingen 
van dat besluit zich ook zullen uitstrekken over ma:J.t
schappijen, ingelijfd en geregistreercl onder wet no. 6, 
1874. 

Gerneld Uitvoerende Raadsbesluit lnidt: 
Aan de orde minute R. 8908;92, inhouclende cor

respondentie over het door maatschappijen met lJe
perkte verantwoordelijkheid uitgeven van aandeelon 
aan toonder. 

De Uitvoerende Raad, gelet hobbende op het be
slnit van den Edolachtb. l~orstcn Volksraad, on<ler art. 
1mn der notulen dd. 29 Augnstus jl., 

Bcsluit: dat, nadat ecn maatsehappij geregir~trcm·<l 
is met beperkte verantwoordelijkheid overeeiJ.komstig 
wet no. 5, 187 4, zoodanige maatschappij toegelaten zal 
zijn, om volopbetaalde aandeelbewijzen, betaalbaar aan 
toonder, nit te reiken, welke to oenigcr tijd tegcn 
aandeel-eertificaten uitgewisscld kunnon wordcn, zooah; 
oorspronkelijk bij de alde van overeenkomst bepaald, 
of zooals gewijzigd mocht worden bij speciaal besluit 
der maatschappij. 

1
) Dit reglement werd voor de eerste maal gepubliceerd in de Staats

courant van 20 Juni 189!. 
2

) Zie ook E.V.R.B. dd. 29 Augustus 1892, art.133l, bladz. 633 L.W. 
1890-1893 en Gouvts. Kennisg. No. 420, 1892, bladz. 726 L.W. 1890-1893! 
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EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 29 JUNI 1894. 

An'l'. 641-651. Goedkeuring der onderstaandc be
palingen: 

BEPALINGEN OMTRENT EEN OORLOGS- EN 
C OMMANDOJ;'ON DS. 

Nademaal or volgons Volk:sraadsbesluit artikel496, 1
) del. 

22 J uni 1889, beslotcn is een Oorlogs- en Commandofonds 
op te richten en het nu wenschelijk is bepalingen te makcn 
voor de administratie en besteding daarvan, zoo is het dat 
hiermede wordt vastgesteld en bepaald als volgt: 

1°. De 'I'hesaurier-Generaal zal zorg dragen dat £10,000 
jaarlijks behoorlijk op zijde gezet wordt en afgescheiden 
wordt van de andere Staatsgelden. 

23• De administratie van het fonds zal gehouclen worden 
door eene commissie, bestaande uit den Thesaurier-Generaal, 
don Commandant-Gcneraal en Aucliteur-Gencraal in ovorlog 
met de Hegccring. 

3n. De gonocmdc eommissie r,al ja.arl\jkr; aan den Ecrsten 
Yolksraacl verantwoorcling en verslag doen van het fonds. 

L1°. Het fonrls r,al Rtrekken in t\jd van oorlog of cmu
mando's, om de noodzakelijke oor]ogskosten to bosh·ijdcn. 

5°. Het fonds zal worden belegd en de wijze van be
logging zal worden bcpaalcl door de Commissie in overleg 
met den Uitvoerenden Raacl. 

(:) 0• Op het fonds kan niet worden getrokken, clan mGt 
toestemming van den Uitvoerenden Raad, in elk geval kan 
de trekking slcchts geschieclen per cheque onderteekcnd 
door twce leden van de commissie van administratie. 

EEHSTE VOLKSBAADSBESLUITEN, BO JUNI 1894. 

Anrr. 0~)8. 2
) De Eerste Volksraacl~ kennis genomen 

hebbendn van do conventio, op den 8sten November 
~1s9q te .Pretoria gesloten tusschen de Zuid-Afrikaansche 
Repuhliek en het Vereenigd Koninkrijk van Groot 
Britannie en Ierland; 

Gelet hebbende op art. 1'2 vau genoemde conventic, 
waarin bepaald is, dat de ratificatic zal moetcn plaats 
vinden voor ofop.den30stcn Juni 1894; 

1
) Zie blaclz. 157 L.W. 1888-1889. 

2
) Voor de tekst dezer conventie zie bladz. 1008 L.W. 1880-1893. 

Zie verder bladz. 65 en 66 e. v. L.W. 1890-1893 en de aanteekeningen 
daar ter plaatse. 

Zie verder de Swazieland-conventie, goedgekeurd bij E.V.R.B., art. 
24, dd. 13 Februari 1895 .. (B. ~.). 

Jaarlijksche bij
drage. 

Administratie door 
commissie. 

V m·slag aan den 
Eersten Volksraad. 

Doel van het fonds. 

Belegghig van het 
fonds. 

Hoe op het fonds 
getrokken kan wor
den. 

Goedkeuring der 
Swazieland-conven
tio van 1893. 
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Wijzigiug van nrt. 6, 
wet no. 2, 1883 (wet 
op de kr~jgsdienst). 
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:Met leed wezen ziende dat llarer Majesteits Gouver
nement nog niet heeft willen toestemmen in bepalingen, 
waardoor de rechtvaardige aanspraken en rechten van 
deze Republiek worden erkend; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, nog eens te 
doen uitkomen, dat de goedkeuring der convent:ie niet 
rnag worden opgevat, als een afstand doen van rechten 
en aanspraken, die de Republiek heeft op gronilgeb:i.:->d 
ten oosten van dat der Republiek gelegen en zich die 
rechten en aanspraken uitdrukkelijk voorbehoudende, 
gelijk _gedaan is bij de ratificatie van de conventie 
van 18v0; 

Blijvende bij al wat gezegd :is in die ratificatie; 
Overtuigd z\jnde, dat er geene andere oplossing 

der lang vertraagde S-vvazieland-quaestie gevonden kan 
worclen L clan de algeheele inlijving van Swazieland bij 
de Repu bliek ; 

Overwegende, dat de intentie orn daartoe te komen, 
blijkt uit artike]en G en 7 van de conventio; 

Overwegende, dat inlijving ook logisch volgen rnoet 
uit het gcven van sternrecht aan zekcre pcrsonen in 
Swazieland; 

De tegenwoordigc conventio als verderen overgaugs
Juaatregel besdwu wen de en nog steeds op de bel often 
ntn Haret· Majesteits Gouvernement vertrouwende: 

Heslttit: de genoemde conventio te 1·atificeeren; 
aan de Hegeering up te dragen, met .llarer Majesteits 
Gouvernement verder te underhandel :m, in den geest 
van clit besluit. 

AHT. 050. De RegeeringsmissiYe werd goedgekeurd. 

Bedoelde missive luidt: 

Gonvernementskantoor, 
Pretoria, 30 J uni 1894. 

Den Hoogedelachtb. Heor V oorzitter van 
den J1~delachtb. Eerston Volksraad., 

Pretoria. 
Hoogedelachtb. Heer, 

'fer uwer informatio en tor behandeliug van den 
Edclaehth. Eersten V 'l>lksraad helJ ik de eer hicr tc 
la.tcn volgen kopie Uitvoerendc Hnadsbesluit, art. 353, 
dd. BO .J uni 18H4; 

Aan de orde: Bespreking van de vraag, of er 
kosten voor hot voeren van commando's kunnen of 
zullen worden gevorderd van kleurlingen; 

De Uitvoerende Raad, in aanmerking nemende, 
dat van af de vroegste tijden van het bestaan der 
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~nid-Afr. Repuhliek het regel en gewoonte is geweest 
zoodanige kosten van kleurlingen aftecomm::mdeeren, 
maur tevens, dat de wet geene afdoende voorzieningen 
daaromtrent inhondt; 

Overwegende, dat het onder deze omstandigheden 
wonschelijk is, om de bestaande wetsbepaling in deze 
te vercluidel\jken, ten eincle a.lle misverstancl te voor
komon; 

Besluit: den Edelachtb. Eersten Volksraad in ovor
wcging te geven de derde alinea van art. 6 van wet 
no. 2, 1883, 1) te wijzigcn als volgt: , De kleurlingen, 
die in staat zijn om in den krijg van dienst te zijn, 
kunnen opgeroepen worden, of om persoonlijken clionst 
te doen, of 0111 bij te dragon tot de oorlogskosten ". 

Ik hob enz., 

(w.g.) DR. ,V. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, n JULI 18tH. 

Arrr. 71Jt no Eersto Volksraad, lettende o p de me
mol'ies ouder E.V.H.H. '1-1,80/91 en '11:8719.1:1 verzoekcnde 
den secretat·isvogel vrij te stellen om godood te kunnen 
worclen, verder lettendc op Eerste Volksraadsbesluit 
art. 430 van 1892; 2

) 

Besluit: in zooverre aan het verzoek te voldoen, 
dat wanneer de secretarisvogel kwaad doet op makke 
goederen, zooals pluimvee of kleine larnmeren, enz., is 
de eigenaar of zijn rechthebbendc gerechtigcl hem te 
dooden. 

EEHSTE VOLKSRAADSBESLUITEN, 1'1 JULI 1894. 

Wanneer het doo
den van den secre
tarisvogel geoor
loofd is 

AnT. 787. De Haad vereenigdc ziel1 met Uiivocrende Wijzig. v.wetno.12, 
Haadsbesluit d.d. 25 April 1891,, art. 246. 1886, (toelating van 

geneeskundigen 
Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: enz.) 

Aan de orde: minute R. 1111/94, inhondendo cor
roRpondentie van de geneesknndige commissio omtrent 
wijziging wet no. 12, 1886, 3) en waarbij onclor 
R. 871/94 concept-wijziging van art. 4 der genoemde 
wet, luidencle als volgt: 

1
) Zje bladz. 1166 L.W. 1849-18R5. 

2
) Zie bladz. 610 LW. 1890-1893. 

3
) Zie bladz. 50 L.W. 1886-1887. 
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Wet op de stads
raden voor een jaar 
verlengd. 
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Niemand zal in de Republiek gerechtigd zijn zich 
to do en ad verteeren als genees-, heel- en verloskundige, 
chirurgijn of tandarts, apotheker, chemist of drogist, 
noch het beroep als zoodanig uitteoefenen, zonder 
dat zijn naam voorkomt op het register van de ge
neeskundige commissie, of zonder dat hij zijn toe
lating heeft betaald volgens wet. Overtreding van 
deze bepaling zal gestraft worden met een geldboete 
van minstens £10 en 1loogstens £100, en hij wan
betaling met gevangenisstraf van ten minste een 
1naand en ten hoogste zes maanden, met of zonder 
harden arbeid. 

De Uitvoerende Raad, gelet op het advies van 
den wd. Staatsprocureur; 

Besluit: deze wijziging goed te keuren, met weg
la1,ing echter der woorden: "noch het beroep als zoo
danig uitteoefenen." 

Verder de 2do wijziging onder R. 1723/94, inge
zonden door den wd. Staatsprcureur; als volgt: "Ieder 
geadmittoerd geneesheer, heel- of verloskundige, 
chirurgijn of tandarts, apotheker, chemist of drogist 
r-aJ een licontie mocten betalen, gedurencle den tijd 
dat r-ij hunne respectieve bcroepen binnen de Zuid-Afr. 
Republiek uitoefenen: 
V oor doctoren etc. voor 12 

" " " " 
" " " " 
" " " " 
" 

apothekers 
" " 

" " " " 
" " " " 
" " " " evoneens goed te keuren. 

H 
(j 

12 
9 
6 
.5 

maandon ........... £2.5 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

........... 20 

. . . . • . . . . . . 1.5 

. . . . . . . . . . . 10 

. . . . . . . . . . . 10 

. • . . . . . . . . . 8 

. . . . . . . . . . . 6 
• . . . . . . . . . . .5 

Doze wijzigingen ter bekrachtiging aan den Eclel
achtbaren Eersten Volksraad voor te leggen. 

AuT. 780. 1
) De Eerste Volksraad, gelet hebbende 

op de Regeeringsmissive dd. 15 Juni -1894, n.n. 1371/94, 
in zake de wijziging van wet no. ~to, 18R6J op stadsraden; 

Besluit die wijziging nog voor een jaar in werking 
te stellen. 

EEHSTE VOLKSHAAJ)SBESLUITEN, 12 JULl 1&9,4. 

Vaststelling v. het AnT. 817. De Raad nam voor kennisgeving aan 
minimumdersecu- T.V.ILR. art. 517, d.d. 2 Juli 1894. 
riteit voor op hypo-
theek uitge~ette gel-
den der postspaarb. 1

) Zie wet no. 19, 1892, bladz. 555 L.W. 1890-1893 en de aanteeke-
ningen daar ter plaatse. 
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Gemeld T.V.R.B. luidt: 

De rrweede Volksraad, gelet hebbende op het uit
gestelde rapport van den Postmeester-Generaal, art. 64, 
en in verband daarmede het rapport der commissie, 
aangesteld bij besluit van den Edelachtb. Tweeden 
V olksraad, dd. 8 Mei 1894, art. 10, thans aan de orde; 

Besluit: genoemd commissierapport voor kennis
geving aan te nemen en van nu voortaan het maximum 
van geld, dat toegestaan za] worden door de commissie, 
benoemcl bij art. 8 van wet no. 9, 1892, 1) niet hooger 
r-al zijn dan de heltt van de getaxeercle waarde der 
eigendormnen, die als secm·iteit worden aangehoclen. 

AnT. 822. De Raad nam voor kennisgeving aan 
T.V.R.B. art. 462, d.d. 23 Juni 1894. 

Gemeld T.V.R.B. luidt: 

De Tweecle V olksraad, lettende op de memorie 
nit W aterberg, vragende dat de zoutpannen gelegen 
in het district van Waterberg, niet mogen verpacht 
of verhuurd worden, daar het zeer tot nadeel der 
burgers en van het publiek in het algemeen werkt, 
en de Raad de wenschelijkheid inziende, besluit de 
Hoogedele Regeering op tc dragen voor het tegen
woordige geene zoodanige zoutpannen meer te ver
pachten, die op Gouvernements-eigendommen gelegen 
zijn, en draagt de Regeering verder op zoodanige 
regels en regula ties op te trekken als strekken mogcn 
tot bescherming van gezegde zoutpannen, en na pu
blicatie in de aanstaande zitting voor te leggen ter 
nadere goedkeuring van den Tweed en V olksraad, die 
als regel zal clienen voor het verpachten van zout
pannen. 

EERSTE VOLKSRAADSBESL UIT, 17 .TULI 1891~. 

AnT. 872. De Eerste Volksraad, lettende op Uitvoe
rende Raadsbesluit art. 87, vervat in Regeeringsmissive 
dd. 11· J uni 18~H, en op rnemorie EVRR. 384/94; verder 
lettende op de toevoeging aan art. 2 van wet no. G 
van 1886 2

) door den Eersten V olksraad aangebracht in 
1893, bij art. 1356, 3) ~esluit het voorstel goed te keuren 

1
) Zie wet op de postspaarbank art. 8, (wet no. 9, 1892), bladz. 440 

L.W. 1890-1893, zooals aangevuld door wet no. G, 1893, blac1z. 775 L.W. 
1890-1893. 

2
) Zie bladz. 27 L.W. ]886-1887. 

3
) Zie bladz. 872 L.W. 1890-1893. 

Verbod v. verhuur 
van Gouvts. zout
pannen door de Re g. 
tot na vaststelling 
van desbetreffende 
regula ties, 

Wijziging van art. 2, 
wet no. 6, 1886 (in
vordering v. uireete 
belastingen ). 
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en alzoo bet woord « eenmaal )) in art. 2 van wF>t no. 6, 
1886, te doen vervangen door het woord << driemaal )) ; 
en besluit verder de toevoeging, zooals b~j art. 1356 
goedgekeurd, van kracht te doen blijven en memoria
listen alzoo te doen antwoorden. 

EERS11E VOLKSRAADSBESLUrr, 18 JULI 1891-. 

Wijziging v. het ta- ART. 892. De Eerste Volksraad, gelet hebbende op 
riefvoorlandmeters de beide memories EVRR. 307 j04 en 841-/94, overgelegd 

bij de behandeling van het verslag van den Landrneter
Generaal; gelet hebbende op het nu afgehandelde rap
port der commissie; besluit hetlel ve voor kennisgeving 
aan te nernen, en het daarin gewijzigde tarief van 
kracht te verklaren twee maanden na publicatie in de 
Staatscourant; 1

) en verder den voorteekenaren der beide 
1nemories een afschrift te zenden van dit besluit en een 
exemplaar van het cornrnissierapport te doen toekomen 
als antwoord o'p hunne mernories. · 

Afd. A v. wet no. 0, 
1891, vervalt. 

Bedoeld rapport luidt: 
Pretoria, 9 J uli 1894. 

Aan den "\Veledelachtbaren Heer Voorzitter van 
den Edelachtbaren Eerstcn Volksraad. 

W eledelachtbare Heer! 

Edelachtbare Heeren! 

Uwe commissie, benoemd naar aanleiding van 
Eerste V ollcsraadsbesluit, art. 507, del. 18 J uni 1894, 
heeft nauwkeurig kennis genomen van de bezvvaren 
tegen sommige bepalingen der wet op de generale 
opmeting, geopperd in de desbetreffendo memories, 
EVHR. nos. 307 en 844, 1894. 

Als resultaat van ernstige overweging en beraad
slagingen heeft uwe commissie do eer aan U Edclachtb. 
V ergadering voor te stellen : 

1. Afdoeling A van wet no. 9, 1891, 2) te doen 
vervallen. 

Landmeters zullen clan vcrplicht zijn te meten 
volgens het bestaande tarief, zonder da~ zij extra be
taling zullen kunnen eischen naar gelang van het aantal 
zijden der figuur op de lmart. 

1
) Die publieatie geschiedJe voor de eerste maal in de Staatscourant 

van 8 Augustus 1894. 
2

) Tarief voor figuren van meer dun 4 zijden. Zic bladz. 166 L."\V. 
1890-1893. 
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2. Vast to stollen, in verbancl met het eommissie- Nieuw tarief. 
rapport, goedgekeurcl bij Eerste Volksraadsbesluit art. 
441, dd. 14 Juni 1892, 1) dat de landmeter verplieht 
zal zijn (indien v66r ofbij de meting door den eigenaar 
of zijn vertegenwoordiger daarom verzoeht wordt) 
ongeveer op de helft, tussehen elke twee hoek-
bakens, bij de meting een merkteeken op de lijn aan 
te wijzen; 

en dat de landmeter verplieht zal zijn op afstanden 
of plekken, :woals door den eigenaar of zijn vertegen
woordiger v66r of tijdens de meting verzocht op iedere 
l~jn meerdere merkteekens aan to wijzen tegen betaling 
als volgt: 

voor het eerste extra nlerk op con lijn een pond 
sterling, en voor elk volgend merk op dezelfde lijn vijf 
shillings minder, met een minimum van vijf shillings 
per merkteeken voor het vierde en de volgende m8l·ken 
op dezelfde lij n; 

Verder, dat, wanneer zulke extra merken op ver
langen der eigenaren van twee aan elkaar gelegen 
plaatsen of stukken grond worden aangewezen, de 
kosten daarvan door die eigenaars, ieder voor de helft, 
zullen gedragen worden. 

3. Vast te stellen dat ieder landn1eter, wien een Kennisgeving door 
meetdistrict is toegewezen, verplicht zal zijn binnen de landmeters. 
twee maanden na publicatie dezes in de Staatsco~~rant 
aan den Landmeter-Generaal kennis te gevon of hij 
gewillig is onder het tarief, zooals nu gewijzigd, to 
1neten. 

Indien de landmetor binnen genoemden termijn 
niet anwoordt, of indien hij weigert onder het gewij
zigde tarief te meten, zal door don Landmeter-Generaal 
zoo spoedig mogelijk, en volgens desbetreffende bepa
lingen der wet een andere landmeter voor dat meet
district worden bonoemd. 

4. In overeenstemrning met de aanbeveling op Wijziging v. art. 15 
bladz. 2 van het rapport van den Landrneter-Generaal <ler wet op de gene
over 1893, aan art. 15 van wet no. 9, 1891~ toe te rale opmeting. 
voegen: 

"Geen persoon, niet behoorlijk door de Regeering 
als landmeter toegelaten, zal het reeht hebben zieh 
op eenige lmart of eenig document landmder te nocmen, 
of zieh als zoodanig te adverteeren, onder verbeurte 
van de boete, zooals in gemeld artikel15 is bepaald." 

U we commissie acht het verder niet raadzaam 
verandering aan te brengen in de wet, regelende de 
wijze van vernietiging, verandering ofverbetering van 
goedgekeurde kaarten. 

Ten slotte neemt uwe commissie de vrijheid uwe 
Aehtbarc Vergadering voor to stellen de Hoogedele 

1
) Zic bladz. 611 L.W. 1890-1893. 
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Regeering op te dragen zoo spoodig.mogolijk de geno
rale opmeting te doen uitvoeren. 

Edelachtbare heer en heeren! Uwe commissie 
meenende hiermede aan hare opdracht voldaan te 
hebben, heeft de eer te zijn, 

De commissie voornoemd, 

A. D. W. WOLMARANS, 
V oorzittor. 

PAUL MARE, 
C .• J. TOSEN, 

Led en. 

Ef~RsrrE VOLKSHAADSBESLUrrEN, 20 JULI 1804. 

AR'l'. 022. Goedkeurende: 

GENERALE INSTRUCTIE 1
) 

REGELENDE DE WI.JZE VAN HET HOUDEN EN INDIENEN DER 

REKENINGEN V AN 's LANDS INKOMSTEN EN UITGA VEN 
DER ZUID-AFRIKAANSCHJD REPUBLIEK. 

OoPdgekettrd en vastgesteld door den Edelachtb. Eersten Volks1·acul, 
bij a1·t. 922, dd. 20 .Tuli 1894. 

ARTIKEL 1. Het hoofd van elk departement moet 
op of v{)or den 31~ten Januari van ieder jaar aan den 
Thesaurier-Generaal eene jaarlijksche begrooting van 
cle vermoedelijke inkomsten en uitgaven van zijn 
departement voor het eerstvolgende dienstjaar inzenclen 
in een door dien ambtenaar voorschrevene vorm. 

De noodige vormen zullen aan de hoofden der 
departementen in tijds geleverd worden door of van 
wege den Thesaurier-Generaal. 

2. De begrooting van de inkomsten en uitgaven 
van het land moet door den Thesaurier-Generaal opge
maakt worden, na ontvangst der begrootingen van de 
respectieve departementen, en zal deze begrootlng alle, 
zoowel gewone. als buitengewone inkomsten en uitga
ven bevatten. 

1
) Door dit E.V.R.B. is vcrvallcn de Generale Instrnctic vcrmeld 

in Gouvts. Kennisgoving no. 131/1882, hladz. 10J7 L.W. 1849-1885. 
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3. De jaarlijks door den Volksraad goedgekeurde 
begrooting zal met betrekking tot de inkomsten en 
uitgaven voor het dienstjaar, waarop de begrooting 
betrekking heeft, stipt gevolgd moeten worden, onaan
gezien de regeling van voorafgaande jaren. 

De begrootingswet voor elk dienstjaar zal gepubli
ceerd worden in de Staatscourant en zal ieder ambte
naar zich daarnaar 'stipt moeten gedragen, en de uit
gaven voor zijn departement toegestaar1 onder geen 
voorwendsel mogen overschrijden, en zal de Thesaurier 
na de vaststelling der begrooting aan het hoofd van 
elk departement cen cxemplaar van die begrooting 
toezenden. 

4. De lwofdcn van clienst in de rekeningen rnoeten 
dezelfde zijn als in de begrootingswet; elke post van 
uitgave 1noet daarom zorgvuldig onder zijn gepast hoofd 
gerangschikt worden. Eenige onvoorziene uitgave, die 
niet gevoegelijk vnder een bestaand hoofa van dienst 
kan gebracht worden, moet als eene speciale uitgave 
opgebracht worden. 

5. Voor eenige uitgave over het dienstjaar gedaan, 
die geen uitstel had kunnen lijden, of die niet in 
de begrooting van dat dienstjaar opgenomen was, 
zal de Thesaurier-Generaal eene supplementaire begroo
ting opmaken en bij den Uitvoerenden Haad indienen, 
die zoodanige supplementaire begrooting bij de eerst
volgende zitting van den Edelachtbaren Eersten Volks
raad ter bekrachtiging zal voorleggen, en zal de Audi
teur en alle andere hoofden van departementen gehou
nen zijn, op verzoek van den Thesaurier, hem met alle 
vereische 1nformatie te voorzien, ten einde hem in staat 
te stellen zoodanige supplementaire begrooting op te 
maken. 

6. De Auditeur zal gehouden zijn onmiddellijk nadat 
de Thesaurie boeken van het afgeloopen dienstjaar 
afgesloten en geauditeerd zijn, vergelijkende staten op 
te rnaken van de geraamde en werkelijke ontvangsten 
en uitgaven, aantoonende onder elk hoofd eenig ver
schil dat er moge zijn tusschen de geraamde en wer
kelijke ontvangsten en uitgaven over het afgeloopen 
jaar met een breedvoerige explicatie, de redenen en 
autorisatie aangevende van dat verschil. 

7. Alle ambtenaren, belast rnet de invordering van 
's lands inkomsten, Jnoeten kasboeken houden, overeen
kornstig voorschreven vorrn, en zullen daarin dadelijk 
na ontvangst van eenige landsgelden het bedrag en de 
omschrijving er van (zonder rangschikki.ng) nwt eene 
korte opgave van de bijzonderheden van elken afzon
derl~jken post aanteekenen; op het blad van uitgaven 
moeten datum en bedrag van alle betalingen of stor-

18 

Begrooting moet 
stipt gevolgd wor· 
den. 

Publicatie der be· 
grooting. 

B epalingen om tren t 
hoofden van dienst 
en onvoorziene uit
gaven. 

Supplementaire be· 
grooting. 

Auditeur maakt 
jaarlijks een staat op 
der gedane uitgaven 
en getrokken in
komsten. 

Ambtenaren belast 
met invordering der 
bolastingen moeten 
boekhouden en ont
vangen golden 
stortcn. 
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tingen bij den Thesaurier gedaan, geboekt worden; hij 
elke starting of verzending van gelden moeten zij die 
vergezeld doen gaan van eene memorandum aanwij
zende elk bedrag onder elk bijzonder lwofd van inkom
sten ontvangen en in die betaling of starting begrepen, 
en de inkomsten van het loopend dienstjaar, onderschei
den van die, welko achterstallig zijn. 

Geen ambtenaar zal het geoorloofd zUn eene go
schrevene quitantie uit to reiken voor eenige betaling 
aan hem, ten behoeve van 's lands schatkist gedaan; 
alle quitanties zullen in behoorlijken vorm, in boeken 
gedrukt, gebonden, door den vormuitdeeler, geteld en 
afgernerkt en bij hern verkrijgbaar zijn. En zal ieder 
ambtenaar belast met de ontvangst van de landsgelden, 
zulke quitantie in volgorde rnoeten gobruiken, en van 
eenig onthrokend nummer aan den A uditeur bohoor
lijko en bevredigende vorantwoording doon. 

Jedt~r ambtenaar zal ulke quitantie, diu door hum 
afgt~geven wordt, beltoorlijk en duidulijk lensbaal' iu
vullen en den korten inJwud daarvan invullun op ltet 
contrablad van het quitantieboek: zoodra eenig qui
tantieboek verbruikt is, zal de arnbtenaar het terug 
zenden naar den Auditeur, die door het to vergelijken 
met cle door dion an1btenaar ingezonden staten, de 
correctheid daarvan zal onderzoeken. 

Geone <plitantie voor ontvangen lawlsgolden zal 
geldig zijn, wannoer die niet <loor den daartoe bevoog
den arnbtenaar goteokend is, en geeontrasigneerd door 
den ambtenaar op hern in rang volgende. 

Na de maandelijksche afsluiting van het kasboek 
1noeten de verschillende beclragen der ontvangsten ieder 
onder hun hoofd van inkomst gespecificoerd ·warden 
en het totaal van doze bedragen zal moeton overoon
komen met het totaal der ontvangsten van het kasboek. 

8. De Landdros~en der respectieve districten en 
andere hoofden van departe.menten en andere personen 
met de invordering van 's lands inkomsten belast, zu11en 
verantwoordelijk gohouden worden, voor do hehoodijke 
en nauwkeurige invorderingen van 's lands inkomsten 
volgens de begrooting hunner districten en depar
tementen. 

De Regeoring zal naar gelang van omstandigheden, 
van tijd tot tijd beambten kunnen aanstellen om in 
eenig district de Landdrosten behul pzaam to z~j n bo
lastingen in te vorderen; van zulke speeiale aanstel
lingen zal in de Staatscourant kennis worden gegeven. 

9. Betaling van bijdragen en belastingen voor gron
den in een ander district gelegen, kan dir~ct aan den 
Landdrost van het district, waar de belastingsehuldige 
woonachtig is, gedaan \Vorden, n1its overleggende de 
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laatste q uitantie of het certificaat, aantoonende het bedrag 
der belasting waar en wanneer het laatst betaald, als 
mede hoeveel door den belastingschuldige jaarlijks op 
het oogenblik der betaling aan de landskas versehul
digd is. Heerenrechten voor het district Pretoria ver
schuldigd moeten, en die, voor gronden gelegen in 
andere districten, kunnen op vertoon van beeedigde 
verklaringen van kooper en verkooper, bij den Civielen 
Commissaris te Pretoria worden betaald. 

Jeder Landclrost, die voor andcre districten eenige 
belasting ontvangt, en de Civiele Commissaris van Pretoria 
met betrekking tot door hem ontvangen heerenrechten 
zullen daarvan dadelijk in hun kasboek aanteekening 
maken met rooden inkt en verder een afzondcrlijk boek 
houden, waarvan zij iedere maand een duplicaat aan 
den Aucliteur-Generaal inzenden, tenvijl de Landdrost, 
die zoodanigo betaling ontvangt, on1niddellijk aan den 
betrokken :Landdrost kennis geven zal van het betaalde 
bedrag, ten cindc horn in staat to stellen die in zijn 
bijboeken maar niet in zijn kasboel{ op te brengen, en 
zulke opgave ontvangsten rnoeten met rooden inkt in 
zijn staten opgebracht worden. 

10. Behal ve de kasboeken moeten er bijboeken ge
houden wordcn van elk hoofd van inkomsten, waaronder 
de belastingen ingevorderd worden. Dagelijks moeten 
in de bijboeken de volle bijzonderbeden van elke ont
vangst opgebracht worden. Deze bijboeken moeten, met 
uitzondering van het boek der plaats- en erfbelasting~ 
op dezelfde w\jze worden ingericht als de quitanties, 
die er betrekking op hebben, en uit deze boeken moeten 
de bijzonderheden van elke ontvangst van's lands inkom
sten geboekt worden in den vorm of het bewijsstuk 
dat op die ontvangst betrekking heeft. 

Bebalve bovengenoemde boeken moet ieder Land
drost een register houden van alle plaatsen en erven, 
of gedeelten daarvan in zijn district gelegen, in zulk 
een vorm als later zal worden voorgesehreven, en zal 
bij ontvangst van kennisgeving door den Registrateur 
van Akten van eenige verandering van eigenaar of ver
deeling van eigendom dadelijk de benoodigde verande
ring of aanteekening in z\jn register maken. 

11. Op of voor den vjjfdcn dag van clko maand zal 
eon ieder belast met do invordering van's lands inkom
sten aan den Thesaurier inzenden oen gecertificeerde 
kopie van zijn kasboek van de afgeloopen maand, ver
gezeld met ge8peciHceerde bew\jsstukken en een staat 
aanttwnende het totale bedrag dat onder elk hoofd va:a 
inkomst in de afgeloopen maand is ontvangen, en de 
Jaturns van storting aan den Thesaurier, gestaafd door 
quitanties van de door hem gestorte sommen. 

Heerenrechten kun
nen bij Civ. Comm. 
to Pretoria betaald 
worden. 

VVijze van boeking 
enz. der belastingen 
in dit art. genoemd. 

Inrichting der bij
boeken. 

ltogister v. plaatsen 
enz. in het kantoor 
van den landdrost. 

Inzending v. kopie
kasboek bjj Thesan
rier met bewjjsstuk
kon en quitanties. 
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Zijn er geene gelden gedurende die maand ontvangen 
onder een der hoofden van ontvangsten~ dan rnoet het 
woord «nil)) geschreven worden in de eerste geldkolorn 
in de rekening, tegenover het hoofd van ontvangsten 
waarop het betrekking heeft. 

Voor de inlevering der rekeningen zal ieder arnbte
naar zoodanige verantwoording doende~ zijne rekening 
voor eenen Vrederechter bezweren. 

De Thesaurier zal cleze staten, na ze met zij ne boeken 
vergeleken te hebben, zonder verzuim bij den A uditeur 
inleveren. 

12. De A uditoul' zal alle rekoningen van ontvangsten 
en nitgavcn vergelijkcn met de boeken, opgavcn on andcrc 
documenten, welke kunnen dicnen orn te bewijzcn dat 
de aangeduide somrnen al die zijn, welke ingevorderd 
of uitbetaald hadden moeten worden. en zoo nict, dat de 
oorzaak van het tekort in elk geval wordt opgegevcn, 
zoo,vel als de maatregelen, die genomen zijn voor het 
invorderen van het achterstallige. 

Mocht eenige orgave of andere documenten ter be
vestiging van de opgave in de rekeningen, 'velke vereischt 
worden of om het bedrag van achterstallige betalingen 
aan te toonen, ontbreken of onvoldoende zijn, dan is het 
de plicht van den Auditeur om de vereischte U.ocumenten 
te vragen, en mocht er in de levering daarvan moeielijk
heid ontstaan. dan moet hij er van dadelijk aan den 
Uitvoerenden Raad kennis geven en eene kopie van die 
kennisgeving, tezamen met de instructie daaro p gegeven, 
voegen bij de rekeningen waarop zij betrekking rtebben. 

13. Zegeluitdeelers moeten, evenals alle andere ambte
naren, belast rnet de invorderingen van 's lands inkom
sten, een kasboek houden, en daarin dagelijks hunne 
ontvangsten voor verkochte zegels boeken, en wekelijks 
bij den Zegelmeester te Pretoria het bedrag van hunne 
ontvangsten storten; de balans der ontvangsten der 
maand moet op den laatsten dag der maand, na atloop 
der b8zigheden van den dag word en gestort of opgezonden. 

De Landdrost, Mijncommissaris ofandere ambtenaar 
daartoe benoemd, rnoet nauwkeurig de boeken van den 
zegeluitdeeler van zijn district onderzoeken, aangaande 
de ontvangst en den verkoop der zegels gedurende df' 
rnaand, de balans van den voorraad zegels op den laatsen 
dag der maand tell en en de omschrevene opga ve van 
den zegeluitdeeler certificeeren. Dezc opgave in dupli
eaat, geteekend door den zegeluitdeeler en gecertilicecrd 
door den Landdrost, Mijncomrnissaris ofanderen ambte
naar dam·toe benoemcl, zullen bcwijsstukken zijn tcr 
waarmaking van de postcn in de boeken van den 
zegelmcester dcr vcrantwoorde golden van de vcrkoehtc 
zegels. 
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De Landdrost moet dadelijk van alle onnauwkeu
righeden in het beheer van den zegeluitdeeler aan den 
Zegelmeester kennis geven, die daarvan dadelijk rapport 
maakt aan de Regeering. 

14. Alle ambtenaren, belast met de invordering van 
lanclsinkomsten en woonachtig op de zetelplaats, rnoeten 
wekelijks, en zoo mogelijk, dagel~jks, hunne ontvangsten 
storten bij den Thesaurier of bij den am btenaar die 
gerechtigd is ze te ontvangenl tenvijl de laatste betaling 
vool' de maand op den laatsten daarvan moet geschieden. 
Elke starting bij den Thesaurier of zoodanigen ambte-
naar gedaan, moet van een memorandum vergezeld gaan, 
aantoonende het bedrag dat onder elk hoofa van in-
komsten ontvangen is en in die betaling begrepen. 

Alle andere ambtenaren niet op de zetel plaats woon
achtig, n1oeten hunne ontvangsten bij den Thesanrier 
storten op zulk eene wijze als door dien ambtenaar wordt 
voorgeschreven. En alle zoodanige ambtenaren moeten 
den Th esaurier wekelijks bericht zenden van het bedrag 
van 's lands inkomsten in hunne hanclen. 

Kennisgeving v. on• 
na u w keurigheden 
aan zegelmeestcr. 

Wanncer en waar de 
gel(lcn gestort moo
ten worden. 

'15. (~eene schuldbewijzen mogen ontvangen worden Gcen schuldbewij
in betaling van eenige som, verschuldigd op rekening zen mogen ontvan
van 's lands inkomsten, tenziJ. met uitdrukkeli.J'ke auto- gen worden zondcr 

autorisatie der Rc-
risatie van de Regeering en dusdanige schuldbewijzen gecring. 
moeten onmiddellijk aan den rrhesaurier overhandigd 
worden~ die het bed rag als eene starting in zijn kasboek 
moet opbrengen op den dag van ontvangst. 

A lle am btenaren, die aldus gcautoriseerde schuld- Boekinp; v. schnld
bewijzen ontvangen, moeten het bedrag in bun kasboek bcwijzen. 
opbnmgen als belasting ingevorderd onder het hoofd van 
ontvangst waarop het be trekking heeft, zich crediteerende 
voor het beitrag zoodra de wissel aan den ThAsaurier 
gezonden of overhandigd is. De ambtenaar, die onge-
autoriseerd zoodanige schuldbewijzen aanneemt, zal bij 
geval van schade of verlies, persoonlijk voor de bedragen 
vcrantwoordelijk zijn. 

16. Geene rupees, cheques of -vvissels mogen in be- Wat vcrder niet in 
talino· van publieke inkomsten ontvangen worden. hetaling mag wor-

n . . . den aangenomen. 
17. Alle sommen ontvangen door den Gnffier of storting van gelden 

Meester van het Hooggerechtshof, cf den W cesheer, doorGriffierH.G.H., 
behoorende tot eenio·en boedel van welken aard ook of Meester H.G.H. en 

b ' . vVeeshecr 
tengevolge van cenige order van het Hooggerechtshof, · 
moeten voor zoover de wet of de regelen van het Hooge 
Hof daaromtrent geene andere voorschriften gevcn, on
middellijk bij den Thesau I'ier als een deposita gestort 
worden. Behoorlijke kasboeken, aantoonende de dagelijk-
sche ontvangsten en den datum van zulke depositos 
moeten door elk der bovcngenoemcle ambtenarcn gc-
houden worden. 
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Wanneer er gedeponeerd is door den Griffier of door 
den Meester van het Hooggerechtshof, of door den 
Vl ee~heer, dan moet zoodanig depositum van een me
morandum vergezeld gaan. 

De Thesaurier zal deze deposita onder dat hoofd in 
zijne algemeene kasrekening opnemen en zal, noch kapi
taal noch interest daarop verschuldigd, terug betalen, 
dan alleen op eene speciale autorisatie of order van hot 
Hooge Hof voor zoover het hofzaken betreft, en ingeval 
van Lterugbetaling van weesboedels, zal de Weesheer op 
aanvrage van de belanghebbenden, hetz~i persoonlijk ot 
bij procuratie, zoodanige gelden van den Thesaurier 
verkrijgen, op rekeningen uitgemaakt volgens zijne 
boeken, met aanhechting van de noodige bewijsstukken 
en behoorlijk beeedigde extracten uit zijne boeken. 

Alle zoodanige uitbetalingen zullen geschieden op 
rekeningen behoorlijk door den Auditeur voor correct 
gecertiflceerd en gepasseerd voor uitbetaling. 

Alle deposita bij den Thcsanrier gedaan door andere 
Gouvernementsambtenaren dan hier bovengenoemde, 
rnoeten vergezeld gaan van een memorandum aantoo
nende de bijzonderheden van elk deposito. 

Een abstracto omschrijving van de depositorekening 
moet bij de jaarlijksche rekening van den Thesaurier 
gevoegd worden naar den vorm voorschrcvcn in de 
instructie voor den rrhesaurier. 

18. Daar het hoofd van ieder departement of ieder 
belast met de invordering van 's lands inkomsten ver
antwoordelijk is voor de vervulling der plichten van zijn 
ambt, of voor de behoorlijke invordering en bewaring 
van 's lands gelden, die door zijne handen gaan~ zoo houdt 
het Gouvernement zulk een ambtenaar persoonlijk ver
antwoordelijk, indien hij aan zijnen ondergeschikte de ver
vulling der plichten opclraagt, die hij zelf te vervullen 
had. Het za1 zijn plicht zijn om alle onbekwaamheid of 
herhaalde zorgeloosheid, of ongehoorzaamheid aan orders 
door een zijner ondergeschikten begaan, zonder verzuim 
onder de aandacht van de Hegeering te brengen. 

Alle administratieve correspondentien van onder
geschikte am btenHren, aan de Hegeering, zullen gezonden 
worden door middel van het hoofd van het departement 
waaronder z~i geplaatst zijn. en zal het honfd van het 
departement bij toezending daarvan dadelijk zijn advies 
of opinie omtrent den inhoud daarvan ter informatie 
aan de Regeering mededeelen. 

'19. In elk geval waarin hoofden van departementen 
en belastinggaarders in gebreke blijven te zorgen voor 
de behoorlijke en nauwkeurige t;letaling van bedragen, 
die zij moeten ontvangen, zullen de verschuldigde be
dragen dadelijk tegen zulk een ambtenaar in rekening 
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worden gebracht, tonz\j hij op voldoende wjjze kan aan
toonen dat de niot-betaling binnen den bepaalden tijd 
veroorzaakt is door om~tandigheden, die hij noch ver
hinderen noch voorkomen kon, en ingeval het ontbrekende 
hedrag niet te bepalen is uit bewijsstukken en uit de 
kopie van het door hem overge]egde kasboek, zal het 
salaris van dien ambtenaar niet uitbetaald worden voor
dat hij aan den Thesaurier eene bevredigende opgave 
van het verschuldigde bedrag ingeleverd heeft. 

20. Ingeval van verlies van 's lands inkomsten, ver
oorzaakt doordien een publiek am btenaar uitstel geeft 
voor de betaling ecner belasting of voor het aannemen 
van onvoldoenden waarborg voor cene aan het Gouver
nement te betalen schuld, of wanneer hij nalaat ofver
zuimt orn bij tijds behoorlijke stappen te nemen om de 
schuld op de borgen te verhalen, \vanneer die niet van 
<len schuldenaar te verkrijgen is, of wanneer hij, in
geval een van hen insolvent wonH, verzuimt om de aan
spraken van het Gouvernement in tijds in te zenden, 
ten einde het in staat te stellen in de di videnden van 
den boedel te deelen; of doordien hij verzuimt en nalaat 
alle noodige en wettige maatregelen te nemen om die 
landsgelden te verkr\igen, in een woord, ingeval er door 
nalatigheid, zorgeloosheid, gebrek aan omzichtigheid, of 
door de schuld van een publiek ambtenaar eenig verlies 
van de inkomsten plaats vindt, zal het ontbrekende be
drag door den Auditeur tegen hem in rekening gebracht 
worden, en zijn gedrag aan de Regeering dadelijk worden 
gerapporteerd. 

21. Op of v66r den 15den Januari van elk jaar moe
ten de Landdroste.1 volledige registers opmaken van de 
be\voonde of onbewoonde erven in elk stad gelegen 
binnen hunne districten, met vermelding van de namen 
<ler eigenaren, aanmerkende die, welke binnen en die 
welke buiten de Zuid-Afrikaansche Republiek wonen. 

Deze registers te worden opgemaakt in voor te schrij
ven vorm, moeten ellce zes maanden herzien worden 
en van eenige verandering daadn kennis gcgevcn wor
den aan den Auditeur-Generaal. 

22. Landdrosten of andere ambtenaren belast met 
de invordering van plaatsbelasting (met uitsluiting van 
de erfbelasting, waarvan in het vorige artikel melding 
gemaakt is) en verder van de spoorweg-, hoof'd- en 
\vegbelasting verschuldigd door de blanke inwoners 
binnen hun district, moeten elk jaar, op of v66r den 
15den Januari een volledig register opmaken van allo 
bovengenoemde belastingen betaalbaar in bun district 
vermelrlende de narnen dor grondeigenaren, en speciaal die 
buiten de Repnbliok wonen, en in 't algemeen alle an-

Ambtenaar verant
woordelijk voor ver
lies van gclden door 
zijn nalatigheid ver
oorzaakt. 

Register van erven 
1loor landdrosten op 
te maken. 

Register van plaats
be1asting enz. door 
landdrosten op te 
maken. 
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dere bowoners die onderhevig zijn aan de betaling van 
eenige der hier vermelde belasting. 

De Superintendent van Naturellenzaken, belast met 
het toezicht op de nauwkeurige in vordering der kaffer
belastingen, zal zorg dragen dat op of vb6r den 15den 
Januari van elk jaar bij den Auditeur-Generaal wor
den ingezonden, volledige registers van elke kaiierlo
catie, met vermelding der districten, waarin zij respec
tievelijk zijn gelegen, de namen der hoofden van iedere 
stad, en het aantal hutten, die aan belastii!g onderwor
pen zijn; hij zal toezien dat die registraties door de 
ambtenaren, onder hem gesteld, worden herzien. 

23. Kopieen en registers waarvan in de twee vorige 
artikelen melding gemaakt is, moeten door de hoofden 
van ieder departement gecertificeerd, en niet later dan 
op den 31sten Januari van elk jaar aan den Awliteur 
ingezonden worden. 

24. Wanneer het aan den Thesaurier of Auditeur 
blijkt dat eenige landsgelden niet door eenigen amh
tenaar ingevorderd of niet dadel\jk door hem verant
woord zijn, moeten zij onmiddellijk daarvan aan de 
Regeering kennisgeven en intusschen zijn salaris achter
houden. 

25. Alle instructien, die van tijd tot tijd bij goed
keuring van de Regeering door den Thesaurier of Au
diteur-Generaal, aan ambtenaren gezonden worden, 
met betrekking tot het invorderen van eenige bijzon
deren tak van inkomsten of eenige andere instructie, die 
zij in de administratie geraden mogen vinden to geven, 
moeten beschou wd worden als een deel uit te maken 
van deze algemeene instructien. 

~6. Het totaal bedrag van eenige ingevorderde be
lasting of andere inkomsten, moet in alle gevallen in 
het kasboek van den Thesaurier in zijn geheel geboekt 
worden en eenige onkosten of belooning, die het vroeger 
de gewoonte was van zoodanig bedrag af te trekken, 
zullen voortaan ophouden als zoodanig behandeld te 
worden, maar zal voor zulke toelage of onkosten eene 
behoorlijke rekening uitgemaakt vvorden, voorzien van 
behoorlijke bewijsstukken en, na uitbetaling, onder de 
gepaste hoofden moeten geboekt wor<len. . 

'27. De landsuitgaven zullen op de volgende wijze 
geregeld worden :-

a. Alle betalingen van landsgelden moeten door 
den Thesaurier alleen gedaan wc,rJen. 

b. Alle betalingen behoorende tot een departe
ment en alle bewijsstukken door het hoofd 
van zoodanig departement gecertificeerd, 
moeten door den Thesaurier naar dat depar-



Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

281 

tement worden toegezonden en ieder amb
renaar, die alzoo lanasgelden van den Thesau
rie.r ontvangt, zal verantwoordelijk gehouden 
worden voor het behoorlijk besteden daarvan 
en voor de terugzending aan den Thesaurier 
van rl8 noodige bew\jsstukken, behoorlijk 
voldaan geteekend door degenen aan wien 
die gelden verschuldigd en betaald waren. 
Geene land:-.. gelden ter uitbetaling aan eenig 
am btenaar door den Thesaurier gezonden, 
zullen door zoodanig ambtenaar langer onder 
hem gehouden worden clan uiterlijk eene 
maand na ontvangst, en wanneer binnen 
dien tijd niet door hem aan den rechtheb
benden is uitbetaald, zal hij zulke gelden 
weder als een deposito aan den Thesaurier 
terugzenden. 

c. Iedere rekening moet opgemaakt worden onder 
haar speciaal hoofd van dienst en mag niet 
insluitend of verward worden met eenig 
ander hoofd van rekening of uitgaven daar
toe niet behoorende. 

cl. Alle rekeningen met hunne bewijsstukken op
gemaakt, moeten gerangschikt en geclassifi
ceerd worclen in abstracten onder hunne 
respectieve hoofden. 

e. Ingeval er twjjfel mocht ontstaan aangaande 
het hootd waaronder eenige ontvangst ofuit
gave moet gebracht worden, zullen de The
saurier en Auditeur daarin beslissen. 

f. De Thesaurier en Auditeur zullen beslissen 
welken vorm de rekeningen moeten hebben 
en zullen van tijd tot tijcl de veranderingen, 
die zij noodig achten, ter goedkeuring inzen
den bij de Regeering. 

Alle gedrukte vormen van salarissen, 
rekeningen en abstracten, met gerangschikte 
hoofden van uitgaven en bewijsstukken van 
inkomsten, zullen door den vormuitdeeler 
bewaard worden, b\j wien in tijds aanzoek 
voor zulke vormen 1noet gedaan worden. 

g. Op of v66r den 25sten van elke maand, moet 
elk hoofd van elk de partement aan den Au
diteur de salaris-rekeningen van zijn depar
tement voor diezelfde maand inzenden, 
en zal de Auditeur, wanneer hij die correct 
bevindt, ter uitbetaling aan den Thesaurier 
toezenden. 

h. Indien een salaris of toelage betaalbaar in eene 
zekere som, jaarlijks betaald moet \Vorden 

Terugzending der 
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maand geschicd is. 
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voor een gedeelte van een maand, clan moet 
de berekening gemaakt worden voor het aan
tal dagen volgens het salaris, enz., per jaar. 

i. Op of v66r den 1 Oden van iedere maand, moet 
elk hoofd van een departement aan den 
Auditeur alle andere rekeningen der uitga
ven van de vorige maand in behoorlijke 
abstracten inzenden, vergezeld van de noo
dige autorisatien om de daarin vermelde ua
gaven te doen, met dien verstande, dat wan
neer eenige uitgaven voor de eerste maal 
gedaan worden, daarbij gevoegd moeten wor
den de begrootingen voor eenige werken of 
de contracten, of de overeenkomsten in ten
ders, zonder die te doen quiteeren door de 
betrokken partijen, daar de quitantien moeten 
verkregen worden, wanneer de betaling ge
schiedt. 

f. Alle rekeningen of bewijsstukken moeten ge
teekend en gecertificeerd zijn door het hoofd 
van het departement waartoe zU behooren~ 
en alle autorisatien daaraan gehecht: alle 
zulke rekeningen, zooals hierboven beschreven, 
moeten in volledigen, correcten en behoor
lijken vorm aan den Auditeur door het 
hoofd van het departement worden gezonden 
die, zoodra geauditeerd, zoodanige rekeningen 
aan den Thesaurier ter uitbetaling zal toe
zenden, 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 
zoodanige rekening heeft gecertificeerd, met 
het overschot of te veel betaalde worden be
last, en voor het terugbetalen daarvan wordcn 
vcrantwoordelijk gehouden. 

Alle rekeningen en bewijsstukken door het 
hoofd van een dcpartement aan den A uditeur 
en door den Auditeur aan den Thesaurier ge
zonden, zullen in geen geval, en onder geene 
omstandigheid, aan eenig priyaat of belang
hebbend persoon wordcn overhandigd tcr 
overbrenging. 

k. De Thcsaurier, na zich verzekerd te hebben, 
dat rekeningen met juistheid gerangschikt 
z~jn onder hunne behoorlijke hoofden van 
dienst, en voorzien van de noodige autori
satien, zal cheques daarvoor uitmaken, en na
dat hij elke uitgave in zijn kasboek zal heb
ben geboekt, zal hij die be\vijsstukken met de 
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cheques, aan het hoofd van het departement 
terugzenden ter uitbetaling, en om beho0r
lijk te worden gequiteerd, en zal het hoofd 
van elk departement voor de dadelijke en 
volledige uitvoering daarvan verantwoorde
lijk zijn en aansprakelijk blijven voor eenige 
fouten, die later mogen ondekt. worden; en 
zal oncler geene omstandigheid zoodanige beta
lingen ten Thesaurierskantore gedaan worden. 

l. Op den eersten dag van iedere maand, of zoo 
spoedig als mogel\jk is, zal de Thesaurier aan 
de personen, die in of nabij de zetelplaats 
wonen, hunne wettige salarissen of toelagen 
uitbetalen met cheques, ten name van ieder 
persoon of het hoofd van het departement, 
of op zoodanige wijze a1s het voor den The
saurier het gemakkelijkst zal zijn. 

De cheques voor betaling aan personen, 
die niet op de zetelplaats wonen, moeten door 
den Thesaurier gezonden worden aan hoofden 
van departementen op de zetelplaats of aan 
Landdrosten van het district of Commis
sarissen van eenig gedeelte van een district, 
waarin zoodanige personen woonachtig zijn, 
te zamen met de documenten, waarop ze 
betrekking hebben, ten einde die behoorlijk 
te doen quiteeren en door getuigen te doen 
teekenen, waarna zulke documenten, wanneer 
ze in orde zijn, met het minst mogelijk 
verzuim, aan den Thesaurier moeten worclen 
teruggezonden. 

De hoofden van departementen op de 
zetelplaats, de Landdrosten ofCommissarissen 
en anderen met uitbetalingen belast zijn aan
sprakelijk voor de terugzending dezer reke
ningen aan den Thesaurier binnen den tijd 
door hem vastgesteld; komt hij daarin tekort 
dan wordt het totale bedrag dier rekening 
tegen hem in rekening gebracht of zijn salaris 
intusschen achtergehouden. 

tn. Geene rekeningen mogen voor de~ uitbetaling 
gequiteerd worden. 

n. Alle quitantien van betalingen moeten min
stens een persoon tot getuige hebben. 

o. \Nanneer eene betaling gedaan wordt aan eenen 
persoon, die niet schrijven kan, dan moet het 
teekenen van dien persoon en de betaling 
aan hem gedaan, gecertificeerd worden door 
twee getuigen als in hunne tegenwoordigheid 
geschied. 
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Uitgaven voor pu- JJ. Alle uitgaven, die moeten gemaakt worden voor 
blieke werken. · gebouwen of andere werken, hetzij bij con-

tract, aankoop van materialen of voor arbeid, 
rnoeten uitsluitend gedaan en verantwoord 
worden aan den rrhesaurier door het Hoofd 
van Publieke Werken. 

Uithetaling van sa- q. Wanneer de betaling van salaris aan eenig per-
laris op procnratie. soon verschuldigd of eene andere betaling ten 

zijnen behoeve door eenen anderen persoon 
wordt gevraagd, clan zal eeno voldoende over
making of machtiging in geschrift tot bewijs 
daarvan bU den Auditeur worden ingediend, 
die zich zal verzekeren of die overmaking of 
machtiging in goeden vorn1 en wettig uitge
voerd is, de volmacht volgens welke zulk eene 
handelina wordt gedaan zal op de rekeninp
op de volgende wijze geschreven on door d~n 
Auditeur geteekend worden. 

Altoos te verstaan echter, dat de volle 
bodragen van salarissen of andere vorderingcn 
aan den procuratiehouder kunnen nitbetaalcl 
worden, doch in geen geval bij gedeelten of 
partgewijze. 

Certificaat van den Jk' A. B., certificeer' dat een voldoende pro-
Auditeur. curatie in goeden vorm, behoorlijk 

gezegeld en wettig uitgevoerd, van wege 
C. D. aan mij vertoond is, ten eindo het 
salaris (of and ere vorclering) aan E. F. 
verschuldigd te ontvangen.-

Register van procu
raties. 

Aankoop van goe
deren na uitschrij
ven van tender. 

Tenders voor post
vervoer, verkoop v. 
Gouvts. goederen 
enz. 

Publicatie der ten
d.:lraanvrage. 

Geteekencl A. B., 
Auditour-Genoraal . 

. . . . . . . . . . . . . ·.189 

r. Do Auditeur zal een register doen houden van 
a1le procuration b~j ltem inge]overd. 

s. Alle goederen, die in 's lands dienst noodig 
zijn, voor het onderhoud, den aanleg of 
aanbouw van publieke gebouwen, wegon en 
clergelijken, kunnen worden gekocht na 
voorafgaande goedgekcurde tender. 

Voor bet vervoer van alle posten, Gou
vernementsgoederen, als anderszins, voor den 
verkoop van Gouvernements losse of vasto 
eigendommen, zullen geschieden bij contract, 
na voorat tenders te hebben aangevraagd 
door het hoofd van het betrokken clepar
tement. Elke aan vraag voor tenders zal v{>br 
de pnblicatio in de Staatscourant worclen 
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toegezonden aan den Auditcur-Generaal, om 
hern in staat te stellen daarop zijne opmer
king8n te geven. 

Alle zoodanige tenders moeten binnen 
den in de aanvrage vastgestelden tijd, ver
zegeld en behoorlijk geadresseerd, aan den 
Auditeur worden ingezonden~ die dezelve on
geopend ter beoordeeling zal voorleggen aan 
eene commissic bestaande uit hemzelf, den 
Thesaueier-Generaal en het betrokken depar
tementshoofd. 

De bovcngenocmd(~ commissie zal, voor 
zoover zij daartoe door du Hegeering ge
instrueerd is, de tenders finaal afhandelen. 
Zij beslissen dan welke tender zal worden 
aangenomen en wijzen elf het betrokkcn depar
ternentshoofd, Of zoo hun zulks verkieselijker 
mocht voorkomen een anderen ambtenaar 
aan, om het contract n1et hem -vviens tender 
is aangenomen, namens de Regeering te 
teekenen, nadat zulk contract na ingevvonnen 
advies van den Staatsprocureur door hen is 
goedgekeurd. 

Voor uitgaven van geringeren aard in 
bovengenoemde gevallen, zal eene speciale 
autorisatie van den Staatssecretaris, op last 
van den Uitvoerenden Raad, voldoende zijn. 

27 a. Voor alle uitgaven voor welke geene voorziening 
op de begrooting gemaakt is, wordt de speciale autori
satie vereischt, welke wordt verkregen op de wijze als 
beschreven in artikel 34. 

28. Jaarl~jks, niterl~jk een maand voor de opening 
der zitting van den Volksraad, zal de Thesanrier cen 
volledigen staat van fie inkmnsten en uitgaven, gecerti
ficeerd door cten Auditeur-Generaal, inzenden b~i de Re 
geering, die dezelve zal voorleggen voor den Volksraad, 
en zal diens goedkeuring eene uiteindelijke decharge zijn. 

20. Alle speciale machtigingen voor uitbetalingen van 
landsgelden door de Regeering geciaan, rnoeten schriftelUk 
worden gegeven en geene uitgave mag op mondelinge 
autorisatie geschieden. 

Wanneer eenig ambtenaar eenige landsgelcien uit
Lctaalt zonder zoodanige voorafgaande schriftclijke 
autorisatie, dan zal het bed.rag daarvan tegen hem in 
rekening worden gebracht. 

30. Elk ambtenaar, die geautoriseerd is om eenige 
uitgave te doen, zal daarvan een rekening uitmaken en 
rle nauwkeurigheid van zoodanige rekening moeten eer
titiceeren en indien het \verk of de Jever.ing bij contract 
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geschicd is, moot in het certifkaat vormeld worden dat 
aan het contract voldaan is, of anders dat de rekening 
billijk en redelijk is. 

31. In gevailen, waarin eenig a.mbtenaar eenige vor
deringen tegen het Gouvernement heeft voor reiskosten, 
rnoet h~j drn aard van dendienst, voor welken hij die uitga
ven gemaakt heeft, zoo duidelijk 1nogelijk uiteenzetten, en 
zal de rekening voor zoodanige reiskosten nauwkeurig 
moeten vermelden den dag, waarop de arnbtenaar zijne 
reis begonnen heeft, den datum, waarop hij ze volein
digde en de autorisatie, waarbij hij gemachtigd was om 
die reis te ondernernen. 

32. Jaarlijks, nadat de Volksraad de begrooting der 
inkmnsten en uitgaven heeft vastgesteld, zal de Secre
taris van den Volksraad eene volledige kopie daarvan, 
met eene mernorie van toelichting, overhandigen aan 
den rrhosaurier en Auditeur, wclke hun zal strokkcn tot 
leiddraail on gcnerale maehtiging ou1 gc(lurundc dat jaar 
zoodanige uitbetalingcn to doen. 

~)~1 \Vaunccr in den Joop van het dicnstjaat· oenig 
versoon tot eenig arnbt wordt aangesteld, of wanneer 
eenig persoon ophoudt een ambt te bekleeden, of wel 
in hot goval van vorandering in het bedrag van eonig 
salaris of toelago, of van hot aanstelleu van eenig ambte
naar tot speciale Hnantieele plichten, of wanueor eenigc 
stap genomen wordt met betrekking tot de ontvangst of 
uitgaven van 's lands gelden, dan zullen de volle bij
zonderheden daarvan onmiddemjk aan den Thesaurier, 
den Auditeur en het betrokken hoofd van het departe
ment bekend gemaakt worden en zullen de noodige 
aanteekeningen daarvan rnoeten gemaakt worden op de 
lijsten van de departementen aan wien zij respectievelijk 
gezonden zijn met vermelding van den datum en het 
nornmer van de 1ninute of brief waarb~j die kennisgoving 
gedaan is. 

B4. Voor alle uitgaven, niet begrepen onder ofboven
gaande de geautoriseerde hoofden van dienst, moet de 
speeiale autorisatie, als vennelcl in art. 27, op de vol
gcude \V~jze aangevraagd worden: 

In geval van onvoorziene omstandigheden en zoodra 
eenig ambtenaar bemerkt, dat eenige noodzakelijke uit
gaven de som~ bij rle begrooting van zijn departement 
goedgekcurd, zal tc boven gaan, zal hot hoofd van zoo
danig departement aan den Thesaurier cone requisitio 
inzenden, nauwkcurig overcenkomende met do geclassi
Hceerde hoofden Yan dienst in de jaarlijkschc begrooting 
van de uitgaven, waarvoor voorziening gemaakt rnoet 
worden,. aantoonende tcgenover elk bijzonder deel dat 
gevraagd wordL hoeveel tot den laatsten dag der vorige 
maand is uitgegeven, het bedrag vastgesteld en de 
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jaarl~jksche Legrooting en de Lalans van beiden, behalve 
het bedrag waarom in de requisitie gevraagd wordt; 
ook zal b~j die requisitie verwezen worden naar 
eenige correspondentie, die plaats gevonden heeft met 
betrekk:ing tot zoodanig bijzonder deel van uitgaven 
waarom :in die requisitie gevraagd wordt, teneinde de 
Regeering over de gepastheid of noodzakelijkheid van 
die uitgave te beter kan oordeelen. De 'fhesaurier zal 
zoodanige requisities dadelijk onderzoeken en onmiddel.
lijk met zijne aamnerkingen daarop, toezenden aan den 
Staatssecretaris,' om voor den Uitvoerenden Raad ter 
behandeling te worden gelegd. 

3G. De Staatssecretaris zal dadelijk zoodan:ige re
quisities voor d.en Uitvoerenden Raad leggen, die aan 
den 'fhesaurieur, in geval van goedkeuring daarv~n, de 
vereischte specialo autorisatie zal verleenen, hem machti
gondo om onder het daartoe bestemdo hoofd zoodanige 
uitgaven te doen. 

De Tites~utrlet· zal bij do ontvaugst daarvan dadc
lijk den <Lt1lbtonaar met de uitgaven bolast, vau doze 
1nachtiging kennis geven, om hem in staat te stollen 
voor de behoorlij ke uitbetaling daarvan zorg te dragen. 

Eene kopie van elke speciale machtiging zal aan 
den Auditcur ter z~jne informatie "vorden toegezonden. 

Mocht de geautoriseercle uitgave het bedrag bjj de 
goedgekeurdo requisitie vormeld blijken te Loven te 
gaan, clan zal de ambtenaar, die do requisitie gemaakt heeft 
voor de meerdere uitgave, eene supplementaire requisitie 
inzenden :in denzelfden vorm opgesteld als de boven
genoemde roquisitie en die te doen vergezeld gaan van 
een brief~ die de noodzakehjkheicl voor de meerdere 
uitgave dui(lelijk maakt, of in geval van een niouw 
deol van uitgave, de oorzaak van zulk eene uitgave. 

De 'fhesciurier zoodanige supplementaire requisitie 
ontvangen hebbende, zal die onderzooken en naar den 
Staatssecretaris opzenden orn behandold te worden op 
dezelfde wijze als hiervoren bepaald. 

~36. l\let betrckking tot allo pnblieke \Vorkon zal de 
Lcgrooting, ten eindo die te kunnen vergelijken rnet de 
werkeUjke uitgaven, waarop elk werk ondernornen 
wordt, in zoodanige vorrn moeten opgernaakt worden, dat 
duidelijk arbeid van materialen worclt onderscheiden en 
ook antoonende alles wat door huur, contraet ~,r pak
huizen zijn verschaft, vergozeld van P.P.ne rnenwrie van 
toelichting; en de rekeninge~ daartoe betrekkel~jk, 
zullen vergezeld gaan van een staat, aantoonende, met 
betrekking tot elk werk on gebouw, het totale bedrag 
der goedgekeurde begrooting voor dit jaar; het bedrag 
indien eenigo uitgegeven in de vorige jaren, de ver· · 
sehillende sommeu uitgegeven in het loopende jaar, met 
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vermelding der werkelijke aankoopen, het be<lrag van 
contractwerk, huurloon en rle materialen, die uit de 
landsinrichtingen of pakhuizen zijn verkregen (in den
zelfden vorm aJs de begrooting van hot werk) en de 
som, die overblijft van het geld hetwelk bij de begroo
ting voor publieke werken beschikbaar is gesteld. 

· 37. Wanneer het gebeurt dat de som bU de begroo
ting beschikbaar gesteld, overschreden worctt door eenig 
ambtenaar zonder de speciale autorisatie als hier-boven 
vermeld daartoe te hebben verkregen, dan wordt het 
versehH to veel nitbetaald, tegen den ambtenaar die do 
overbetaling deed, in rokening gebra~ht en do Thesaurieur 
zal zoodanig bcdrag aftrekkcn van eenig salaris of 
andere son1 aau dien ambtenaar VCL'Sf'.hntdigd en iu 
zijne rekoning het bedrag boeken als << tcrugbetaaldc 
gelden.)) 

Indien er geen salaris of and ere so m aan den am b
tenaar, die zoodanige ongeautoriseerde uitbetaling ge
daan heeft, verschuldigd is, zal de Thesaurier, die om
standigheid ter ker~nis brengen van den Staatssecretaris, 
die zulks dadelijk zal voorleggen voor den Uitvoerenden 
naad orn hunne instructies daaromtrent te erlangen. 

B8. In die gevallen, waarin het Hoofd van eenig 
departement het noodzakelijk mocht vinden om dage
lijksche of wekelijkscbe uitbetalingen te doen voor bnur, 
loon, of aankoop van voedsel voor de werklieden in de 
afgelegene deelen van het land, zal hij die omstandig
heden aan de Regeering door middel van den Thesaurier
Generaal bekend maken, die van tijd tot tijd beslissen 
zal over de sommen die als voorschot voor dit doel aan 
hem zullen worden toegestaan. Doze voorschotten 
moeten uitsluitend gebruikt worden om het Hoofd van 
zoodanig departement in staat te stellen om zulke 
wokelijksche of dagelijksche uitlJetalingen te doen, en 
hij zal gehouden zijn orn op den tijd bepaald van die 
gedane voorschotten b~i wijze van rekening verslag te 
doen bij den Auditeur, met aanhechting van de daar
mede in verbandstaande q uitanties en verwijzing naar 
en daartoe verkregene antorisatie. Wanneer zoodanige 
rekeningen door den Auditeur correct worden bevon
den, zal bij die toezenden naar den Thesaurier, die 
zoodanige rekeningen zal betalen aan het Hoofd van 
het departement, wien het aangaat orn zijn voorschot 
kas weder aan te vullen, totdat het werk volgens con
tract zal voltooid zijn. 

B~j het einde van het werk, waarvoor zoodanige 
voorschotten gegeven zijn, zal het Hoofd van het de
partement z\jne rekeningen insturen met de balans 
uverig, indien er is, om te worden geauditeerd. 

In gevallen waar voorschotten gemaakt worden 
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moet voor den 31sten December Yan elk jaar b\j den 
Thesaurier verantwoord worden, tenzij anders bepaald, 
en zal het aan geen ainbtenaar geoorloofd zUn het voor 
andere dooleinden te gebruiken. 

39. De Hoofden van de departementen en alle andere 
am btenaren, be last met het uitbetalen van lands geld en, 
n1oeten een boek houden, waarin zij onder geclassifi
ceerde hoofden alle uitgaven en rekeningen, die door 
hen uitgemaakt worden, moeten boeken, aantoonende :-

1o. Den datum van verzending der rekening naar 
het Auditeurskantoor; 

2o. In wiens naam en het bedrag en den aard der 
uitgave of van het werk of dienst, en de maand en het 
jaar, waarin de dienst of het werk verricht is. Door 
zoodanig boek nauwkeurig· te honden, zal iedere amb
tenaar in staat gesteld zijn om toe te zien en te v Jor
komen, dat meer dan eene rekening gecertificeerd en 
gegeven wordt voor een en dezelfde uitgave. 

Alle Hoofden der departementen zullen verantwoor
delijk gehoudeu worden voor eenige meerdere of dubbele 
betaling of andere onnauwkeurigheden door hen begaan. 

Ten einde te voorkomen, dat rekeningen voor uit
gavon door hen gedaan op een lateren en ongelegen tijd 
worden ingeleverd, zullen zij de noodige maatregelen 
nemen voor de directe en geregelde inzending van alle 
rekeningen van uitgaven gedurende iederen afgeloopen 
maand en uiterlijk binnen den tijd als vastgesteld in 
artikel 27, letters g, h, i. 

40. Tenzij eene voldoende verklaring gegeven kan 
\VOrden van eenig uitstel, vertraging of nalatigheid in 
het inleveren van rekeningen of van documenten tot 
staving der inkomsten, zal het bed rag van die rekenin
gen of bew\jzen tegen den ambtenaar, die in gobreke 
is, in rekening gebracht worden. 

41. Alle betalingen, die door den Thesaurier gedaan 
moeten worden, zullen geschieden door cheques, door 
hmn of door den Assistent Thesaurier geteekend, en 
gecontrasigneerd door den am btenaar, die in zijn departe
ment op hen in rang volgt. 

Geene zulke cheques zullen geldig zijn, tenzij ge
contrasigneerd zooals boven aangegeven. 

42. Geene onderdeelen van eene penny mogen in de 
optelling van eenige rekeningen voorkomen. Deelen onder 
eene halve penny worden niet gerekend, al wat een halve 
penny te boven gaat wordt als eene penny gerekend. 

43. Zoolang de Volksr&ad daarin geene verandering 
maakt, zal het rekening- of dienstjaar loo pen van af den 
1sten Januari tot den 31sten December vanieder jaar, alle 
quitantien en betalingen gedurende dien tijrl worden tot 
don dienst van dat Jaar gerekend met dien verstande, 
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dat geene vooruitbetalingen van belastingen voor het 
volgend jaar verschuldigd, m~gen worden aangenomen, 
en de Thesaurier zal, nadat hiJ de balans van het kasboek 
op laatstgenoemden datum opgemaakt heeft, de balansen 
op de rekening van het volgende dienstjaar overbrengen. 

44. De Hoofden van ieder departement zullen ver
antwoordenik gehouden worden voor alle goederen, vee 
en andere Gouvernements·eigendommen, d'.le onder hun 
beheer of bewaring zijn gesteld, en zij zullen een boek 
houden, waarin dagelijks opgeschreven wordt de ont
vangst van alle goederen, vee, en andere Gouvernements
eigendommen, en zij zullen niet daarover mogen be
schikken zonder schriftelijke instructen. 

De ontvangst van vee of goederen van eenigen aard, 
bij wijze van verbeurdverklaring of anderszins, moet 
dadelijk bekend gemaakt wor4en aan den Staatssecretaris, 
zoodat de Regeering daarop zal boslissen, hoc daarmode 
verder zal gehandeld worden. 

45. Niet later clan den 15den J uli van ieder jaar 
moeten de 1-Ioofden van ieder departement en alle amb
tenaren, die goederen, vee of andere Gouvernements
eigendomrnen in bewaring hebben, aan den Auditeur 
staten inzenden, aantoonende de hoeveelheid of het aantal 
van elke soort voorhanden op den eersten dag van het 
ingetreden dienstjaar; de hoeveelheid, of het aantal ont
vangen gedurende het afgeloopen dienstjaar; de hoeveel
heid of het aantal gebruikt in publieken dienst, vergezeld 
van de schriftelijke autorisatie van het Gouvornement 
om daarover te beschikken; en de hoeveelheid of het aantal 
in voorraad op den laatsten dag van het dienstjaar; 
verantwoording doende van eenig te kort dat gedurende 
dat dienstjaar heeft plaats gehad, en indien eenig tekort 
niet op bevredigende wijze verantwoord kan worden, 
zal de waarde van zulk tekort in rekening gebracht 
worden tegen den verantwoordelijken ambtenaar. 

46. W anneer eenig bed rag tegen een am btenaar in 
rekening gebracht wordt, of hij in gebreke blijft aan den 
last hem, in verband met eenig artikel in de Generale 
Instructie vervat, gegeven, te voldoen, zal de Thesaurier 
hem geen salaris of ander geld dat hem toekomt be
talen, alvorens het bedrag van zulke som in de lands 
schatkist terugbetaald is, of hij voldaan heeft aan den 
last hem gegeven, tenzij hij voorzien is van eene ge
schrevene machtiging van de Regeering, die hen1 ont
slaat van zulk eene terugbetaling. 

47. Alle ambtenaren zijn verplicht om, zoodra zij 
door den Thesaurier of Auditeur gevraagd worden om 
inlichtingen met bP-trekking tot hunne rekeningen van 
inkomsten of uitgaven of anderszins, onmiddellijk daarop 
te antwoorden. 
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Eenig ambtenaar verzuimende om binnen een be- Strafbcpaling. 
hoorlijken tijd de inlichtingen ofverklaringen over zijne 
rakeningen, waarom de Thesaurier of Auditeur gevraagd 
heeft te zenden, zal aan de Regeering darlelijk gerap-
porteerd en zullen de sommen, waarvan uitlegging of 
inlichting gevraagd wordt, tegen hem in rekening kun-
nen gebracht worden. 

Wanneer eenige som tegen eenen ambtenaar in Dito. 
rekening gebracht wordt, zal de Auditeur terzelfdert~jd 
aan den Thesaurier de bijzonderheclen van elke zooclanige 
handeling bekend maken. 

Geene sommen zoodanig in rekening gebracht, zullen Gecnkwijtschelding 
kwijtgeseholden worden, clan alleen op schriftelijke zonder schriftelijke 
autorisatie van de Regeering door middel van den antorisatie der Reg. 

Staatsseeretaris, aan wien de verzoeken tot opheffing 
daarvan door den belasten ambtenaar gedaan moeten 
wor(len, vergezeld van zulke toelichtingen als noodig 
mochten geacht worden tot inlichting van de Regeering, 
die, na rapport daarop van den Auditeur ofThesaurier 
het verzoek zal in overweging nemen en daarop beslissen. 

48. De Staatscourant en andere gedrukte documen- Amhten. moeten lie 
ten, zooals wetten, kcnnisgevingen, circulaires, enz., Staatsconrantcn 

d · d b b h 1"1 1 ·· enz. zorgvuldig be· na oor 1e er am tenaar e oor 1J c ge ezen te Z\JTI, warcn. 
moeten zorgvuldig in de verschillende kantoren in volg-
orde gerangschikt en bijeenverzameld worden, en de 
Hoofden van ieder departemcnt zullen verantwoordelijk 
zijn voor eenige Staatscourant of andere documenten, 
die aan hunne «files>) of registers ontbrekcn. 

49. Alle vroegere bepalingen, voor zoover strijdig Herrocpingsclau
met deze generale instructWn, worden hierb~j herroepen snlc. 
van af den datutn flezcr, en wordt ieder ambtenaar ten 
strengste gelast zich naar deze instructien sti pt te ge-
dragen. 

50. Waar gesproken wordt van den Thesaurier- Het woord Thes.
Generaal, zal de Asst. rrhesaurier-Generaal mede in be- Generaal omvatook 

.. d h" d' l' h 11 h f asst. Thes.-Gen. grepen Z1JTI, aar waar 1J 1e p 1c ten te vervu en ee t 
in verband met de administratie in het Thesauriers-
kantoor. 

51. Deze Generale Ins:ructie zal kracht van vvet Inwerkingtreding. 
hebben dadelijk na pnblicatie in de Staatscourant. 1

) 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 27 J uli 1894. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

----- ---------------------------------------------
1

) Dezc jnstrnctic word voor de ccrstc maal gcpublicccrd in de 
Staatscotwant van 1 Augnstus 1894. 
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AnT. 925. 1 ) De Eerste Volksraad besluit, in antwoord 
op de Regeeringsmissive, thans aan de orde, de BEd. 
Regeering te l'machtigen de noodige stappen te nemen 
tot regeling van opcommandeeren op dorpen al waar 
een veldkornet bestaat, om onregelmatigheden te voor
komen. 

Bedoelde missive bevatte Uitvoerende Raadsbesluit 
art. 381, d.d. 20 Juli 1894·, luidende: 

Aan de orde: Bespreking van verschillende be
richten, rapporten en klachten over ongeregeldheden 
in het commandeeren van personen en bijdragen voor 
het tegenwoordige commando. 

De Uitvoerende Raad, overwegende dat het tegen
woordig gevolgde stelsel niet in alle opzichten vol
doening geeft; 

Besluit den Edelachtbaren Eersten V olksraad voor 
te stellen de Regeering te machtigen, commissies aan 
te stellen en daarvoor instructies vast te stellen, ten 
einde het opcommandeeren van manschappen en be
noodigdheden billijk en ordelijk te doen geschieclen. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 21 JULI 1894. 

ART. 938. De Raad vereenigde zich met het com
r nissiera p port. 

Bedoeld rapport luidt: 

De commissie, lettende op V.R.B. art. 1149 van 
1890, 1207 van 1891, en 483 van 1892, kan zich met 
memorialisten vereenigen en beveelt uwe verga.dering 
aan de REd. Regeering op te dragen overeenkomstig 
hun verzoek 2) te handelen en verder memorialisten 
hiervan kennis te geven. 

EERSTE VOLKSRAADSBESL UIT, 25 .H TLI 1804. 

Goedkeuringderin- AnT. 907. Voor kennisgeving werd aangenomen 
structies voor mijn- T. V.R.B. art. 550, d.d. G Juli 1894. 
opmeters. 

1
) .Zie wet no. 2, 1883, art. 3, bladz. 1164 e v., L.W. 1849--1885. 

3
) Memorialisten verzochten den Raad de Regeering op to dra.gen 

geene ambtenaren nan to stellcn behoorendc tot de Rooml'!ch-Katholie ko 
kerk. 
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Bedoeld T.V.R.B. luidt: 

[1894 

N a eenige opmerkingen werd het schrijven van 
de Regeering met de regels voor kennisgeving aan
genomen. 

Bedoelde rcgels zijn: 

INSTRUCTIES 
1

) VOOR MIJNOPMETERS IN DE 
ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

WERKZAAMIIEDEN. 

ARTIKEL 1. De werkzaamheden 1·3!' mijnopmeters 
zijn omschreven in hoofdstuk VI va'l de mijnregulaties. 

INSTRUMENTEN. 

2. Voor de uitvoering van zijn werk moet de mijnop
meter nauwkeurige en doelmatige instrumenten en meet
werktuigen gebruiken. 

1-IOEKEN. 

d. De hoeken moeten worden aangegeven in graden 
(s), waarvan 360 op den cirkel gaan, en in 60 deelige 
onderverdeelingen in minuten (~) en seconden (!!). 

LENGTEMAAT. 

4. Bij alle mijnopmetingen moet de metermaat 
worden gebruikt. Eene lijst van de te gebruiken af
kortingen voor aanduiding van maten en gewichten is 
aan het einde dezer instructies bijgevoegd. 

WARE MERIDIAAN. 

5. Alle boven-en ondergrondrnetingen moeten worden 
vastgelegd aan den waren meridiaan, welke in de ver
schillende mijndistricten door den Gouvernements
mijnopmeter wordt bepaald en door vaste punten hlijvend 
moot worden gemerkt. 

AANSLUITING AAN DE 'l'RIANGULA'riE VAN DE OMLIGGENDE 
GRONDEN. 

6. De ondergrondopmeting moet verbonden worden 
met de bakens van het mijn-eigendom. Waar zulks 
1nogelijk is moeten de. rnijnopmetingen rnet de triangu
latie van de ornliggende gronden worden verbonden, en 
de coordinaten n1oeten allen van afhet nul punt daarvan 
berekend worden. 

1
) Deze instructies werden vastgesteld bij Uitvoerende Raadsbesluit 

art. 209, d.d. 11 April 1894, en traden in werking van den datum der 
publicatie in de Staatscourant, zijnde 25 April 1894. 
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DOVENGROND OPMETINGEN. 

7. Bij bovengrond opmetingen moet de rnijnopmeter 
vooral rekening houden met die voorwerpen der opper
vlakte, welke in § 81 der mijnregulaties worden bedoeld. 

VASTE PUNTEN BOVENGRONDS. 

8. De voornaarnste hoekpu-:1ten der oppervlakte 
meting moeten, voor mogel~jke latere aansluitingen 
van aanvullingsopmetingen, blijvend worden gemerkt 
en in de meetboeken zoodanig genoteerd dat zij door 
een anderen mijnopmeter gemakkelijk kunnen wor
den gevonden. 

ONDERGRONDOPMETlNGEN. 

0. Allc open en toegankelijke uitgravingen in de 
rnijn moeten zoodanig opgemcten en gewaterpast 
worden, dat de vereischte horizontale en verticale pro
jecties kunnen worden gemaakt. 

Bij opneming en waterpassing van hcllende gangen 
en hellende scltachten en van hoofd-galerijcu (main 
levels) nwet de grootsto nauwkeurighoicl in aeht 
worclen gonmncn. 

GEOGNOSTISCUE TOES'l'ANDE~. 

10. B\j ondcrgrond-metingen moet de mijnopnwter 
vooral letten 0p zulke geognostische toestanden welke 
voor het bewerken der rnijn van belang zijn, zooals·: 
verstoringen in de schichten of Jagen, verandering in 
de helling en dikte der rifl'cn, uitloopende «leaderS,)) 
verandering van het gesteente in do dwarsgangen (cross
cuts) en dergelijken; en de waarnemingen daarvan 
rnoeten in het meetboek worden opgeteekend. 

VASTE PUNTEN ONDERGHOND (BENCTTMARTZS). 

11. Hij mulnrgrund-nwtingen moeten df' hork
punten 11ie, hetzij voor contr()]e of voor latere aan
vullings-nletingen, tot aansluiting 1noeten dienen, door 
vasto punten (benchmarks) blijvend worden gemerkt. 

'1~. Ingeval n1eerdere vaste pnnten of merkteekens 
op elkander volgen, waardoor verwarring zon kunnen 
ontstaan, rnoeten deze orn zc behoorlij k van olkander 
te kunnen onderscheiden, in het meetboek zoodanig 
worden aangeduid, dat alle twijfel dienaangaande voor 
't vervolg '\veggenomen is, 

-13. Bij aanvullings-metingen, dat is bij eene latere 
voortzetting van reeds uitgevoerde metingen, mag nooit 
van onzekere merkteekens wordcn uitgegaan, maar 
.Ir10ot de meting aan voorgaande vaste punten worden 
aangesloten, waaron1trent geen twijfel bestaat. 
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~IEE'fBOEK. 

14. De rnijnopmeter is verplicht alle opmetings
aanteekeningen in zijn meetboek op te teekenen. 

Al vorens de o bserva ties in het meet boek op te 
schrijven moet de datum der meting worden vermeld, 
alsmede de afwijking van de magneetnaald, waarge
nomen op den dag der meting, ingeval het kompas 
(miners-dial) als hoekmeetinstrument gebruikt wordt. 

De inrichting van het meetboek bl~jft overgelaten 
aan den mijnopmeter; de oorspronk.elijke observaties 
en de door berekening afgeleide resultaten, alsook de 
daarbij behoorende aanmerkingen en schetsteekeningen 
moeten zoo duidelijk en begrijpelijk mogelijk worden 
aangegeven, zoodat iedere andere mijnopmeter in staat is, 
het mijnplan zonder verdere gegevens daaruit te maken. 

Volgeschreven meetboeken mogen niet vernietigd 
worden. 

BEREKENING VAN SINUSSEN EN CO-SlNUSSE~. 

1G. Dij ondergrond-rnetingen kan de berekening 
der sinussen en co-sinusscn van invallende of op
loopende rneetlijnen aan vertrouwbare tabcllen worden 
ontleend. 

\VATEHPASSlNG EN llORIZON'l'ALE LlJN (DATUM LINE). 

16. Alle waterpassingen boven- en ondergronds, 
moeten in verband worden gebracht met eene horizon
tale lij n (datum line), welke op een vaststaand en 
nauwkeurig gemerkt punt zoodanig moet worden ge
construeerd, dat alle gezamenlijke hoogtepunten van 
ecne mijn, hetzij onder of boven de lijn kmnen te liggen. 

Wanneer aangrenzende rn~jnen geen gemeen
schappelijke horizontale lijn hebben, dan rnoet de re
latieve positie van de verschillende horizontale l~inen 
tot elkander worden vastgesteld en in eene aanmerkin~ 
op het plan van ie(lere 1nijn aangEtgeven. 

PAPIER VOOR l\:IIJNPLANNEN. 

17. Voor mijnplannen mogen niet anders dan 
losse vellen ter grootte van het bekende Whatman 
papier (68 X 102 centirneter) worden gebruikt. 
Vvanneer de grootte van zulk een vel papier niet 
voldoende is voor een rnijnplan, clan rnoeten twce of 
rneer vellen naast elkander worden gebruikt, zonder 
deze echter aan elkander te plakken. Zij mogen niet 
worden opgerold~ maar moeten in eene daarvoor pas
sende portefeuille of lade geborgen worden. 

Voor concept-plannen kunnen gewone vellen van 
de beste soort papier en van de opgegeven grootte 
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worden gebezigd; de plannen welke eehter voor gebruik 
zullen dienen, rnoeten op gelijke ve1len op grijs Jinnen 
geplakt, worden geteekend. 

KAAHTENNET. 

'18. Voor rnijnplannen moot op elk hlad teekenpapier 
een lijst van 00 X UO centimeter wordeu gctrokkcn, even
wijdig rnet en op gelijke afst~nden van den kant van 
het papitw, zoodat aan de beide korte zijden van het vel 
(Oost- en Westzijden) een wittc rand van () centimter 
en aan elke brecde zijde (Noord- en Zuidzijden) cen 
witte rand van 4 centirnetor vrijblijft. 

De korte zijden dezer lijst moeten alsdan in 12 on 
de lange zijden in 18 onclerdeelen van G centimetcr lcngto 
elk, wordcn verdeeld, en de tegenover elkander liggendc 
correspondeerende punten door fljne zwarte lijnen ver
bonden worden. 

De op deze wijze getrokken netten bestaande uit 
vierkanten van 5 centimeter, moeten op alle plannen 
eener mijn zuiver met elkander overeenstemmen. 

CONCEPTPLANNEN. 

19. Van elke m~jnmeting, welke in kaart wordt 
gebracht, moet eerst een concept-plan wordon gemaakt, 
welk concept-plan client als de grondslag voor latere 
aan vullings-rnetingen. 

Om dit concept-plan zoo weinig mogelijk te besclla
digen moet hiervan het kaartennet en de teekening O]J 
een stuk doortrekpapier (tracing paper) van gelijke 
grootte worden overgetrokken, en daarvan worden 
overgeprikt, op het papier voor de gebruiksplannen. 

20. Het teekenen der concept-plannen gesehiedt 
alleen met lijnen zonder kleuren hoe oak uenaamd. 

21. De meetlijnen rnoeten rnet dunne, karmijnroode 
l~jnen worden geteekend en de hoekpunten mot kleine 
cirkels van dezelfde k lcmr \vorden omgnven. 

1 ~ij ondergrondmetingen rnooten op de planncn de 
lwekpunten ook met de rnerkteekens (Benclunarks) 
worden voorzien, en de datum der opmeting verkort 
bijgeschreven worden. 

ILET MAKEN VAN 1\IIJNPLANNEN. 

22. Elk mijnplan moet een opschrift dragen, be
vattende; 

a. het ond enverp der teekening ; 
b. nauwkeurig geteekende schaal met verme]ding 

van de verhouding; 
c. vermelding wanneer gemaakt; 
d. verklaring van de teekens en kleuren; 
e. handteekening van den mijnopmeter. 
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Wanneer het mijnplan twee of rneer vellen teeken
papier beslaat, behoeft het opschrift alleen op het 
eerste blad te worden gemaakt en de volgende vellen 
rnoeten rnet de volgnummers no. 2, 3, 4 enz. in den 
reehtcr bovenhoek onderscheiden worden. 

Dezc volgende bltulen rnoeten ook~ op eene daarvoor 
passende plaats, door den mijnoprneter worden geteekend 
en de datum van oprneting bijgevoegd. 

vVanneer de plannen later worden bijgewcrkt rnoet 
de mijnopmeter, die deze aanvullings-opmeting gedaan 
lteeft, de plannen eveneens teelcenen, en wel onder do 
eerste handteekening met vermcldi.ng van den datum 
der aanvullings-meting. 

NOOHD. 

23. Op horizontale projecties of grondplannen moet 
noord altijd naar boven zijn gericht. 

De staande lijnen van het kaartennet moeten even
wijdig met, en de liggende lijnen rechthoekig op de 
noordlijn getrokken worden. 

Aangezien elke mijnmeting aan den waren meridiaan 
rnoet worden vastgelegd, is het niet noodig de veran
derlijke magnetische noordlijn aan te geven. 

GRENZEN. 

21~. De grenzen van een mijneigendom rnoeten rnct 
sprekende violetkleurigo lijnen \vorden gemaakt, en 
daarlangs, buiten het begrensde vlak: de namen der 
aangrenzende eigendommen worden geschreven. 

SCHHIFT OP DE PLANNEN. 

25. De grootte van het schrift n10et in behoorlijke 
verhouding staan tot de grootte van den maatstaf on 
de hclangrijk heid van ltut to beschrijven onderwerp. 

l•:lnvatios of hoogtcn moctcn door blazuue, lengt<~n 
door kco·1nijnroode cijJors worden aangegeven. 

GEBOUWEN EN ANDERE VOORWERPEN OP DE 
OPPERVLAKTE. 

26. Gebouwen, behoorenCie tot het mijneigendom, 
moeten karmijnrood gekleurd worden, met eene schaduw 
van dezelfde kleur, andere gebouwen niet tot het mijn
eigendorn behoorende in grijs, nwt donkergr~jze sehaduw. 

Vercter worden aangegeven: 
Bewaarplaatsen: grijs gestippeld; publieke wegen: 

lichtbruin gekleurd; spoor en tramwegen: donkerbruin 
gekleurd; en alle andore topographische voorwerpen, 
met de daarvoor algemeen gebrui~elijke teekens; 
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UITKROPPINGEN VAN RIFFEN. 

27. Uitkroppingen (outcrops) van riffen worden 
aangegeven door een zwarte stippellijn en gekleurd in 
overeenstemming met het mineraal van het rif (zie 
~ 39), de kleur in een smalle streep dun uittewasschen 
in de richting der belling (dip) van het rif. 

Uitkroppingen van kolenbed.dingen moeten donker
grijs gekleurd en dun uitgewasschen worden. 

BOORGATEN. 

28. Om boorgaten duidelijk te laten uitkomen 
nweten deze met een kleinen cirkel worden omgeven, 
die met vermiljoen rood volgekleurd \vordt. 

SCHACHTEN. 

29. Schachten worden naar gelang van den vorm, 
door vierhoeken, cirkels, enz., aangegeven. 

Schachten waarin de mineraal laag niet bereikt 
wordt, \vorden binnen de omtreklijnen met lichtgrijzen 
U. l. inkt volgekleurd. 

Schachten welke de rnineraallaag bereiken,. worden 
::oolamy zfj gebruikt warden, bniten en bchalvc de licht
grijzc kleur, voor de helft zwart gernaakt en wel aan 
de schaduwzijde; en wanneer deze voor goed verlaten 
en niet rneer bewerkt worden, \Vorclt de geheele opper
vlakte rnet zwart volgemaakt. 

Schachten, welkm· zijclen betimrner(l zijn, \Vorden 
rnet dubbele omtreklijnen geteekend, waarvan de eene 
lijn de binnenzijde en de andere de buitenzijde van de 
ramen (frarnes) aanduidt. 

Voor gernetselde schachten wordt de ruimte tusschen 
de dubbele omtreklijnen met vermiljoen rood sterk gc
kleurd, om het 1netselwerk aan te duiden. 

1 rELLEN])E SCIIACHTEN EN GANG EN. 

30. Hellende schachten en hellende gangen worden 
Jic-l1tgrijs geld(mrd nwt N'n sterke, zwarto schaduwlijn. 

JrWARSGANGEN EN << ADIT-LEVELS )), 

31. De dwarsgangen (cross-cuts) en van de opper
vlakte uitgaande galerijcn (adit-levels), alsook tunnels, 
welkc niet in de rill'cn, doch in het gosteente 't welk 
het rif mngeeft, gedrevon z\jn, worden cvenals de hellende 
schachten en gangen lichtgrijs gekleurd, Inaar met 
donkergr\jze streep geschaduwd, in de plaats van de 
zwarte schaduwlijn. 

Huitendien worden deze nog aan de buitenzijden 
voorzien met eene srnalle streep in de bijzondere kleuren, 
welke voor de vorschillende doorgegraven gesteenten in 
§ 39 zijn aangegeven. 
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GALERIJEN (LEVELS). 

:32. De verschillende galerijen (levels) word en rnet 
een sterke zwarte schaduwlijn voorzien, en verschillend 
gekleurd, n.l. : 

1ste galerij, karmijnrood; 
2de )) violet; 
3de )) blauw; 
4de » grasgroen; 
Gde )) oranjegeel; 
Gde )) vermiljoen; 
7 de )) bruin : 
8ste )) als 1ste galerij, enz. 

'VERKGALERI.TEN (BOARDS, STALLS). 

Werkgalerijen (boards, stalls) krijgen dezelfae kleur 
als de galerij, waartoe zij behooren en worden eveneens 
n1et een zwarte schaduwlijn voorzien. 

UI'l'GHAVINGEN ('VORKINGS). 

Uitgravingen (stoping, pillar working) \Vonlen in 
alln galerijen met lichtgrijzen 0. I. inkt gearceerd en de 
tijd der uitgraving daarin geschreven. 

UITGE:~~IETSELDE GANGEN (DRIVES). 

3:3. Uitgemets@lde gangen (drives) en dwarsgaugen 
(cross-cuts) worden aan beide zijden cvenals de ge
nwtselde schachten met sterk sprekende vermiljoen
roode lijnen voorzien. 

LUOHTDAMMEN EN LUOJITDEUREN. 

34. Gemetselde dammen tot afsluiting der ventilatic 
worden met eene vermiljoenroode, terwijl gewone houten 
schotten en lucht deuren met een dikke, zwarte dwars
Ujn in de galerijen worden aangednid. 

Gmz)endc lnehtdant tnen, lwnten sclwiton (~n lndtt
denrnn worden aangeduid door een korte kntisljjn. 

HELLING DER RIFFEN. 

35. De hoek van inval en de richting der helling 
worden aangegoven door een kleinen pijl rnet bijgovuegd 
gradencijfer. 

DlK'l'EN DEH HlFFEN. 

36. De dikte der riJien moet op de plaatsen, waar 
die veelvuldig en belangrijk afwisselt, in het kort 
worden aangegeven met een cijfer in een kleinen cirkel; 
de cirkel licht vol te kleuren in dezelfde kleur als de 
galerij. 
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DREUKEN (FAULTS.) 

37. Doorsnijdende aders, alsmede breuken (down
throws) en overschuivingcn (upthrows) moeten door 
een afgebroken lijn worden aangegeven, onder toe
voeging in het grondplan van een pijltje, met een 
~malle bruine streep, naar do zijdc van den val of de 
verschuiving. 

PHOFIELLIJNEN. 

38. Profiellijnen moeten op de grondplannen door 
karmijnroode zware lijnen en letters worden aange
geven. 

30. Bij profielen worden de afzonderlijke schichten 
of lagen door stippellijnen afgescheiden, terwijl de 
verschillende ertsen en gesteenten door de volgende 
kleuren worden aangeduid : 

KLEUREN VOOR DUNERALEN. 

a. .Z~finera)en. 

Gouderts: guttegom met karmijnroode stippen. 
Zilvererts: karmijnrood met dito stippen. 
Looderts: Hookersgroen no. 2. 
Kopererts: vermiljoen met Hookersgroen no. 2 stippen. 
Tinerts: violetkarmijn met dito stippen. 
Zinkerts: liookersgroen no. 2 met dito stippen. 
Antimoonerts: blauwgrijs (Payne's grey) met dito stippen. 
Bismutherts: gebrande sienna rnet dito stippen. 
Kobalterts: kobaltblauw. 
Nikkelerts: kobaltblauw rnet grijze (0. I. inkt) stippen. 
Kwikzilvererts: vermiljoen met dito sprekende stippen. 
IJ zererts: gebrande sienna. 
Mangaanerts: .Van Dijk's bruin. 
Glimmer (mica): violetkarmijn met clito liggende dunne 

strepen. 
As best: Hookersgroen no. 1. 
Zwavel: gnttegom met grocne stippen. 
Stecn- (berg) zout: Pruisblauw met dito stippen. 
Steenkolen: zwarte 0. I. inld. 

b. Gesteenten. 
Za~d: guttegmn met 0. I. inkt puntjes. 
Kle1 en Leem: guttegom rnet Payne's grey liggende 

vlarnmen strepen. 
Kalklagen: Payne's grey. 
Schieferklei: blauwgrijs (Payne's grey) rnet dito liggende 

strepen. 
Zandsteen: rauwe sienna, met gebrande sienna geaderd. 
Leisteen: blauwgrijs (Payne's grey) met dito schuine 

strepen. 
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Glimmer (mica)-schiefer: violetkarmijn met dito schuine 
strepen. 

Chlorietschiefer: karm~inrood met groene schuine strepen. 
Koornblendeschiefer: Hookersgroen no. 2 met karmijn-

roode schuine streepen. 
Gneiss: karmijnrood rnet dito schuine strepen. 
Graniet: karmijnrood. 

Groensteen: f ~~:~~;t j Hookersgroen no. 2~ mAt Van Dijk's 
bruine stippen. 

Porphyr: vermiljoen. 
Melaphyr: violetkarmijn met groene stippen. 
Basalt: violetkarmijn met Payne's grey gemengd. 

c. Forrnaties 
worden gekleurd als volgt: 

Archaeische schiefer (selurisch): violetkarn1ijn. 
Witwatersrand formatie (devonisch). 

a. Bovenste-rauwe sienna. 
b. Onderste-guttcgom. 

Kimberley strata (shales, enz.) Hookersgroen no. 2 met 
0. I. inkt gemengd. 

Hoogeveld strata (kolenformatie) grijze 0. I. ink t. 
MIJNPLANNEN. 

40. Tot een volledig mijnplan behooren: 
a. Een generaal plan; 
b. Een ondergrond werkplan; 
c. Een, of meer profielen of doorsneden. 

GENERAAL PLAN. 

41. Het generaal plan wordt gemaakt op eene schaal 
van 1 : 1000, 1 : 2500 of van 1 : 5000, naardat hoi 
mijneigenbom van kleineren of grooteren omvang is. 

Hierop worden de voorwerpen op de oppervlakte, 
zooals bedoeld in § 81 van de mijnregulaties, met de in 
deze instructie daarvoor aangegeven kleuren geteekend. 

Om een volledig overzicht van het mijneigendom 
te verkrijgen, moet bij schachten en boorgaten de diepte 
daarvan worden vermeld; worden in de schachten, riffen 
of beddingen aangetroffen, dan moet ook daarvan 
diepte en dikte worden opgegeven. V erder moeten 
slechts de hoofdgalerijen der mijnen (main-levels) 
(geen andere mijnwerken hoe ook genaamtl) met een 
eenvoudige, zware lijn van de vereischte klcur (zie § 32) 
aangegeven worden, alsmede de voornaamste verstoringen 
van de schichten of lagen zooals deze zich op het 
ondergrond werkplan vertoonen. 

Indien verandering in situatie heeft plaats gegrepen, 
b. v. door bijbouwing, spoorwegen, wegen, enz., dan 
moet het plan dienovereenkomstig worden bijgewerkt. 
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IIORIZONTALE PROJECTIE OF GlWNDPLAN. 

42. Een horizontale projectie of groniplan van de 
mijnwerken is vereischt, wanneer de gemiddelde belling 
(dip) van het rif niet meer dan 50° bedraagt, en moet 
geteekend worden op een schaal van 1 : 250, 1 : 500 of 
1: 1000, naardat de mijnwerken van kleineren of 
grooteren omvang zijn. 

Van de voorwerpen, welke zich op de oppervlakte 
bevinden, behoeven slechts de zoodanige te worden ge
teekend, waarmede rekening moet -vvorden gehouden 
bij het voortzetten der mijnwerken, zooals bijv. de 
grenzen van het mijneigendom, veiligheidspijlers, pu
blieke wegen, spoorwegen, gebouwen, machinestand
plaatsen, bewaarplaatsen, waterrechten, enz. Deze 
moeten echter tot bevordering van de duidelijkheid der 
ondergrond werken op dit plan niet worden gekleurd, 
doch allcen door enkele orntreklijnen worden aangc
geven. 

Het grondplan moet niets anders zijn dan eene 
nauwkeurige teekening van de mijnwerken; wat in dit 
opzicht vereischt wordt, is vermeld in artt. 86 en 89 
der mijnregulaties, waarnaar speciaal verwezen wordt. 

W anneer verschillende boven elkander liggende riff en, 
zooals b~jv. de mainrif serie, of wanneer een dikke 
mineraallaaa, b.v. een kolenbedding, in verschillende 
vloeren wordt uitgegraven dan moet elke uitgraving op 
zichzelf op een afzonderlijk plan worden geteekend. 

VERTICALE PROJECTIE OF PLAN. 

43. W anneer een rif een gemiddelde belling heeft 
van meer dan 50 graden, dan moet van de mijnwerken 
een verticale proJectie of teekening gemaakt worden1 

welke evenals de grondplannen op een schaal van 
1: 250, 1: 500 of 1: '1000 wordt gemaakt naardat de 
mijnwerken van kleineren of grooteren omvang zijn 
en die moet voldoen aan de voorwaarden zooals vast
gesteld in artt. 86 en 89 der mijnregulaties. 

De horizon tale l~j n (datum line) en de met deze op 
zekere afstanden getrok ken parallellen moeten even
wijdig loopen met den onderkant van het vel papier. 

W anneer verschillende riffen elkander snijrlen dan 
moet voor elk rif dat bewerkt wordt een afz~,nderlijk 
verticaal plan gemaakt worden. Hetzelfde moet · ge
schieden, wanneer meerdere parallel aan elkander 
liggende riffen, zooals b.v. de mainrif serje bewerkt 
worden. 

PROFIELEN OF DOORSNEDEN. 

44. Om eene duidelijke voorstelling te erlangen 
van de onderlinge ligging van een rif en de omgevende 
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gesteentelagen, moeten op elke mijn, naar gelang zulks 
noodig is, een of Ineer profielen of doorsneden gemaakt 
worden. · 

In deze profielen moeten de door mijnwerken en 
meting bekende gedeelten duidelijk onderscheiden worden 
van de onbekende gedeelten, en wel door de vermoede
lijke plaatsing van laastgenoemde alleen met stippels en 
niet met kleuren aan te ge·,:en. · 

De schaal voor deze plannen moet dezelfde zijn als 
die, genom en voor de grond- en verticale plannen. 

45. Van elk bij de rnijnregulaties voorgeschreven 
mijnplan moeten twee net teekeningen als gebruiks
plannen gemaakt worden, waarvan een exemplaar 
bestemd is voor den hoofdopzichter der mijn en het 
ander voor den mijninspecteur. 

46. In overeenstemming met § 82 der mijnregu
laties moet de voortgang der mijnwerken om de ;1,es 
maanden minstens eenmaal worden gemeten en op het 
werkplan van den hoofdopzichter dcr mijn bijgeteekend 
worden. 

Verder moeten op verlangen van den mijninspec
teur, ingevolge § 91 der mijnregulaties, de in z\in 
kantoor gedeponeerde kopWen van de mijnplannen in 
de maand Januari van elk jaar bijgewerkt worden. 

ALGEMEENE BEPALI NGEN. 

GOEDKEURING VAN MIJNPLANNEN. 

47. De mijnplannen worden voor zoover de uit
voering daarvan, volgens de mijnregulaties, niet uit
drukkelijk ook aan geadmitteerde landrneters geoorloofd 
is, alleen dan door, of van wege den Staats-Mijn
ingenieur goedgekeurd, wanneer zij z\jn gemaakt door 
personen welke na afgelegd examen, door de Regeering 
als m\jnopmeter zijn toegelaten. 

Wanneer mijnplannen worden gemaakt, of ge
completeerd door personen, die niet als rnijnopmeters 
zijn toegelaten, dan wordt volgens § 83 der mijnregu
laties de vertegenwoordiger van de betreffende mijn 
verantwoordelijk gehouden voor de juistheid dier plannen. 

INTREKKING DER LICENTIE. 

48. De Regeering kan de licentie intrekken van een 
mijnopmeter, wanneer hij handelt in strijd 1net de 
voorschriften op het mijnopmeten of wanneer het kan 
bewezen worden dat hij niet bekwaam is voor de uit-
oefening zijner plichten. 
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VERANil'WOORDELlJKHEID DER :\JIJNOPMETEH.S. 

49. De mijnopmeter is verantwoordelijk voor de 
juistheid van al het door hem verrichte werk en hij 
moet tevens instaan voor alle schaden, welke door on
nauwkourigheden daarin veroorzaakt mochten worden. 

Is de mijnopmeter genoodzaakt zijn eigen metingen 
te baseeren op de opga ven van anderen of wanneer hij 
bij eene nieuwe opname reeds voorhanden plannen 
moet gebruiken, dan moet hij vooraf onderzoeken of 
zulke opgaven of plannen met de vereischte nauw
keurigheid zijn gernaakt, en moet hij op zijn eigen 
plannen aangeven, wat hij nit andere bronnen lweft 
overgenomen. Verzuimt hij zulks te doen, dan draagt 
hij daarvoor dezelfde verantwoordelijkheid als bij on
nauwkeurigheden in zijn eigene opmeting. 

CONTROLE-l\IE'l'I~G EN. 

50. De Staatsmijningenieur heeft het recht in gevallen, 
waar hij zulks noodig acht, om de juistheid der mijn
plannen door den Gouvernements-m~jnopmeter, of door 
een anderen van wege de Hegeering daartoe aangewezen 
deskund ige te la ten con troleeren. 

GEOORLOOFDE FOUTEN. 

31. De fouten in de mijnopmetingen worden beoor
deeld naar het doel der metingen. 

In 't algemeen zal aangaande geoorloofde fouten als 
regel gelden: 

a. dat in hori.zontale projecties (grondplannen) 
het verschil in lengte hoogstens 1/500 der 
werkelijke lengte, en de zijwaartsche afwijking 
van eene lijn, in haar eindpunt, niet meer 
dan 1/750 der gemeten lengte mag zijn; 

b. dat bij waterpassingen in de mijn het hoogte
verschil niet meer dan 1/5000 der horizontale 
lengte rnag bedragen ; 

c. dat bij speciale metingen, ten doel hebbende 
het bepalen van te maken schachten en 
verbindingsgangen (connections), de aanwij
zingslijnen in den regel op elkander rnoeten 
sluiten en het verschil, in geen geval meer 
mag bedragen dan de helft van de hierboven 
aangegeven geonrloofde verschillen. 

ONBRUIKBAARIIEID VAN ME'l'IN }EN. 

52. Tndien er grootere verschillen zijn dan de ge
oorloofde fouten 1n art. 5 genoemd dan is de rnijnop
meter, die den onnauwkeurigen arbeid heeft verricht, ver
plicht het werk kosteloos te verbeteren en te voltooien. 
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\Vanneer de verschillen het dubbele bedragen van 
de in art. 5 geoorloofde maxima dan moet het werk 
geheel of gedeeltelijk als onbruikbaar verklaard worden. 

BETALING VOOR WERKZAAMIIEDEN. 

G3. Het honorarium van mijnopmeters wordt voor
loopig bepaald en vastgesteld bij vrije overeenkomst 
tusschen den mijnopmeter en vverkgever. 

LIJS'r VAN AFKORTINGEN VOOR MATEN EN GEWICIITEN. 

a. Lenglemaat. 
Kilometer . 
Meter ..... 
Centimeter . 
Millimeter . 

. K~f. 

.M . 
. . cM. 
. . mJVI. 

b. Vlaktematen. 
Vierk. Kilo meter . . . . . . 

)) Hectometer of Hectare . 
)) Decameter of Are . 
)) Meter of Cen tiare . 
)) Centimeter . . . . . 
)) ~iillimeter . . . . 

. Kl\P. 
. . HM 2 of HA. 
. . DM 2 of A. 
. .. M2 of eA. 

. cM 2
• 

..... mM 2
• 

c. I nhoudsmaten. 
Kub. l\1eter 

)) Centimeter 
)) Millimeter 

Hectoliter 
Liter ..... 

rron . 
Kil0gram 
Gram ... 
Milligram 

d. Gewichlen. 

.. M3. 
..... , cM 3 

..... mM 3
• 

. HL. 
. .. L. 

. T. 
.. KG. 

. .. G. 
.mG. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 10 AUGUSTUS 1804. 

AnT. 1249. Voor kennisgeving werd aangenomen Bepalingen omtrent 
T. V .R.B. art. 729, d.d. 25 J uli 1894. bezigheidslicenties 

Gemeld T.V.R.B. luidt: 
De Tweede V olksraad, lettende op Regeerings

minute R. 6901;92, en de memories uit Johannesburg 
daarin vervat, verzoekende het toestaan der vernieu
wing der licenties voor winkelhuizen, die reeds op
gericht zijn op claims, waar een overeenkomst met 
de eigenaars der claims getroffen is; lettende op het 

20 

op claims. 
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feit, clat de billijkheid hier in dit spociale goval vor
eischt, dat er voor:liening zou gemaakt worden, aan
gezien de liconties reeds toegestaan waren door den 
toenmaligen Mijncommissaris van Johannesburg; 

Besluit in clit speciale geval aan den wensch 
van momorialisten te voldoen en de liEd. Rogeering 
op te dragen de licontien van die personen of hunno 
rechtverkrijgenden, die zoodanige licentie hadden 
uitgenomen, te vernieuwen van jaar tot jaar, wanneer 
er overeenkomst gotroffen is met de eigenaars der 
claims, onder voorwaarde echter, clat de gewone stand
licentie zal mooten worden uitgonomen, on met dien 
verstande, dat doze standlicentie zal vervallen door 
eventueele niet-opbetaling van do claimlicentie, <loch 
zal in het vervolg do wet hierop betrekking hebbende 
streng gehandhaafcl worden en geene verdere ver
gunning tot zooclanige verkrijging van bezigheids
licenties op claims worden toogestaan. 

EEHSrrE VOLKSRAADSBESLTJIT, 17 AUGUSTUS 18B4. 

AnT. 1381. De Eerste Volksraad, gelet hebbende op 
art. 2 van het commissierapport 1

) thans aan de orde; 
overwegende de \Venschelijkheid om de deposita 2

) daarin 
vermeld te beleggen, aangezien er door den Staat renten 
op word en betaald; 

Besluit aan de Regeering op te dragen een zoodanig 
gedeelte van die deposita's, die niet binnen twaalf 
maanden benoodigd zullen zijn, te doen beleggen door 
een commissie, bestaande uit den Weesheer, den Auditeur
Generaal en den Registrateur van Akten, onder dezelfde 
bepalingen, wat aan betreft rente en securite1t, als die 
vastgesteld in de regulaties aangaande het amortisatie
fonds, en vereenigt zieh met de aanbeveling, vervat in 
het laatste gedeeite van het artikel aan de orde. 

EEHSTE VOLKSHAADSDESLUIT, 22 AUGUSTUS 1804. 

Vaststelling der in- An'r. 1428. 3) De Eerste Volksraad, gclet hobbende 
werkingtreding der op de wijziging van wet no. 2, 1888 (zondagswet) zooals 
~~~ijzigde zondags- door den Volksraad gewijzigd, hesluit die wijziging van 

kracht te verklaren. na publicatic in de Staatscourant. 

1
) N.l. het rapport der begrootingscommissie, bladz. 459 der notulen 

van den E.V.R. over 1894. 
2

) Bcdoeld zijn de deposita der wceskamer. 
3

) Zie bladz. 208 van clit wetbock en bladz. 3 L.W. 1888-1889. 
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EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 23 AUGUSTUS 1894. 

ART. 1454'. De Eerste Volksraad, lettende op het 
schrijven 1

) van de rechters van het Hooggerechtshof, del. 
7 Augustus jl.~ overgelegd bij Regeeringsmissive thans 
aan de orde, overwegende, dat het wenschel~jk is, gevolg 
te geven aan art. ~t15 der Gronclwet, waarbij wordt be
paald, clat de wet de wijze regelt, waarop bij wangedrag 
of onbekwaamheid aan de rechters ontslag eervol of 
niet eervol zal worden verleend, overwegende, dat deze 
zaak geen uitstel lijden kan~ daar rdeds te lang ver
zuimd is geworden uitvoering te geven aan bovenge
noemd voorschrift der Grondwet, overwegende, dat het 
ook wenschel~jk en noodzakelijk is dergel\ike bepalingen 
te maken, met betrekking tot den Staatspresident en 
Ieden van den Uitvoerenden Raad, besluit als volgt: 

Art. 1. De Staatspresident, leden van den Uitvoe
renden Raad en die van het Hooggerechtshof staan 
terecht: 

a. wegens misdaden en overtredingen voor den 
gewonen rechter; 

b. wegens ambtsmisdrijven, wangedrag of onbe
k-vvas.mheid voor een bijzonder hof. 

Bepalingen ter ui t
voering van art. 115 
der Grond wet. 

Voor wclk hof de 
Staatspresident enz. 
terccht staan. 

2. De Danklacht wegens ambtsmisdrijven, wangedrag Wijze v. indiening 
of onbekwaamheid geschiedt schriftelijk: en behandeling der 

a. Voor den Staatspresident en de leden van den 
Uitvoerenden Raad aan den Voorzitter van den 
Eersten Haad, die de aanklacht voor den Eersten 
Volksraad brengt, en indien de Eerste Volksraad 
overtuigd is, dat er redelijke gronden zijn voor 
de aanklacht, deze in handen stelt van den 
Staatsprocureur en maatregelen neemt voor de 
aanstelling van het bijzonder hof. 

b. Voor de leden van het Hooggerechtshof bij de 
Regeering, die, ind ien zij overtuigd is, dat er 
redelijke gronden zijn voor de aanklacht, met 
advies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
het betrokken lid dadelijk in zijn ambt schorst 
en daarvan schriftelijk kennis geeft aan den 
Voorzitter van den Eersten Volksraad, welke 
Volksraad maatregelen neemt voor de samen
stelling van het bU zondere hof. 

De manier van procedeeren bij het bijzonder 
hof is zoo na mogelijk dezelfde als voor het 
Hooggerechtshof. 

1
) Zie bladz. 539 dcr notulen van den E.V.R. over 1894. 

aankla.cht wegens 
a.mbtsmisdrijven 
enz. 
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. 3. Wanneer de Staatspresident of een lid van den 
Uitvoerenden Baad in staat van beschulcliging is ge
steld, heeft dit onmiddelUjk schorsing in zijn ambt of 
waardigheid door den Eersten Volk:sraad tengevolge. 
De Vice-President treedt, zoo Itoodig, op al-; Voorzitter 
van den Uitvoerenden Haad in plaats van den Staats
president. 

4. Het bijzonder hof, in artt. 1 en 2 bepaald, zal 
samengesteld zijn uit v~jf leden van den Eersten Volks
raad, daartoe door dat lichaam gekozen en uit hoogstens 
vier ledcn van het Hooggerechtshof door dat hof daartoe 
aangewezen, uitgezonderd het lid of de leden, die in 
staat van beschuldig-ing zijn gesteld. 

5. Indien de g8\vone rechter, bij misdaden waaraan 
een onteerende straf is verbonden, en het bijzondere 
hof bij ambtsmisdrijven, \vangedrag of onbekwaamheid, 
den in staat van beschuldiging zijnde, schuldig bevindt, 
\vordt deze, indien hij Staatspresident of lid van den 
Uitvoerenden Raad is, bij speciaal besluit van den 
Eersten Volksraad, zoo noodig daartoe speciaal opge
roepen, uit zijn ambt of waardighcid ontzet. 

De Regeering ontzet het veroordeelde lid van het 
Hooggerechtshof. 

6. Dit besluit treedt in werking dadelijk na publi
catie in de Staatscourant. 1) 

EEHSTE VOLKSRAADSBESLUITEN, 24 AUG. 1894. 

AnT. '1475. De Eerste Volksraad, gelet hebbende 
op het rapport cler commissie, gekozen bij art. 135, dd· 
18 :Mei 1894, voorleggende de «wet en regulaties voor 
het korps rijdende artillerie der Zuid-Afrikaansche 
Repu bliek >), 2

) zooals door de commissie gewijzigd; 
Besluit: het rapport voor kennisgeving aan te nemen 

en aangezien Zijnedelgcstr. de Commandant-Generaal 
en andere officieren van de rijdende artillerie thans 
afwezig zijn met het Zoutpansberg-commando, en de 
Raad het niet wenschelij k beschou wt eene wet, het 
krijgswezen aangaande, te behandelen zonder gediend te 
kunnen worden door toelichtingen van Z~inedelgestrenge 
den Commandant-Generaal en and ere officieren; 

Besluit: de wet en regula ties voor het korps rijdende 
artillerie voorloopig in werking te stellen tot de eerst
volgende zitting van den Edelachtbaren Eersten Volks-

1
) Dezc publicatie vond plaats in de Staatscourant van 3 A pril1895. 

2
) Zie bladz. 167 c.v. van dit wetboek. 
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raad, orn alsdan de wet artikelsgewUze in behandeling 
te nomen. Wat aangaat de salarissen en uitrustingen 
en rantsoenen voor officieren en manschappen, zooals 
neergelegd in bijlage tot de wet en regulaties van het 
korps rijdende artillerie, besluit de Raad de salarissen 
voor dit jaar zullen blij ven, zooals reeds op de begrooting 
goedgekeurd en dat de uitrustingen en rantsoenen 
zullen verstrekt worden volgens de oude regula ties. 

ART. 1480. 1
) De Eerste Volksraad, lettende op het 

voorstel der commissie tot verbetering en toevoeging 
aan art. 3 van wet no. 4, 1885, thans onder behandeUng; 

Besluit zich te vereenigen met het voorstel der 
commissie en besluit verder de volgende alinea toe te 
voegen aan bedoeld art. 3: «De Regeedng is gerechtigd 
om alle velclcornetten aan te stellen als onder-commis
sarissen, n1et zoodanige jurisdictie om alle zaken tusschen 
blanken en naturellen te behandelen en te beslissen, 
onder zulke instructien, als de Regeering met den Super
intendent van Naturellen wenschelijk zal achten.)) 

Gerneld voorstel luidde: 
In art. 3 vanlaatstgenoemde wet zullen achter het 

slotwoord "onder-commissarissen" gevoegd worden de 
woorden "en assistent-veldcornetten als assist.-onder
commissarissen.'' 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUITEN, 25 AUG. 1894. 

Wijziging van art. 3 
van wet no. 4, 1885 
(rechtspleging on
der naturellen). 

AHT. 1481. 2
) Goedkouring van alinoa U van het Wijziging van art. 6 

rapport. van wet no. 4, 1885. 

Gernelde alinea luidt: 
In art. 6, achter het woord "cmnmissarissen" in 

den lsten regel te word en gevoegd " en onder-commis
sarissen"; het woord "inboorlingen" in den 4den regel 
te docn vervangen door het woord "naturellcn"; achter 
het woord "districton" in cl en 5den regel toe te voegen 
"en wijken "; het woorcl "inhoorling-overtreclcr" in 
den 7den regel to vervangen door hot woord "naturcl." 

AnT. '1488. 3
) De Raad besluit alinea 7 thans aan de ·wijziging van art. 5 

orde onveranderd goed te keuren. van wet no. 4,1885. 

1
) Het rapport dier commis3ie is te vinden op bladz. 537 der notulen 

van den E.V.R. over 1894. Zie verder E.V.H.B. art. 1431, 1438 en 1439 
van 189J. 

~) en 3
) Zie E. V.R.B. art. 1480 van 1894. 
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Gemelde alinea van het rapport luidt: 

En geen onder-commissaris 'van naturellen zal 
het recht hebben eenigcn naturel hooger of zwaarder 
te straffen dan n1et con boetc de som van £5 niet te 
bovengaande, of tot het geven van een getal slagen, 
niet te bovengaande 15. 

Toevoeging aan art. ART. 1489. 1) De Raad vereenigde zich met de alinea 
6 v. wet no. 4,1885. met de wijziging door den Staatsprocureur aan de hand 

Aanstelling v. nat.
comm. door Staats
president in distr. 
door Volksraad 
noodig geacht. 

Landdrost ex-officio 
nat.-comm. en veld c. 
en assist. veldc. ex
officio onder-comm. 
en ass. onder-comm. 

Jurisdictie van de 
veldcornetten. 

gegeven. 
Dedoelde a linea luidt: 

Aangezien commissarissen en onder-commissarissen 
van naturellen soms ver van elkandcr wonen, en de 
burgers niet dan met n1oeitc zich tot die ambtenaren 
kunnen wenden, acht uwe commissie het wenschelijk, 
dat ook assistent-veldcornetten eenige bevoegdheid kan 
worden gegeven, en zal de volgende tocvoeging aan 
meergemeld art. 6 van wet no. 4, 1885 h. i. voldoen, 
nl.: "de veldcornetten, die onder-commissarissen zijn, 
zullen tevens het recht hebben aan hunne assistent
veldcornetten als assistent-commissarissen van natu
rellen, de behandeling der vermelde misdaden en 
overtredingen op te dragen, mits onder behoorlijke 
geschreven instructies. 

De Staatsprocureur gaf aan de hand: 
Dat in den tienden regel van deze a1inea het woord 

"assistent-commissarissen" behoorde te zijn "assistent
onder-commissarissen. " 

Door <le veranderingen, daarin gebracht door E.V.R.B. 
art. 1480, /1481, 1488 en 1489, van 18~M-, luiden art. 3 
en G yan wet no. 4·, 18R5, dus als volgt: 

3. De Stu.atsprcsiclent zal gcrechtigcl zijn in dis
tricten door don Y olksraad als noodig bepaalcl, com
missarissen over do natnrellen aan te stellen om alle 
zaken ·in deze wet vermeld en al zoodanige bevelen 
of opdrachten van tijd tot tijd door de Hegecring te 
gevcn, ten uitvoer te brengen, in zoodanige di~tricten 
waar de Volksraad beschouwd, dat de benoeming van 
een naturellen-commissaris niet noodig is of vereischt 
wordt, zullen de landdrosten ex-officio commissarissen 
van naturellen zijn, om toezicht te houden over de 
werkzaamheden van de veldcornetten als onder-com
missarissen en assistcnt-veldcornettcn, als assistent
onder-commissarissen. De Hegecring is gerechtigd om 
alle veldcornetten aan te stellon als onder-comrnissa
rissen, met zoodanige jnrisdictie om alle zaken tusschen 

1
) Zie E.V.R.B. art. 1480, 1481 en 1488 van 1894, 
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blanken en naturellen te behandelen en te beslissen, 
onder zulke instructien als de Regeering met den 
Superintendent van N aturellen wenschelijk achten. 

6. De commissarissen en onder-commissarissen 
van naturellen zullen rechtsmacht hebben bij alle voor
komende mindere misdaden en overtredingen, bepaald 
bij schedule, gehecht aan deze wet, bedreven door 
naturellen, binnen hunne respectieve districten en 
wijken, met dien verstande echter, dat geen zoodanig 
commissaris van naturellen recht zal hebben eenigen 
naturel hooger of zwaarder te straffen dan met eene 

Jurisdictie v. comm. 
en onder-comm. in 
kleinere crimineele 
zaken. 

boete de som van £10 niet te bovengaande, of gevan- Maximum der straf
genisstraf met of zonder harden arbeid, met of zonder .fen. 
schraal dieet, voor een tijd van niet meer dan drie 
maanden, of tot het ontvangen van een getal slagen, 
niet te bovengaande 25; en geen onder-commissaris 
van naturellen zal het recht hebben eenigen natnrel 
hooger of zwaarder te straffen dan met een boete de 
so m van £5 niet te bovengaande, of tot het geven 
van een getal slagen niet te bovengaande 15. De veld
cornetten, die onder-commissarissen zijn, zullen tevens 
het recht hebben aan hunne assistent-veldcornetten als 
assistent-commissarissen van naturellen de behandeling 
der vermelde misdaden en overtredingen op te dragen, 
mits onder behoorlijk geschreven instructies. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUrr, 27 AUGUSTUS 1894. 

An'r. 1510. Voor kennisgeving vverd aangenomen 
T:V.R.B. art. 898, d.d. 1.0 Augustus 18H4. 

Bij bedoeld T.V. R.D. werd goedgokeurd het 

REGLEMENT VAN ORDE 1
) 

VOOR ni<:N TWEEDEN VOLKSRAA D DER ZUTD-AFRIKAANSCHE 
REPUDLTEK. 

HOOFDSTUK I. 

VAN DE ZlTTlNGEX. 

A RTIKEL 1. De gewone jaarlijkscho zitting van den 
rrwcodcn Volksraad wordt aan de leden bekend gemaakt 
door eene kennisgeving in de Staatscourant, welke daarin 
voor het eerst zes weken voor den aanvang der zitting, 
en vervolgens geregeld tot den aanvang geplaatst, en 
door ZHEd. den Staatspresident onderteekend wordt. 

') Hierm.cde vervalt het Reglement van Ordc aangenomen bij 
T.V.RB. art. 433, d.d. 8 Juni 1891. Zie bladz. 2!J8 L.W. 1890-1893. 

J urisdictie van de 
ass. velricornetten. 

Kennisgeving v. de 
gewone jaarlijksche 
zitting. 
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Al de leden zullen tevens bij schriftelijke kcnnisgeving 
worden opgeroepen, om op dag en datum in de Staats
courcmt vermeld, tegenwoordig te zijn. 

2. Tot eene buitengewone zitting worden de leden 
opgeroapen door eene schriftelijke kennisgeving, onder
teekend ·door of namens den gene,. die volgens de Grond
wet de macht daartoe bezittende, de zitting belegt, en 
welke kennisgeving zoo vroegtijdig mogelijk aan hen 
zal worden toegezonden, geschiedende daarenboven de 
kennisgeving in art. 1 vermeld, zoodra zulks doenlijk is. 

3. Indien eenig lid bij de ontvangst van de Staats
courant en de schriftelijke kennisgeving, of van een van 
beide, niet in staat is om de zitting op den bepaalden 
tijd bij te wonen, zal hij daarvan dadelijk aan de Re
geering schriftelijk, met opgave van redenen, kennis 
geven, die bij de opening van den Raad zoodanige ken
nisgeving aan den Voorzitter zal cloen overhandigen. 

HOOFDSTUK II. 

VAN DEN VOORZITTER EN VICE-VOORZITTEH. 

4. Bij de opening van de jaarlijksche zitting van 
den Raad, neemt het oudste lid in jaren den voorzitters
stoel in, waarna hij alsdan eerst de nieuw gekorene 
leden (indien er eenige zijn) zal b0eedigen en doet vcr
volgens onmiddellijk daarna overgaan tot het kiezen 
van een Voorzitter en Vice-Voorzitter. 

5. De Voorzitter van den Tweeden Volksraacl en Vice
Voorzitter zullen bij meerderheid van stemmen door de 
Raadsleden worden gekozen. 

6. De Voorzitter is belast met het openen en sluiten 
der zittingen en vergaderingen, en met het handhavon 
vu.n orde gedurende dezelve. 

7. De Voorzitter heeft hetzelfde recht als ieder 
ander li(l aan. <le beraarlslagingen, stemmingen en be
noemingon dool te nornon; bij staking van stern men is 
de uitgebrachte stem van den Voorzitter beslissend. 

"\VanneeL' de Voorzitter wPnscltt deel te nemen aan 
de beraadslagingen, zal ldj het recht hebben den Vice
Voorzitter, of inrJien afwozig, een ander lid in zijn 
plaats te benoemen, wanneer hij het woord voert. 

8. De Voorzitter en de Secretaris ondorteekenen 
clken dag, na goedkeuring, do notulon der vergadering 
van den vorigen dag. 

9. Bij ontstentenis van den Voorzitter neemt do 
Vice-Voorzitter en bij diens ontstentenis het oudste lid 
in jaren diens plaats in, en doet onmiddollijk tot de 
tijdelijke of vaste benoeming van eenen Voorzitter over
gaan, naarmate de Voorzitter slechts voor een oogen-
blik afwezig is of geheel ontbreekt. -



Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

313 

I-IOOFDSTUK III. 

V AN DE LED EN. 

Afdeeling I. V an de kleeding. 

[1894 

10. De led en zijn verplicht in het zwart gekleed, Kleeding der leden. 
ter vergadering te verschijnen met witten das. Deze 
bepaling is ook van toepassing op de lcden van den 
Uitvoerenden Raad. De Voorzitter zal gekleed zijn met 
een z warte toga, die van voren en om den kraag zal 
omzoomd zijn met zwart fluweelen band. 

Afdeel'ing II. Van den eed en het quorum. 

11. De leden van den Raad zullen v66r het aanL- Eed en quorum. 
vaarden hunner betrekking den eed afleggen in handen 
van den Voorzitter, volgens art. 5, wet no. 4, 1890, in 
tegenwoordigheid van de Raadsleden, die op den dag der 
zitting present zijn, in overeenstemming met art. 27 
van dit Reglen1ent van Orde. 

12. Als in den Raad ten eenigen tijd geen quorum 
aanwezig is, zal zijn Secretaris daarvan onmiddellijk 
kennis geven aan den Voorzitter van den Eersten Volks
raad volgens art. 22 van wet no. 4, '1890. 

Afdeeling Ill. Van de aflreding. 

13. De helft der leden zal iedere twee jaren aftreden, Aftredingderleden. 
zullcndc daarvan een behoorlijk register -vvorden ge-
houdcn. 

'11. Een lid, gokozen in plaats van con andcr, wiens 
diensttijd bij zijn aftreden of ovorlijden nog niet ver
strckcn was, zal nweten aftreden op denzelfdon tijd, 
waarop zijn voorganger had moeten aftreden. 

Afdeeling 1 V. Van de toeloge. 

1_5. Wanneer eenig lid van den Raad gedurendo den 
tijd dat hij bjj de zitting aanwezig is, de vorgacleringen 
niet goregeld bijwoont, zal hij, indien er geene bevre
digende verschooningen bestaan voor do dagen of ge
deelten daarvan, die hij alzoo verzuimt, geene toelage 
crlangen, dan alleen in evenredigheid van den tijd 
waarop hlj de vergaderingen bijwoont. 

1(:). De leden ontvangen hunne toelagen en reiskosten 
tegen quitantie, onder overlegging eener verklaring van 
den Secretaris van den Baad, aan wijzende het bedrag, 
waartoe zij gerechtigd zijn. 

vVanncer een lid 
niet gerechtigd is 
tot de toelage. 

Wijze v. uitbetaling 
der toelagen enz. 



Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

Volksraad benoem t 
secretaris op voor
dracht v. den Uitv. 
Raad. 

Eed. 

Ontslag of schorsing 
van den secretaris. 

Kleeding. 

Houdt notulen. 

N otulen v. den laat
sten dag der zitting. 

Houdt register Yan 
leden en presentie
lijst. 

Houdi boek van de 
volgorde der werk
zaamheden. 

18941 314 

HOOFDSTUK IV. 

VAN DEN SECRETAHIS. 

17. De Tweede Volksraad bAnoemt buiten zijn mid den 
cencn Secretaris, op voordracht van den Uitvoerenden 
Raad, volgens art. 18 van de wet op do Twee Volks
raden. zullende de Secretaris tevens verantwoordelijk 
gesteld worden voor alle documenten van den Raad, 
onder het geven van securiteit. 

18. De Secretaris legt bij de aan vaarding zij ner 
betrekking den volgenden eed af :-
« Ik zweer, dat ik als Secretaris van den Tweed en Volks

raad, de op mij rustende plichten naar het beste 
van mijn kennis en vermogen, met ijver en trouw 
zal behartigen, dat ik met de sti ptste cerlijkheid 
en onpartijdighcid zal to work gaan, en dat ik het 
strengste geheim zal bewaren, omtrcnt alles, wat 
met gesloten deuren behandeld en bepaald wordt, 
tenzij de verplichting tot geheimhouding daarom
trent wordt opgeheven :-Zoo 'VAARLIJK IIELPE MIJ 
Gou ALMACIITIG! )) 

'10. De Secretaris blijft zijne betrekking bekleeden 
totdat de Haad goedvindt hem to ontslaan, of ZHEd. 
de Staatspresident, volgens art. 7G der Grond wet hem 
stuit. 

20. De Secrctaris verschijnt in het zwart gekleed 
tor vergadering. 

'21. De Secretaris houdt bchoorlijk notulen van de 
verrichtingen en besluiten van den Haad, en legt iederen 
dag de notulen der vergadering van den voorgaandeu 
dag aan den Haad tor goedkeuring voor. 

22. De notulen van den laatsten dag eener zit
ting wordcn door den Secretaris ter -goedkeuring 
voorgelogd aan eenc Corn missie van flrie leden, bestaande 
uit flcn Voorzitter en twec lotlen door (len Voorzittcr 
vbbr het slniten (ler zitti ng te worden benoemd. 

2B. De Secretaris lwudt een behoorlijk register, 
aanwijzende den tijd van de verkiezing, de optreuing 
en de aftreding cler leclen van den Raad en een presen
tielijst, aantoonencle welke leden gedurende de zitting 
de vergarleringen dagelij ks geregeld hij wonen. 

21-. Do Secretaris lwndt een boek, waarin hij cle 
volgonle cler \verkzaamheden van den Raad, naar den 
tijd, waarin zij te zijner kennisse komen, opteekent, rnet 
dien verstancle, dat hij de memories, welke eenig be
paalcl punt van werkzaarnheid betreifen, die aan hem 
ter hand gestcld worclen, bij de behandeling van dat 
punt ter tafel brengt, zonder den tijd harel' indiening 
in aanmerking te nernen. 
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25. De Secretaris brengt alle besluiten van den Raad 
schriftelijk ter kennisse van de daarbij belanghebbende 
personen, met uitzondering van buitenlandsche autori
teiten, aan wie de mededeeling van dergelijke besluiten 
geschiedt door tusschenkomst van de Regeering, aan 
wie daartoe door den Secretaris de noodige stukken 
worden toegezonden. 

HOOFDSTUK V. 

VAN DE VERGADEHINGEN. 

Afdeeling I. V an den ii}d. 

26. De vergaderingen worden gehoudcn des voor
middags van 9 tot 12 uur, en des namiddags van 2 tot 
4 uro. De Secretaris zal den tijd aangeven voor het 
openen der vergaderingen op elken dag, en hij zal den 
bode gelasten de klok minstens 5 minuten v66r de 
opening der vergaderingen to luiden. 

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

Afdeeling IT. Van de stemmen en benoemingen. 

28. Alle besluiten worden bij mondelinge stemming 
en met volstrekte meerderheid -ran stemmen, der stem
mende leden, genomen. 

29. De Voorzitter heeft het recht voor to stellen, 
dat een besluit genomen wordt bij acclamatie. Op voor
stel van een der leden echter, daarhij gesecondeerd, is 
hij verplicht de stemming to doen plaats gdjpen, op 
de w~jze in art. 28 bepaald. 

30. Geen lid mag zich buiten stemming houden, 
tenzij gegronde redenen door hem worden opgegeven. 
Drsvereiseht zal do Raarl bos1issen over de al of niet 
grondigheid der redenen. 

3'1. Alle voorstellen, ten aanzien van eenig' onder
vverp in behandeling zijnde, worden aan den Voorzitter 
ingeleverd en door hem door elkanoer gezet en genom
merd aan den Secretaris overhandigd. 

32. Over amendementen wordt gestemd v66r dat 
de voorstellen, waarop zij betrekking hebben, in stemming 
worden gebracht. Worden zij verworpen, dan wordcn 
de origineele voorstellcn in omvraag gebr8,cht. 

3iJ. De Raad heeft de macht, b~j besluit, com
rnissien. uit zijn midden te benoemen, tot regeling van 
verschillende \verkzaarnheden, die aan hen zullen worden 
opgedragen. 

Stelt belanghebben
den in kennis met 
de besluiten van den 
Raad. 

Zittingsuren. 

vVanneer de verga
dering geopend 
wordt. 

Besluiten worden 
genomen bij monde
linge stemming en 
volstrekte meerder
heid. 
Aanneming bij 
acclamatie. 

Verplichte deelne
ming aan stemming 

Voorstellen in te le
veren bij den voor
zitter. 

Stemming over 
amendementen. 

Benoeming van 
commissies. 

· 34. Alle 
brief]es door 

benoemingen geschieden Inet gesloten Benoemingen ge
het hoogste getal uitgebraehte stemrnen. schieden bij geslo

ten briefj es. 
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35. l\1ocht het geval zich voordoen, dat op meer 
personen clan vereischt wordt, eene gelijk aantal stem
men uitgebracht wordt, clan zal het lot beslissen. 

36. Alle blanco stembriefjes en ook die, welke niet 
duidelijk aanvvijzen den persoon ofpersonen voor wie ge
stemcl wordt, zullen als ongelrlig beschouwd worden. 

Afdeeling Ill. Van de orde. 

37. Zoo clikwijls een lid bij de beraadslaging van 
het in behandeling zijnde punt afw~jkt, of i~1 z~jne 
7roordvoering de palen der betamelijkheid te buiten 
gaat, wordt h\j door den Voorzitter tot de orde geroepen. 

38. Wanneer zoodanig lid drie malen tot de orde 
is geroepen, kan de Raad besluiten, clat hem het zwijgen 
wordt opgelegd, totdat de beraadslagingen over het in 
behandeling zUnde punt zijn gesloten. 

39. Eenig lid, zich aan persoonlijke beleediging van 
een ander licl schuldig makende, kan door eon besluit 
van den Raad verplicht \Vorden daaromtrent verschoo
ning to vragen. 

40. Eenig lid, zich aan ongeregeldheid, wangedrag 
of verstoring der orde schnlclig makende, wordt voor 
de eerste ruaal door den Voorzitter berispt; voor de 
tweede maal gedurende dezelfde zitting wordt hij ander
n1aal berispt, en daarvan aanteekening gedaan in de 
notulen, en voor de derde maal kan hij door den Raad 
worden verplicht de vergadering tot de heropening of 
wel vr'Jr het geheele zittingsjaar te verlaten, en zal, 
indien zulks door den Raad noodzakelijk zal worden 
geacht, door den Secretaris van zijn gedrag aan het 
district, hetwelk hij vertegenwoordigt, worden kennis 
gegcven. 

IlOOFDSTUK VI. 

VA~ DE BERAADSLAGINGE~. 

4'1. De beraadslagingen zijn vrij. 
4:2. Elk li<l vocrt staan<le het woord, hebbende het 

recht t\veemaal over hetzelfJe onderwerp of artikel aan 
de ordc het woorcl tc voeren; om mcermalen te spreken 
wordt de toestcmming van den Haa<l vcreischt. 

43. \Vanneer twee of meci· lcden tegeljjk het woord 
wmen voeren, bcslist de Voorzitter wie het eerst zal 
mogen spreken. 

41. vVanneer een lid wenscht tc spreken, zal hij 
den Voorzitter aanspreken, wanneer hij het woorcl 
voert. 

4·G. De llaad kan bij besluit vel'klaren, dat hot punt 
of onderwerp in bohandeling gcnoegzaatn is toegelich t, 
en dat de beraadslagingen daarover gesloten zijn. 
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46. Nadat de beraadslagingen over eenig punt of 
onderwerp gesloten zijn, mag daarover het woord niet 
meer gevoerd worden. 

47. Geen voorstel, alvorens het door een lid onder
steund is, "\vordt in beraadslaging gebracht. De voor
steller en de secondant hebben het recht, bij het doen 
van eenig voorstel, het kortelijks toe t,e lichten. Op 
voorstellen, reeds onder discussie, kunnen amende
menton worden ingediend. 

48. Nadat ZHEd. de Staatspresident of zijn ver
tegenwoordiger, over eenig punt of onderwerp het woord 
heeft gevoerd, mogen de beraadslagingen daarover niet 
gesloten -vvorden, dan nadat elk lid eenmaal de gelegen
heid crehad heeft hem te beantwoorden. 

4§. Ieder lid heeft het recht te verzoeken, dat eenig 
punt door hem in 't midden gebracht, of eenige grond 
waarop zijn stem of weigering om te stemmen berust, 
in de notulen worde aar.geteekend. 

50. Ieder lid heeft het recht te vorderen, dat de 
stemming over eenig punt uitgesteld worde tot den 
volgenden dag (uitgezonderd op den laatsten dag der 
zitting) mits dat de meerderheid van den Raad zulks 
toestemt, in welk geval de beraadslagingen over zoodanig 
punt den volgenden dag opnieuw begonnen worden, 
mogende die beraadslagingen of de stemming echter, 
niet op nieuw op de vordering van hetzelfde of eenig 
ander lid worden uitgesteld. 

51. Wanneer de Raad of eenige uit zijn midden 
benoemde commissie het noodig acht, een ambtcnaar 
of eenig privaat persoon over eenig pnnt te hooren, 
kunnen zij hen daartoe voor zich ontbieden; zullende 
zulke private personen, indien zij zulks verlangen, voor 
hunne reis- en verblijfkosten betaald worden volgens 
het tarief vastgesteld voor civiele ambtenaren. Indien 
stukken of documenten door den Raad of eenige uit 
zijn midden benoemde commissie benoodigd mochten 
zijn ter inzage uit eenig kantoor of departement, zal 
de ambtenaar belast met de veilige bewaring van zulke 
documenten of stukken, wanneer door den Raad of 
commissie ontboden, verplicht zijn die zonder verzuim 
aan den Raad of commissie over te leggen ter inzage. 

HOOFDSTUK VII. 

V AN DE WERKZAAMHEDEN. 

Afdeeling I. Van de orde. 

Dito. 

Ingediende voor
stellen moeten 
ondersteund zijn. 

Wanneer de beraad
slagingen niet ge
sloten mogen wor
den. 

Opneming in de no
tulen der redenen 
voor een stem of 
tegenstem mogelijk. 

Uitstel v. stemming. 

Ambtenaren kun
nen ontboden wor
den en overlegging 
v. documenten kan 
worden gevorderd. 

52. De werkzaambeden worden voortgezet in de Volgorde der werk· 
orde waarin zij volgens het in artikel 24 vermelde orde- zaamhedcn. 
boek voorkomen. 
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Wanneer de Raad het noodig acht van de orde 
der werkzaamheden af te wijken, heeft bij de macht 
daartoe te besl ui ten . 

53. Wanneer eenig lid wenscht dat de Haad van de 
orde zal afwijken, zal hij dadelijk na de goedkeuring 
der notulen van den vorigen dag, daarvan schriftelijk 
kennis geven, tor informatie van den Haad, meldencie, 
clat hij op zekere·n tijd, doch niet binnen de 24 uren, eene 
motie wenscht te maken om eenige zaak, hetz\j het 
indienen van een voorstel, het vragen van inlichtingen 
of het overleggen van documenten door de Regeering, 
aan de orde te brengen, moetende in de kcnnisgeving, 
het voorstel opgenomen, den aard der gcvraagde in
lichtingen omschreven en de gevraagde documenten 
genoemd worden. 

a. Zoodanige motie moot gesecondeerd worclen. 
b. Op dien, door het lid voor te stollen dag, zal 

hij zijn n1otie aan den Raad voorbrengen, bij 
niet voldoening waarvan zijn motie vervalt. 

c. Bij afwezigheid van het lid kan een ander lid 
de motie overnemen. 

d. Het al dan niet aannemen der motie zal daarop 
onder discussie en in stemming worden gebracht; 
elk lid heeft het recht, bij deze gelegenheid 
slechts eenmaal 't woord te voeren. 

e. Nadat de motie is aangenomen, bepaalt de Voor
zitter den dag waarop inlichtingen gegeven of 
de stukken zullen worden ingediencl, doch niet 

. langer dan acht dagen na aangenomen te zijn. 
f. De Secretaris van den Raad zal schriftelijk ken

nis geven aan den Staatssecretaris van de inlich
tingen of documenten, die vereischt worden. 

g. \Vanneer eenig lid in den loop der zitting eene 
motie indient, ten doel hobbencle de verandering, 
wijziging, het afschaiTen of tijdelijk buiten wor
king stollen van eenige wet of wetsartikel, zal, 
nadat de motie is aangenomen en voordat er 
verder op wordt gehandeld, deze worden in 
handen gesteld Vail de Hegeering, ten eincle 
daarop gedurende de zitting ten spoedigste te 
doen rapporteeren en indien daarna de Raad 
van oordeel is, dat er geene genoegzame en 
grondige redenen aanwezig zijn, om zoodanige 
wetsverandering, wijziging, afschaffing oftijdelijk 
buiten working stollen van eenig wet of -wets
artikel, gedurende dezelfcle zitting te behandelen, 
zal aan de Regeering opgedragen worden, die in de 
volgende zitting weder aan de orde te brengen, 
en den inhoud daarvan drie rnaanden van to 
voren in de Staatscourard te doen publicceren. 
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54. Indien gedurende de zitting verschillende werk
zaamheden aan Volksraadscommissies worden opgedra
gen, zullen z\i uit hun midden eenen Voorzitter kiezen en 
aan elke zoodanige commissie zal een Secretaris worden 
toegevoegd, die door zoodanige commissie zaJ worden 
gekozen. 

Commissierapporten van Volksraadscommissien zullen 
in de volgorde, \vaarin zij zijn ingediend, behandeld 
worden, nadat het onde.rwerp aan de orde z\jnde afge
handeld is, tenzij de Raad oordeele om de behandeling 
uit te stellen. 

55. Wanneer bij de sluiting van eene zitting eenige 
werkzaamheden onafgedaan zijn gebleven, worden die 
in de volgende zitting het eerst aan de orde gesteld, 
met uitzondering van die werkzaamheden, welke zijn 
opgedragen aan de commissies bedoeld bij art. 54 van 
het Heglement van Orde, welke tijdens de zitting, 
waarin de commissie werd aangesteld, moeten behan
deld worden, tenzij de Raad anders mocht besluiten. 

Afdeeling II. Van wetsontwerpen. 

50. Geen wetsontwerp wordt door den Raad in 
overweging genomen, tenzij hetzelve minstens 3 maanden 
v66r den aanvang der zitting in de Staatscourant is 
openbaar gemaakt, onderteekend door hem, door wien 
het wordt voorgesteld, in verband met art. 26, wet 
no. 4, 1890. 

Commissies nit den 
Raad. 

Hoe hare rapporten 
worden behandeld. 

Onafgedane onder
werpen komen de 
volgende zitting het 
cerst aan de ordc. 

Geen wetsontwerp 
in behandeling ge
nomen, tenzij dric 
maanden te voren 
gepubliceerd. 

57. De Raad heeft de macht om bij een besluit. Raad kan hettegen· 
waarbij de redenen grondig zijn opgegeven, te bepalen, deel besluiten. 
dat een wetsontwerp in overweging zal worden gena-
men, al is hetzel ve niet drie maanden te voren, of zelfs 
in het geheel niet, vooraf bekend gemaakt, in verband 
met art. 12 der Grondwet. 

58. Alle voorstellen van wette:1, reglementen of 
instructies, of alle andere stukken, waaromtrent de Raad 
bij besluit verklaart dat de behandeling er van door 
den Raad noodig is, zullen vooraf worden afgedrukt, en 
zal een exemplaar van zoodanige documenten een dag 
v66r de behandeling van het onderwerp voor ieder 
Raadslid worden ter tafel gelegd. 

Onder de uitdrukking ~« behandeling )) door den 
Raad zal worden verstaan het feit, dat de Raad de 
zaak zelve in quaestie in eigen boezem in haar geheel 
ingaat en over de algemeene strekking er van be-
raadslaagt, maar niet het felt, dat de Raad over een 
onderwerp in discussie treedt, om hetzelve, hetzij naar 
eene commissie, hetzij naar den Uitvoerenden Raad of 
de Regeering te verwijzen. 

Alle voorstellen van 
wetten enz. moeten 
minstens 24 uren 
voor de behandeling 
in handen der led en 
zijn. 

Wat onder 11 behan· 
de ling" verstaan 
wordt. 
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Tertafel brengingv. 59. Geen wetsontwerp of eenig ancler document 
wetsontwerpen enz. wordt zonder voorafgaand verlof van den Raad ter tafel 
door led en en Staats- d d · 11 d z J d d president. gebracht, uitgezonder 18 we ce oor . .I- E . en Staats-

president aangeboden zijn; van iedere motie om verlof om 
een -vvetsontwerp in den Raad te brengen, zal eerst de 
algemeene strekking worden medegedeeld ; wanneer de 
Raad na beraads1aging daarover, besluit zoodanig verlof 
te verleenen, zal het lid zoodanig wetsontwerp onrnid
dellijk bij den Secretaris van den Raad indienen, die 
het dadelijk zal stellen in handen van de Regeering, om 
daarmede te handolen zooals vermeld in art. 5B, letter g. 

Eerste lczing v. het 60. Wanneer de behandeling van eenig wetsont-
ontwerp. worp aan de orde is, zal dit allereerst in zijn geheel 
Algem. strekking. worden voorgelezen, en indion, met betrekking tot zoo-

danig wetsontwerp, eenige memories in den Raad aan
wezig zijn, zullen die eerst worden voorgelezen, en 
indien daarna geene moties daarmede in verband aan 
de orde zijn gesteld, zal over de algemeene strekking 
allereerst beraadslaagd en gestemd worden; wanneer 
die wordt afgekeurd, wordt het ontwerp beschouwd als 
te zijn vervallen. 

Tweedc Iezing. 61. Wanneer de algemeene strekking is goedge
Behandeling dcr keurd, worden achtereenvolgens de verschillende deelen 
dcelen. , , ,.-, · van het ontwerp een voor een 111 overweging genomen 

en over elk derzelve, na de sluiting der beraadslaging 
over hetzelve, afzonderlijk gestemd. 

Deze beraadslagingen kunnen in Comite-Generaal 
word en gehouden. 

Voorzitter bepaalt 62. Nadat de stemming over de afzonderlijke deelen 
dag derderde Iezing van het wetsontwerp is afgeloopen. zal het in zijn geheel 

weder worden voorgelezen, als wanneer nog noodzakelijke 
wijzigingen, door den Raad te beoordeelen, kunnen worden 
aangebracht, en zal dan de dag door den Voorzitter be
paald worden, waarop het gewijzigde of niet gewijzigde 
wetsontwerp weder in zijn geheel zal worden voorgelezen. 

Tusschen de 2de en Tusschen de laatstvoorafgaande voorlezing en de 
3de Iezing moeten daarop volgende van het geheele wetsontwerp, zullen 
minstens 24 uren minstens 24 uren moeten voorbij'gaan tenziJ' dezelve verloopen. 

geen uitstel kan lijden. Bij ~die voorlezing zal alleen 
geoordeeld word en over het al of niet aannemen van de 

Geen amendemen- wet en geene amendementen zullen toegelaten worden 
ten bij 3de Iezing. dan alleen die, welke den vorm betreiTen. 

lndien de Raad besluit eenig wetsontwerp aan te 
nemen, zal gehandeld -vvorden zooals bepaald in art. 28, 
wet no. 4, 1890. 

Afdeeling III. Van rnemorics. 
Door wie memories G3. De Raad neemt geene memories in behandeling, 
moeten worden in- tenzij dezel ve door een lid of door den Staatssecrotaris 
gediend. of V olksraadssecretaris word en ingediend. 
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G4·. Ieder lid is verplieht aan den Haad de memories 
in te dienen, die hem daartoe worden ter hand gesteld. 

?5. Ieder lid is verplicht zich zooveel mogelijk met 
den 1nhoud en de strekking der hem ter band gestelde 
memories bekend te maken, ten einde dezelve, wanneer 
veroischt, te kunnen toelichten. 

GG. A lle memories, aan den Raad ingezonden, 
zullen zonder verzuim aan den Secretaris van den Raad 
\VOrden ovorhandigd, die deze volgens den tijd der ont
vangst, in het orrleboek inschrijft, en geene memorie, 
later clan een dag na de opening der zitting ontvangen, 
zal worden aangenomen. Geene memorie zal oveL· meer dan 
een onderwerp handelen, en iedere memorie zal zoo duide
lijk mogelijk geschreven of gedrukt zijn, en verder den 
naam van het district waar de memorialisten woon
achtig zijn, den datum on de naamteekeningen der 
memorhlisten beva.tten. 

l\'iocht aan eene mernorie de datum of plaats van 
afzending ontbreken, dan zal dezel've zoo mogeHik door 
het lid of een der leden van het betrokkGn district ver
beterd worden. 

Is dit niet mogelijk, clan zullen al znlke memo~ 
rit:s, alsook die, welke te laat ontvangen zijn of oTerigens 
niet aan de gestelde cischen voldoen, niet in behande
ling genomen, doch aan rle leden van de hetrokken 
distrieten ter hand gestcld worden voor hunne infor
matie bij de behandeling in den Raad van het betrokken 
ondervverp, als anderszins. 

Aan de afzenders van elke aldus aan een lid 
afgogeven memorie zal daarvan v'. orden kennis gegr,ven 
door den Secretaris van den Raad. 

In buitengewone gevallen zal de Raacl de 1nacht 
l1ebben om hij een besluit, waarbij de redenen grondig 
z~in opgegeven, te bepalen, dat een te laat ingezonden, 
doch overigens aan de vereischten voldoende memorie, 
zal aangenomen en in overweging genomen \vorden. 

HOOFDSTUK VIII. 

VAN ZIJ~ IIOOGEDELE DEN STAATSPRESIDENT. 

G7. ZHEd. de Staatspresidcnt woont de vergadering 
bij, wanneer hij zulks goed vindt. 

US. ZHEd. de Staatspresident en de leclen van den 
lJitvoerenden llaacl hebben het recht aan de beraad
slagingen dcel te nemon, zooals bij art. 2t van wet 
no. 4·, 1890, bepaald; terwjj l op verzoek van ZI-IEd. den 
Staatspresident ook de hoofden van departementen, 
waartoe het onderwerp in discussie behoort, door den 
Raad kunnen uitgenoodigd worden tot het geven van 
inlichtingen. 

21 

VerpHchting der 
leden daaromtrent. 

Dito. 

Plichten van den 
secretaris ten op
zichte v. memories. 

Tijd van inz_ending. 

Vorm der memories 

Te laat ingediende 
memories. 

Staatspresident kan 
verg. bijwonen. 

Staatspres. en leden 
van den Uitv. Raad 
knnnen aan de be
raadslagingen deel
ncmen. 
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7.:ittingen zijn open
baar, tenzij Raad 
anders bepaalt. 

Plaats dcr tochoor
dcrs. 

Stilte door hen te 
bewaren. 

Plaats van ambte
naren. 

Berichtgeyers van 
dagbladen. 
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60. Wanneer ZHEd. do Staatspresident de verga
deringen niet bijwoontl heeft hij het recht den Staats
secretaris oi een der leden van den Uitvoerenden Haad, 
als den vertogen\voordiger van het uitvoerend gezag

1 
in 

zijne plaats, tor vergadering to doen verschijnen. 
70. \Vanneer ZHEd. de Staatspresident niet in de 

vergadering tegenwoordig is, en de Raad hem wenscht te 
hooren, doet dezelve hem daartoe schriftelijk uitnoodigen. 

71. De plaats van ZHEd. den Staatspresident en de 
leden van den Uitvoerenden Raad is ter rechterzijde van 
den Voorzitter. 

IIOOFDSTUK IX. 

V AN DE TOEIIOORDERS. 

7-2. De vergaderingen hebben plaats in het openbaar, 
uitgezonderd wanneer de Raad besluit eene vergadering 
met gesloten deuren te houden, in welk geval de toe
hoorders niet toegelaten worden, of verplicht zijn zich 
onmidde1lijk te verwijderen, in verband n1et art. 42 
der Grond wet. 

73. De toehoorders mogen zich niet onder de leden 
van den Haad vermengen 1 noch eenige ander dan de 
daartoe voor hen bestemde plaatsen innemen. 

74. De toehoorders z~jn verplicht de meest mogelijke 
stilte in acht te nemen, bij verzuim waarvan de Voor
zitter gehouden is hen tot de orde te roepen ofte doen 
verw~jderen. 

75. Geen ambtenaar, die daartoe niet volgens eenig 
wetsartikel gerechtigd is, wordt toegelaten in de voor 
den Raad bestemde afdeeling der Raadszaal, tenzij, indien 
daartoe gelegenheid is, de Voorzitter hem daartoe eene 
bepaalde plaats binnen die afdeeling vergunt, in welk 
geval het echter zoodanig ambtenaar verboden is in 
eenig gesprek met eenig lid te treden, bij overtreding 
waarvan de Voorzitter verplicht is hem onmiddellijk de 
afdeeling te doen verlaten; de Voorzitter zal echter het 
recht hebben om een ieder toe te laten onder boven
genoernde bepalingen. 

76. De Voorzitter heeft het recht aan den bericht
gever van eenig dagblad, enz., tot bijwoning der ver
gaderingen, eene geschikte plaats aan te wijzen. 

HOOFDSTUK X. 

RAADSLEDEN ZULLEN BIJEENKOMSTEN IIOUDEN. 

Leden moeten voor 77. Ieder Raadslid is verplicht om na de 1naand 
de zitting bijeen- Februari van ieder jaar en v66r de gewone .iaarlijksche 
kc.msten houden · · d '-' 
met het publiek. z1tbng van en Tweeden Volksraad, zooveel mogelijk 
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bijeenkom~ten te lwuden in zijne kiesafdeeling, ten einde 
het gevoelen, de wenscl1en en de bolangen van het 
publiek te hooren. 

78. Ieder' Raadslid is verplicht om zoo spoedig Dito na de zittirg. 
mogelijk na afloop van iedere Volksraadszitting en na 
puhlicatie der gepasseerde wetten en raadsbesluiten, 
bijeenkomsten te houden in zijn kiesafdeeling, ten einde 
verslag te doen van zijne verrichtingen, en het publiek 
in te lichten omtrent de zaken, die in de laatste zitting 
zijn behandeld geworden. 

79. Iecler veldcornet is verplicht om in z~jn wijk Vcldkornctvcrlcent 
ne Raadsleden van zijn district in het houden hunner assistentic. 
bijeenkomsten en het oproepen daarvan all8 hulp en 
assistentie te vcrleenen en in persoon tegenwoordig 
te zijn. · 

HOOFDSTUK XI. 

SLOTDEPALI~G E~. 

80. Van l1et oogenblik der in werking tre(ling van Hcrrocpin:,sclan
clit reglement or van bijvoegingen of wijzigingen, zijn snlc. 
alle vr~oegere bepalingen, daarmede strijdig, afgeschaft. 

81. Dit reglement te worden gedrukt in boekvorm Aftlrnkken van 
met \vet no. 4, 1890 ( op de Twee Volksraden), en zal reglement. 
aan ieder lid van den Raad een zoodanig boek worden 
uitgereikt. 

82. Dit reglemcnt zal in \VCrking tre1en op 1 Oc- Inwerkingtreding. 
tober 1894. 

N. S. MALHERBE, 
Voorzitter. 

G. F. L. DOHLMANN, 
Wd. Sccrctaris van den 

Tweeclen Volksraad. 

EERSTE VOLKSRtu\DSDESLUIT, 3 SEPT. 1804 . 

.AnT. 1!>G0. 1
) De Raad, gelet hebbcnde op mcmorie 

Evnn. 482104, met rapport van de memoric-commissie; 
Desluit zirh te vereenigen met het verzoek van 

rnemorialisten, en besluit verder, de Regeering op te 
drauen in het vervolg geen private gronden meer te 
nerr';'en voor naturellen, tenzij de eigenaren toestemmen 
in de te geven compensatie. 

1 ) llicr<loor is herroepcn V.R.n. c1d. 23. Mci 1888, art. 189, blaclz. 4 7 
L.W. 18b8-188:l. 

Geen (;nteigening 
voor locaties tcnzij 
met des eigenaars 
toestemming. 



Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

324 

EERSTE VOLKSRAADSDESLUITEN, 0 SEPT. 1894. 

Wjjziging in art. 3, AR'r. 1003. Het punt aan de orde 1
) wenl aan-

wetno.8, 1893 (wijzi- gonomen.~ 
girg onderwijsvvct). 

Wijziging v. het be
drag der subsidie 
aan scholen. 

Wijziging in de be
palingen omtrent 
het subsidieeren v. 
scholen waar 'tHol
landsch niet medi
um v. ondcrwijs is. 

Dedoeld punt luidt: 

Ook wenscht uwe commissie den Edelachtbarcn 
Eersten V olksraad voor te stollen, dat in art. 3 van 
wet no. 8, 1893, ~) in den .5dcn rcgcl tusschen de 
woorclen "dat" en "zulk" worclcn ingelascht de 
woorclen: "de ouders of voogden van." 

ART. 1005. De Raacl vereenigdo zich met het punt 
aan de orde, met veran(lering van do woorden c< tot een 
op vier,)) in (( op een tot vier.)) 

Bedoeld punt luidt: 

Punt, 3. Van I Herreys, D. Page en 33 andercn, 
Houtboschberg, district Zoutpansberg, vragende om 
hoogere subsidie voor de scholen. Uwe commissic 
'ivenscht u, in verband met paragraaf 9 van het jaar
verslag van den Superintendent van Onclerwijs, voor 
te stollen:- ten eerste: de gewonc subsidie van 25, 
35 en 45 shillings, bij de wet 3) bepaald, voor lager, 
middelbaar onderwijs en hoogere meisjesscholen te 
brengen op 30, 40 en 50 shillings per kwartaal; 
ten tweede: de verhouding van het schoolgeld der 
ouders tot de Gouvernementssubsidie, welke thans 
van 2 tot 5 is, te brengen tot 1 op 4; ten dm·de : aan 
iedere wijkschool, waar het getal kinderen slechts 10 
of minder bedraagt, eene extra subsidie van 10 shillings 
per kwartaal voor ieder kind te geven. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 7 SEPT. 18{H. 4
) 

ART. 10/18. Aan de orde punt 14. {;) 
Na eene onkele opmerking vereonigde de Raad zieh 

daarmode 

1
) Bedoeld is punt 2, van het rapport der E.V.R. commissie in zake 

onderwijs, zie bladz. 604 der notulcn over 1894. 
l) Zie bladz. 792 L.W. 1890-1893. 
3

) Zie art. 17b en 61 van wet no. 8, 1892. 
4

) Zie E.V.R.B. dd. 1 Juni 1892, art. 343, bladz. 603 L.vV. 1890-1893, 
zooals gewijzigd door E.V.R.B. dd. 5 Augustus 1883, art. 987, 998, 999, 
bladz. 836 L.W. 1890-1893. 

5
) N.l. van het commissierapport in zake onderwijs. 
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Gomeld punt luidt: 
Uwc commissie wcnscht u hierop de volgendc 

voorstollen te cloen: 
'fen eerste: de toelage onder V olksraadsbesluit, 

del. 1 J uni 1892, to verhoogen, en wel voor lager 
onderw~j s 20 shillings, en voor middelbaar onderwij s 
25 shillings per kwartaal toe to staan. 

Ten tweede: punt b van de n1emorie niet toe te 
staan, maar art. 8, deL 1 J uni 1892, V olksraadsbesluit., 
te handhaven. 

Ten derde: de toelage kwartaalsgewijze uit te 
betalen, maar clan ook art. 9, Volksraadsbesluit 1 Juli, 
1892, als volgt, te w~jzigen : "De uitkcering geschiedt 
desgevraagd, kwartaalsgewijze en worclt berekend naar 
den uitslag der laatstgehouclen inspectie, zullende 
alleen subsidie uitbetaa1d worden voor leerlingen, die 
b\j de laatstgehouden inspectie voldaan, d.i. minstens 
50 pet. der te behalen punten verkregen hebben. 
V oor subsidie kunnen alleen in aanmerking komen 
leerlingen, die ten tijde der inspectie eener school, 
deze (school) minstens clrie maanden achtereen gore
geld bezocht hebben, en ook na de inspectie de lessen 
geregeld hebben bijgewoond, hetgeen blijken moet 
uit de schoolregisters en bevestigd moet worden door 
eene schriftelij ke verklaring van het hoofd der school. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 8 SEPT. 1894. 

AnT. 1625. De Em·ste Volksraafl, lettende Op punt tD 
van het commissierapport, thans oncler bebancleling; 

Bcsluit zich in zuoverrc to vereenigen met bcdoelcl 
rapport, orn oenige wijzigingen in alinea 1 on 2 van 
art. 4 van bij lage A 1

) aan to brengen~ dc~ch in dier 
voege, dat de ,j,Q pet. in alinea 1 te veranderen in ~5 pet. 
en in alinca 2 hot eijfer VI to schrappen. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUJTEN, 10 EN 12 SEPT.'94. 

AnT. 1630, 1031, 1632, 1633, 1034 en 106G. Goed
keuring dor 

REGULATIEN 

VOOR DE BEURZEN TER OPLEIDIKG VAN ONDERWIJZERS. 

Wijziging in de be
palingen omtrent 
het honorarium v. 
verdienste voor on
derwijzers. 

1. Voor deze beurzen kunnen alleen in aan- Voorwie de beurzen 
merking komen jongelieden, die aan de volgende bestemd zijn. 
voorwaarden voldoen : 

) Zie Bijlage A van \1 et no. 8, 1992, bladz. 437, L.W. 1890-1803. 
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a. Zij moeten zijn kinderen van stemgerechtigde of 
genaturaliseenle burgers, die behooren tot een der 
drie Hollandsch Protestantsche kerken in de Zuicl
Afrikaansche Republiek, waarvan behoorlijk ge
ccrtificeerde bewijzen moeten worclen ovorgelegd; 

b. Applicanten moeten niet jonger clan twaalf en niet 
ouder clan zestien jaren zijn op den dag, waarop 
de cursus begint, waaraan zij wcnschen deel te 
nemen; 

c. Applicanten mocten een schriftelijk bewijs over
leggcn van den inspccteur van scholen, onder 
wicns inspectie zij behoorcn, verklarendc, dat 
zij de drie standaa:rden van het lager onderwij~ 
met vrucht hebbcn doorloopcn en tot het mid
delbaar onderwijs zijn toegclaten; 

d. Applicantcn moeten verdcr cen bewij~ overleggen 
van goed, zedelijk gedrag en goeden aanleg, afge
geven door het hoofd der gesubsidieerde school, 
waarvan zij leerlingcn zijn of het laatst geweest 
z~jn, en mede ondcrteeken<l door den voorzitter 
of den secrctaris der schoolcommissic. 

Het onder dezc letter bedoelde bewijs moet 
tcvens de opgaven bevatten betreffende het ver
leden van den applicant als leerling der school 
vo1gens het schoo1register. Indien de applicant 
korter clan een jaar lcerling van de laatst door 
hem bezochte school is geweest, moeten ook de 
bovenbcdoelde opgaven van het register der door 
hem v66r dien tijd bezochte school verstrekt 
worden; 

e. Applicanten moeten cen bewijs van een good en 
gezond lichaamsgestel inleveren, afgegcven door 
een bevoegd geneeskundige of, indien znlk con 
te ver van hunne woonplaats mocht verwijdcrd 
zijn, door het hoofd der school en minstens twee 
leden d0r schoolcommissic, waaronder ook de 
voorzitter. 

f. De applicanten moeten zich met hunne respectieve 
ouders of voogden verbinden om gedurende drie 
jarcn, volgendc op die, waarin zij hunne opleiding 
tot onderwijzers gonoten hcbben, zich ter beschik
king van het departement van onderwijs to 
stollen, tencinde deze Republiek als gesubsidieercl 
onderwij zcr te dicnen. 

2. Oproeping van applicanten voor deze beurzcn 
zal geschieclen in de Staatlicourant en in alle Hollandsche 
dagbladen, die in de Zuid-Afrikaansche Hepuhliek 
worden uitgegeven, en alle applicaties zullen moetcn 
vergezelcl gaan van de bovcnbcdoelde schriftclijke be
wijzen en verklaringcn. 

3. Alle applicaties moeten worden tocgewnden 
aan den Superintendent van Onderwijs, die dezelvc 
met de beurscommissie volgens en met de verstrekte 
gegevens behoorlijk gesorteerd voor de Hoogcdele 
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Regeering zal leggen, welke door het lot beslist, aan 
welke applicanten de vae~nte beurzen zullen worden 
toegekend. 

4. Het beheer der beurzen en het toezicht op de 
beursleerlingen is opgedragen aan den Superintendent 
van Onderwijs met de beurscommissie, die telkens 
in zij n jaarverslag ook van deze beursleerlingen een 
behoorlijk verslag aan de Hoogedele Regeering zal 
voorleggen. 

5. Ieder, die zich aan de onder letter f genoemde 
verplichting mocht willen onttrekken, alvorens de 
daar bedoelde drie dienstjaren Yerstreken zijn, zal 
daartoe de vrijheid hebben, mits aan de Regeering 
terugbota1ende het geheelo of gedeeltel~jke bedrag 
van de door den Staat aan hem bestede kosten, gc
evenredigd aan den tjjd, welken hjj reeds als onder
wijzer mocht hebben gediend. 

EEHSTE VOLKSHAADSBESLUIT, 10 SEPT. '1801-. 

Beheer der beurzen. 

Gevolgen der out
trekking aan de ver
plichting vermeld 
in art. 1 sub f. 

AnT. 1636. _De Raad vereenigde zich met het Uitv. Wijziging in art. 1 
Raadsbesluit. van wet no. 7, 1885, 

(borgakten v. amb-
Bedoeld Uitv. Raadsbesluit is dat van 22 Maart 1891·, tenaren). 

art. 153, luidende: 

Aan de orde minute R. 4812;93, inhoudende cor
respondentie van den Postmeester-Generaal over de 
moeielijkheden, waarin hij soms raakt door gevallen, 
waarin de borgen voor ambtenaren zich terugtrekken, 
hunne qualificatie verliezen of wel den ambtenaar 
van hun wil afhankelijk trachten te maken door be
dreiging met terugtrekking der borgald e en diens
volgens aan de hand gevende, onder nader betoog, 
dat aan art. 1 cl er wet no. 7, 1885, worde toegevoegd 
de woorden: "of door een wettig erkende geregis
treerde maatschappij." 

De Uitvoerende Raad, lettende op het ad vies van 
den waarn. Staatsprocureur; besluit: den Edelachtb. 
Eersten V olksraad voor te stellen aan art. 1, wet no. 
7, 1885, toe te voegen de woorden: "of door een wettig 
hier te lande geregistreerde maatschappij ". 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 12 SEPT. 1894. 

ART. 1683. Voor kennisgeving werd aangenomen Wijziging v. art. 99 
T.V.R.B. art. 1094, dd. 1 Septernber 1894. van wet no. 3,1893, 

(mij nregulaties). 
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Gcmeld T.V.R.D. luidt: 
De r:rweede Volksraad, gelet hebbenuc op de 

inleiding der mijnregulaties, thans mm de orde, gelet 
hebbende, dat die wijzigingen aangebracht zijn zoncler 
dat het betrokkene gedeelte van het publiek, waarvoor 
die mijnregulaties bestomcl zijn, zijn gevoelens over 
die wij ziging he eft do en hooren; 

Besluit: de verdere beraadslagingen over die voor
gestelcle wijzigingen nit te stollen tot hot volgencl 
jaar ter behandeling van dezen Raad en de Hoogedele 
Regeering op te clragen cleze wijzigingen met naclere 
door do Hoogedele Regeering in overleg met het 
Hoofd van Mijnwezen en den Stantsmijningenieur 
aan te brengen toevoegingen of verancleringen, die 
ter veiligheid van de mij nen en m\j nwerkers mogen 
noodig geacht worden, gedurende het reces te publi
ceeren ter kennisname van het betrokken publiek. 
Echter zal de Uitvoerende Raad de macht hebben 
eenige zoodanige wijzigingen of toevoegingen, waar 
de noodzakelijkheid zulks vereischt, na publicatie 
dadelijk met kracht van wet in working te doen 
treden. Alle zoodanige aangebmchte wijzigingen of 
toevoegingen te worden overgelegd in de aanstaande 
zitting van dozen Raad ter behandeling. De Haad 
verder lettende op Regeeringsmissive, del. 28Mei 1894, 
inhoudende kopie Uitvoerende Raadsbesluit, art. 289, 
del. 24 April 1894, Te uitbreiding van art. 9D, der 
mijnregulaties; 

Besluit: genoemdc Regeoringsmissive met Uitv. 
Raausbesluit voor kennisgeving aan te nemen. 

Bedoeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 

Aan de orde: minute R. 4074/9~±, ingezonden door 
Hoofd van l\fijnwezen 1·e uitbreiding art. 99, 1) der 
mijnregulaties. 

De Uitvoerende Raa(l, gezicn hehbende het be
trcffm1(l Achrijvcn van den Staatsmijningcnienr, 1·e 
opgaven yan de mijncn en metallurgische inrichtingen, 
Yoor andere statistieken en informatie benoodigd clan 
die in de mijnrcgulaties voorzien z\jn; 

gczien hebbende de aanbeveling van het Hoofd 
van het Mijnwczcn; 

gelet op de wenschelijkheid dat de Staatsmijn
ingenieur het recht zal hebben om de tijdige en cor
recto inzending bij wet te verlangen van zoodanige 
redelijke opgaven als hij in het belang cler mijnindustrie 
en van het algemeen zal noodig hebben, en clat eene 
strafbepaling wordt gesteld op het niet voldoen claar
aan, omdat ecn statistiek allcen ecnig nut kan hob ben, 
wannecr die volkomen juist en vollcdig is en bijtijds 
kan gepubliceerd word en; 

1
) Zie bladz. 761 L.W. lSD0-1893. 
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Besluit, ingevolge de macht van den Uitvoerenden 
Raad, bij art. 140 der mijnregulaties verleend, onder 
nadere bekrachtiging door den Edelachtb. Volksraad, 
aan art. 99 cler mijnregulaties de volgende nienwe 
alinea toe te voegen: 

"Behalve de in dit hoofdstuk. vermelde opgaven, 
zijn de genoemde vertegenwoordigers van mijnen en 
meta1lurgische inrichtingen verplicht den Staatsmijn
ingenieur, op diens verlangen, van tijd tot tijd te 
voorzien van zoodanige opgaven en gegevens als re
delijkerwijze verlangd kunnen worden voor het doel 
van statistische informatie als anderszins. De voor
schriften en strafbepalingen van dit hoofdstuk zijn 
daarop van toepassing, met dien verstande, dat de 
Staatsmijningenieur een redelijken tijd zal vaststellen, 
waarbinnen elke gevraagde opgave moet ingezonden 
worden." 

EEHSTE VOLKSRAADSBESLUlTEN, 13 SEPT. 1894. 

A RT. 1686. 1
) De Eersto Volksraad, gelet hebbende 

op punt 8, afd. den e, van het verslag 2
) en Uitvoerendc 

Haadsbosluit, vervat in Hegeeringsmissivo d.d. 11 dezer, 
in verband daarmede, en thans aan de orde; 

Dosluit zich te vereenigen met het voorstel der 
commissio gedaan onder punt cl, slsmede 1net de aan
beveling der Hegeering op dat punt betrekking hebbende; 
de Haad hesluit vcrdcr zich te vereenigen met het voor-
8tel der Heg0cring op afdeeling c gedaan dat het verlaagd 
kunnen worden tot cen bed rag van 1

/3 ( cen d01·de) ran 
het gcwone bedrag kan toegekencl \rorden. 

Gemeld punt luidt: 

Ro. Ook hccft de comnussw vrijmomlighei(1, 
l!Hoogeclele eerbicdig to naderen met een concept
amendement op 't beursvoorstel van verleden jaar t.w.: 

d. De beurscommissie, gelet hebbende op VoU;:s
raadKbcsluiten, thl. G October 188G, 21 l\fci 1890 en 
later 8 .Juli 1893, :l) heeft opgemerkt, dat met het 
laatste VolkRraadshesluit de twee eerste besluiten 
gehcel of gedeeltelijk vervallen zijn, en welk bcsluit 
naar onze mooning niet beantwoordt aan het doel, 
waarvoor de eeri:')te 12 beurzen gegeven zijn, en wenscht 
<laarom aan den Hoogedelachtb. Volksraad voor to 
stellen, dat de bepalingen vervat in d gewjjzigd worden 
als volgt: 

1
) Zic ook RV.RB. dd. 13 Sept. 1894 art. 168'J. 

2
) N l. dcr beurscommiss!e. 

3
) Zie bladz. 828 L.W. 1890-1893. 

Wijzig. v. E.V.R.B. 
dd. 8 Juli 1893, art. 
589, (regeling der 
studiebeurzen). 
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De benrzen, hierboven bedoeld, kunnen door de 
beursleerlingen, aan wie zij toegekend z~jn, genoten 
worden, zoolang zij zich die onderscheiding waardig 
maken, teneinde hen in staat to stollen hun opleiding 
aan de modelschool en het Staatsgymnasium to vol
tooien. In bnitengewone gevallen zal do beurscom
missie het recht hebben, onder goedkeuring van de 
Hoogedele Regeering, aan leerlingen, die den gore
golden cursus van do modolschool doorloopen hob ben, 
hunne studicn elders clan aan het Staatsgymnasium 
voort to zetten, indien nl. het laatste bun niet de 
gewenschte opleiding kan vorschaffen. 

e. Met het oog op het feit, dat de heurzen hoofd
zakelijk gegeven worden, teneinde in de uitgaven van 
kost on inwoning tegemoet to komen, en daar er in 
de commissie con vorschil van govoelen hestaat met 
betrekking tot het tookennen van beurzen aan kinderen 
vun ingezetenen van de stad Pretoria, omtren t welk 
verschil de commissie tot goon eenstemmig besluit 
kan komen, wenscht de commissie van den Hoog
odelachtbaren V olksraad te vernemen, in hoover en 
tot welk bedrag ook aan kinderen van ingezetenen van 
de stad Pretoria beurzen kunnen worden toegekend. 

De aanbeveling der Hegeering luidt: 
Dat de wijziging in 8d verdient goedgekeurd te 

worden; 
re punt Se: dat beurzen toegekend aan kinderen 

wier ouders to Pretoria woonachtig zijn, zouden ver
laagd kunnen worden tot 1/ 3 van het gewone bedrag. 

AnT. 1680. 1) Aan de orde punt 10. 
Na eene enke]e opmerking stelde cle heer A. \Vol

marans, gesecondeerd door den heer Lombaard, voor, 
om zich met de aanbeveling van het Uitvoerende Raads
besl uit te vereenigen. 

Punt 10 van het verslag der beurscommissie luidt: 

lOo. Ook wenscht de beurscommissie ter over
weging van den Hoogedelachtb. Volksraad te brengen, 
dat voortaan kinderon van gesneuvelden en gekwet
sten bij 1\Iapoch en Malaboch mogen aanzoek doen 
om studiebeurzen als een eergeschenk onder a en b 2) 

van de beursregulaties; met dien verstande evenwel, 
dat sollicitanten, die bewijzen lnmnen, dat bun ouders 
of voorouders hebben deelgenomen aan den vrijheids
om·log 1880J81 steeds boven alien de voorkeur zullen 
genieten in allo beurzen, welke bestaan of nog mogen 
gestieht worden onder a en b. 

1
) Zie ook E.V.R.B. dd. 13 Sept. 1894 art. 1686. 

~) Zie bladz. 827 L.W. 1890-1893. 
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De aanbeveling der Hegeering luidt: 

re punt 10: dat in plaats van de daarin voor
komende woorden "bij J\1apoch en J\1alaboch" zal 
gesteld word en: "in oorlogen en op commandos"; 

terwijl de Uitvoerendc Raad van oordeel is, dat 
met het oog op het te stichten "tehuis" en het veel 
lagere kostgeld dat daar betaald zal bchoeven te 
worden, ook naar evcnredigheid de beurzen kunnen 
worden ;rcrlaagcl en b. v. van £60 op £50 zouden 
kunnen worden gebracht. 

EEHSTE VOLKSRAADSBESLUlTEN, 20 SEPT. '1~94. 

ART. 1778. 1
) De Eerste Volksraad, lettende op Ho

geeringsmissive d.d. 18 dezer, en in verband daarmede 
art. 22 van de aanspraak van ZBEd. den Staatspresident, 
thans onder behandeling, vragende machtiging voor het 
opnemen van electies voor de nieu we districten Carolina. 
W olmaransstad en Krugersdorp, voor leden van de beide 
V olksradun ; 

Besluit de Hoogedele Regeering de gevraagcle mach
tiging te verleenen om de daarin bedoelde electies te 
openen, zijnde een lid voor iederen Volksraad voor ieder 
district, opdat de te verkiezen 1eden in de eerstkomende 
zitting in 1893 kunnen ingezworen worden. 

Vertegenwoordi
ging der nieuwe 
districten Carolina, 
Wolmaransstad en 
Krugersdorp. 

AnT. 1770. BekraehtigiHg van Uitvoerende Haacls- Aanvulling van 
besluit art. 1l)G, d. d. 18 September 18U4. B.V.R B. aangaande 

onteigening voor 
Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: ::;poorwegen. 

Aan de orde minnte R. 9743193, WG,arin schrijvcn 
van den Regeeringscommissaris van spoorwcgen, mel
dendc dat in de Volksraadsbcsluiten, art. 82, del. 13 
Mei 1889, :..) en artt. 960, 963, 961, 967, 968 en 971 
van 1892 :l) re gevallen van onteigening van gronden 
voor spoonvegdoeleinden, geene voorziening is ge
maakt in het benoemen van een einclbeslisser, in 
gevallen, waarin de arbiters niet kunnen overeenkomen 
omtrent de keuze van zoodanig persoon. 

De Uitvoerende Raad) de wenschelijkheid inziende 
om alsnog een algemeene hepaling daaromtrent neer 
te leggen, 

1
) z:e E.V.R.B. del. 2 Aug. 1890,art. 1168, bladz. 62 e.v. L.W.1890-1893. 

2
) Zie bladz. 144 L.W. 1888-18~9. 

3
) Zie bladz. 618 e. v. LW. 1890-1893. 
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Besluit: dat in gevallen van bovenvermelclen aarcl, 
de Hoofdrechter der Zuid-Afrilmansche Republiek zelf, 
of iemand door hem te benocmen, cindbeslisser zal 
zijn, en verder clit Uitvoercnde Raadsbesluit tor nadere 
bekrachtiging aan den Edelachtbarcn Eersten Volks
raad voor te leggen. 

AnT. 1780. 1
) De Eerste Volksraad, gelet hebbende 

op art. G van de aanspraak van ZHEd. den Staats
president, in zake het openen van eene electie voor een 
Commandant-Generaal. daar de diensttijd van Zijnedel
gestrenge den beer P. J. Joubert op 8 Juni a. s. zal 
verstrelcen zij n ; 

Besluit de Hegeering op te dragon in tijds de electie 
te openen, echtel' met dien verstande, dat de diensttUd 
voor dien to verkiezen Commandant-Generaal zal zijn 
voor den tUd van G jaren. 

EERSTE VOLKSRAADSDESLUITEN, 21 SEPT. 1804. 

Machtiging aan de ART. 1798. De Raad vereenigdo zich met Uitvoerende 
Reg. regelingen te Raadsbesluit art. 501, d.d. 21 September 1804. 
treffen in zake de 
arbeidsquaestie. Gemeld Uitvoerondc Raadsbesluit luidt: 

Royeering van ver
banden. 

Aan de orcle minute R. 10285/93, hevattcncle cor
rcspondentie omtrent de regeling van de arbeidsquaestie 
en daarbij ingediend voorstel van den Superintendent 
van Naturellen; 

De Uitvoerenclc Raacl hesluit, rlat aangezien de 
Superintendent van N aturcllon in <lienst afwczig is, 
en dus het voorstol door hem ingediend niet nader 
kan toelichten, den Eclelachtbaren Ecrstcn Volksraad 
voor to stollen de behandcling (laaryan uit te stollen 
tot de a. s. zitting; en dat vercler op<lracht gegeven 
wordt aan de Hegeering om intusschen in overleg 
met den Superintendent van Naturellen en consent 
van den Uitvoerenden Raad, voor zoover noodig en 
dienstig maatregelen te nomen, en zaken to regelen 
tot verbetering van de arbeidsquaestie. 

ART. 1810. De Raad vereenigdc zich met dit punt 

Zie art. 99 der Grondwet. 
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Eedoold punt is punt no. 2 van het rapport 1) der 
commissie in zake de jaarverslagen van den Hegistrateur 
van Akten, luidende: 

2. Verbanclen. U we commissie wenscht aan te 
bevelen, dat het goheel of gedeeltelijk royeeren van 
verbanden voortaan slechts zal kunnen plaats hebben 
op een behoorlijke, geproduceerde en b~j den Regis
tratour van Akten gefijlde procuratie of persoonlijk 
voor den Registrateur van Akten. Bij de algeheele 
royeering van een verband op persoonlijk verzoek 
van den vcrbandhouder zelf zou de aldus geroyeerde 
akte bij den Rogistrateur van Akten gefijld moeten 
word en. 

ART. 18/12. De Raad vereenigde zich met punt 4 Uitreiking der 
van hot rapport. 1) grondbrieven van 

compeneatie crvcn 
4. Voorziening in behoejte aan hulppersoneel voor tfjde- geschiedt kostcloos. 

lijke werkzaarnheden. Uwe commissie kan aanbevelen 
clat de Hoogedele Regeering worde opgedragen stappen 
te nomen opdat de Rcgistrateur van Akten voorzien 
worde van het nooclige hulppersoneel voor de groote 
hocveelheid werk, hetwelk binnenkort vcrricht moet 
worden tengevolge van het in gebruik nemen der 
nieuwe registers en door het uitreiken van de grond-
brieven der erven, toegekend als compensatie voor 
burgerrechten. 

Het zij uwe commissie veroorloofd hierbij nog op 
t3 merken, dat het aanbeveling verdient te bepalen, 
clat het transport van bovengenoemde gronclbrieven 
kosteloos zal zijn tot den tegenwoordigen houder clier 
rcchten, alsook de oproeping van buitengewone com
nliesies in verbancl daarmede. 

ART. 1814. Goedkeuring van punt 8b. 

Gemeld punt luidt: 
b. Daar echter inmiddels eene dadelijke voorzie

ning dringend noodzakelijk is, heeft zij de eer u voor 
te stollen thans een besluit te passeeren, de Hooged. 
Regeering machtigencle de protocollen der notarissen 
to do en inspecteoren van wege den inspcctiedienst to 
worden georganisecrd in termon van uw bcsluit, dd. 
13 Augustus jl., art. 1332, en verder bepalende, dat 
ingeval cen notaris mocht weigeren zijnc protocollen 
voor inspectie open te stollen, de Regeering het recht 
zal hebben bij het Hooggerechtshof diens schrapping 
van de rol aan te vragen. 

1
) Dit rapport is te vinuen in de Staatscourant van 19 Dec. 1894. 

Inspectie der proto
collcn v. notarissen. 
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Belasting op com- AnT. 1R1G. De Eerste Volksraad besluit de Regeerino· 
pensatic crvcn. op te dragen geene belasting te vorderen voor d~ 

corn pensatie-erven, indien de :~rondbrieven daarvan uit
gereikt warden in de laat'3te helft van het jaar. 

Opdrach t aan de Re
geering naar aanlci
ding van de water
voorziening voor 
J ohanncsburg. 

EERSTE VOLKSRAADSDESLUITEN, 22 SEPT. 1894. 

ART. 1820. De Eerste Volksraad, lettencle op Uit
voerende Raadsbesluit art G02, met de daarbij over
gelegde commissierapporten, die zjjn ingediend naar 
aanleiding van het Eerste Volksraadsbesluit art. '102G, 
d.d. 27 Juli 1894,, thans onder behandeling; de nood
zakelijkheid inziende om de inwoners van Johannesburg 
zoo spoedig mogelijk van degelijk en goed zuiver drink
w~ter te voorzien; verder ove1 wegende, dat de leden 
der commissie zelf in haar rapport verschillen en het 
derhalve niet wcnschelijk is in deze zoo belangrjjke 
z;1ak een te overhaast besluit te nemen; 

Besluit zich niet geheel te vereenigen met het 
voorstel der Hoogedele Regeering, wat betreft de £20,000, 
doch besluit den Hoogedelen Uitvoerenden Haad te 
1nachtigen onverwijld stappen te nemen, in overleg met 
het Gezondheidscomite, om Johannesburg zoo spoedig 
mogelijk van zuiver water te voorzien, onder de vol
gende voorwaarden: 1. dat zij, indien noodig, een verder 
onderzoek zal instellen naar het beste, doelrnatigste en 
zooveel mogelijk goedkoopste schema voor den water
aanvoer; 2. dat zij zal trachten, door middel van het 
Gezondheidscomite, om de ingezetenen van Johannesburg 
zooveel mogelijk tot stemming te krijgen voor de aan
name van een schema voor \vateraanvoer; 3. dat zij bij 
de aanname van een waterschema geen inbreuk zal 
maken op private eigendommen; 4. dat z\j gemachtigd 
wordt mn uit het bedrag van de stadsinkomsten van 
Joh:xnnesburg, die volgens de wet op stadsraden aan 
een stadsraad toekomen, niet te bovengaande een derde, 
beschikbaar te stellen als waarborg waaruit een eventueel 
tekortkomende rente kan gedekt worden; G. dat wanneer 
er overwinst gemaakt wordt door het Gezondheidscomite 
met dien wateraanvoer, zekere procenten zal terug
betalen als dekking der gelden, die door de Hegeering 
P1ochten voorgeschoten zijn, en eindelijk besluit de 
Haad den voorteeker. aren der memories een afschrift 
van dit besluit te doen toekomen als antwoord op hunne 
mmnories. 
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AR'l'. 1822. De Eerste Volksraad, gelet hebbende op 
de Regeeringsmissi ve, d. d. 21 Septernber 1894, insluitendA 
kopie Uitvoerende Haadsbesluitart.. 46'1, d.d. 6 September 
1894·, re door den Staatsmijningenieur ingediend concept 
over vereischten voor het examen van mijnopmeters in 
de Zuid-Afrikaansche Hepubliek; lettende op het feit, dat 
dit een zaak is, die thuis behoort b~j den Edelacht.baren 
Tweeden Volksraad; de noodzakelij kheid inziende voor
loopige maatregelen te nemen; 

Besluit den Uitvoerenden Raad te machtigen voor
loopige maatregelen te nemen ter voorziening in de 
behoefte met de noodige strafbepalingen en zulke be
palingen van kracht te doen z~jn, totdat de Tweede 
Volksraad, in zijn eerstkomende zitting, daarover nader 
zal beslist hebben. 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 
DIE WEGENS HUNNE MINDERE BELANGRIJKHEID NIET IN 

EXTE~SO ZIJN OPGENO:\fEN. 

E.V.H.B. art. 19, dd. 8 Mei 1894. 
Machtiging aan de Regeering de plaats Weltevreden 
no. 140, district Zoutpansberg, te koopen voor £1 
per morgen, ten einde Pietersburg zooveel mogelijk 
van water te voorzien. 

E.V.R.B. art. 40, dd. 10 Mei 1894. 
Goedkeuring der ruiling van erf no. 79 te Pieters
burg, tegen erf no. 78 aldaar, behoorende aan II 
J. Grobler. 

E.V.R.B. art. 210, del. 25 Mei 1894. 
Voor kennisgeving aangenomen T.V.R.B. art. 8, dd. 
8 Mei 1'194, de Hegeering opdragende T.V.R.R. art. 
830, dd. 14 Aug. 1893, betreilende het bouwen van 
een brug over de Zuid-Kaaprivier, uit te voeren. 

E.V.H.B. art. 211, dd. 25 1\1ei 1894. 
Voor kennisgeving aangenomen T.V.R.B. art. 9, del. 
8 Mei 1894, goedkeuring behelzende der postpakket
conventie 1) met Engeland. 

E.V.R.B. art. 298, dd. 2 Juni 1894. 
Voor kennisgeving aangenomen T.V.R.B. art. 116, 
dd. 19 Mei 1894, waarhij, naar aanleiding van een 
memorie uit Johannesburg, aan de overweging en 

1
) De tekst dier conventie is te vinden op bla(lz. 984 L.W. 1890-1893. 

Zie ook proclamatie dd. 27 Oct. 1893, bladz. 899 L.W. 1890-1893. 

Machtiging aan de 
Reg. voorloopige be
palingen vocr het 
examen van mijn
opmeters te maken. 
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0eslissing der Regeering wordt overgelaten het ver
zoek, dat wetsagenten als procureurs mogen worden 
toegelaten zonder 3 jaren dienst bij een procurenr 
en slechts door aJlegging der examens. 

E.V.H.B. art. 633, dd. 28 Juni 1894. 
De Raad neemt met leed vrezen kennis van het over
lijden van president Carnot en verzoekt de Regeering 
de diepste sympatllie aan het parlement en het volk 
der Fransche Republiek te betuigen. 

E.V.R.D. art. 665, dd. 2 J u1i 189~. 1
) 

Het verslag over 1893 der commissie van beheer 
van het amortisatiefonds voor kennisgeving aan
genomen. 

E.V.H.B. art. 713, dd. 5 .T uli 1894 
Machtiging aan de Regeering zekere gronden aan 
te koopen in de nabijheid van Johannesburg voor 
het deponeeren van vuilnis, het oprichten van een 
lazaretto en voor andere publieke doeleinden. 

E.V.H.D. art. 748, dd. 9 J uli 1894. 2) 

Voor kennisgeving aangenomen T.V.H.I3. art. 400, 
waarbij werd goerlgekeurd Uitv. Raadsbesluit art. 
28J, dd. 23 Mei 1894, wijziging brengende in de 
regulaties 3

) van het centraal pokkencomite te .Jo
hannesburg en een buitengewone hoofdbelasting 
instellende van 10s. voor alle rrmnnel~jke bewoners 
cler Witwatersrand-, Boksburg- en Krugersdorp
delverijen. 

E.V.H.D. art. 750, dd. 0 Juli 1894. 
Voor kennisgeving aangenomen T.V.R.B. art. 505, 
-vvaarbij de Raad zijn afschuw uitspreekt over den 
moord op president Carnot en zijn hartelijke sym
pathie betuigt aan mevrouw Carnot en de Fransche 
natie. 

E.V.R.B. art. 785, dd. 11 Juli 1894. 
De Raad machtigt de Regeering de tusschen de 
Zuid-Afr. Republiek en Engeland gerezen koelie
f]Uaestie to onderwerpen aan de beslissing van den 
I-Ioofdrechter van den Oranje-Vrijsta.at. 

E.V.R.D. art. 930. dd. 21 J uli 1804. 
Goedkeuring 'der lijsten van nieuw a.angestelde, ont
slagen en geschorste a.mbtenaren, van 1 lVfei 1893 
tot 1 Mei 1894. 

1
) Dit verslag is te vinden op bladz. 288 dcr notulcn van den 

E.V.R. over 1894. 
2

) Zie Gouvls. Kennisgeving no. 227/1894, Staatscourant 18 Juli 18!H. 
a) Zie Gonvts. Kennisgcving no. 111 en 140/1893, bladz. 955 L.W. 

1890-1893 en Gouvts. Kcnnisg. no. 333/1893, bladz. 983 L.W. 1890-1893. 
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E.V.R.B. art. 1040. dd. 30 .Tuli '1804. 1
) 

Machtiging aan de Hegeering \Volmaran~stacl tot 
districtsdorp te verklaren. 

E.V.R.B. art. 1110, del. 2 Augustus 1894. 
Opdracht aan de Regeering te Belfast, zoo noodig, 
een Resident- Vrederechter aan to stollen. 

E.V.R.D. art. 11'11, dd. 2 Augustus /1894. 
Opdraeht aan de Regeering te Hartebees1fontein, 
district Potchefstroom, zoo noodig, een Hesident
Vrederechter aan te stollen. 

E.V.R.B. art. /1148, dd. 4, Augusius 18B4. 2
) 

Desluit het Gouvernementsgebouw op de besio manier 
voor onbepaalden tijd to assureeren. 

E.V.R.D. art. 1245, dd. 10 Augustus 189ft 3
) 

Voor kennisgeving aaP.genomen T.V.H.B. art. 791, 
del. 1 Augustus 1894,, waarbij de Rrgeering -vvordt 
opgedragen de concessie der BalkiR Goudmiinmaat
schappij, bep., ZOt) mogelijk te wijzigen, en T. V.R.B. 
art. 793, van denzelfden datum, vraarbij cle G pet. 
royalty in cle concessie der Clewer Estate Maat-
schappij wordt veranclerd in 2 1

/ 2 pet. 

E.V.R.B. art. 1332, dd. 13 Augustus 1894. 
Opdraeht aan de Regeering alle landskantoren to 
doen inspecteeren en in de volgencle zitting daarover 
rapport te doen. 

E.V.R.B. art. 1355, del. '15 Augustus 1894'. 
Naar a~.nleiding van T.V.R.B. art. 853 dd. 8 Aug. 
1894,, den griffier van het HooggerechtE"hofbevelende 
zekere origineele stukken aan de commissie uit den 
Tweeden Volksraad, in zake onderzoek c<Zoutpam1em), 
over te leggen, bepaalt de Raad, dat de griffier met 
gecertificeerde afschriften kan volstaan. 

E.V.TI.B. art. 1386, del. 16 Augustus "1894. 
Opdracht aan de Regeering elken veldkornet voor 
de te houden schietwetstrijden ·to voorzien van de 
noodige patronen. 

1
) Zie E.V.R.B. dd. 13 Juni 1893, art. 318, L.W 1890-18()3 ('11 het 

rapport der regeeringscommissie bladz. 4 der notulen van den E.V R. 
over 1894. 

2
) Zie E.V.R.B. art. 241/1893, bladz. 874 en art.1061/1892, bladz. 641 

r~.w 1890-1893. 
3

) Zie rapport over de goudconcessies op Gouvts. gronden in Zout
pansberg, bladz. 332 der notu'en van den T. V.IL over 18fl±. 

22 
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E.V.R.D. artt. 14-35 tot 14-52, dd. 22 en ~3 Aug. 1804. 
Goedkeuring der lijst 1

) van pensioenen aan gewon
den, weduwen en weezen, van 1 Mei 1804 tot 3u 
April 1805, met opdracht aan de Begcering ;tu33G-4 
uit de Staatskas in het pensioenfonrls te storten en 
cen voorloopige lijst vast te stellen van toelagen aan 
hen, die wegens het Zoutpansberg-eommando hulp 
behoeven~ on de noodige gelden ter beschikking van 
het fonds te stellen voor uitbetaling. 

E.V.H.B. art. 1518, dd. 28 Augustus 1894. 2
) 

Voor kennisgeving werden aangenomen T.V.H.B. artt. 
04·1, 944,, 946, 947 en 949, van 1894, regelende de 
aanstelling en den workkring van weginspecteurs. 

E.V.H.B. art. 1580, dd. 4 September 1804. 
Goedkeuring van Uitv. Raaclsbesluit art. 44:0, del. 
27 Aug. 1804, bepalingen 3

) behelzende omtrent hot 
kafferhoofd l\1alaboch en diens volk. 

E.V.R.B. art. 1GOGa, dd. G September 1894. 
Goedkeuring der instelling van 20 studiebeurzen, voor 
de opleiding van onderwij zers, tegen £60 elk. 

E. V.R.B. art. 1610, dd. 7 September 1804'. 
Goedkeuring der oprichting van Staatswege van een 
tehuis voor jongelieden. 

E.V.TI.I3. art. 1620, dd. 8 September 1894. 
De som van £100 wordt uitgeloofd voor het scln'ijven 
van geschikte lees- en leerboeken. 

E.V.R.B. art. 1627, dd. 8 September 1894. 
Opheffing der inrichting voor doofstommon en 
blind en. 

E.V.R.B. art. 1665, dd. 12 September 1894. 
Instelling van G nieuwe beurzen van £GO elk. 

E.V.R.B. art. 1688, dd. '13 September ·1894. 
Bepaling, dat ook zij, die studiebeurzen genieten, 
schoolgeld moeten betalen. 

E.V.R.B. art. 17041 dd. 13 September 1894. 
Besluit, dat alle verhoogingen op de begrooting 
zullen ingaan op 1 October 1804. 

1
) Deze lijst werd gcpubliceerd in de Staatscourant van 19 Sept. 1894. 

2
) Zie commissierapport bladz. 388 der notulen van den T.V.R. over 

1804. 
3

) Zie voor den inhoud dier bepalingcn bladz. 593 der notulen van 
den E.V.R. over 1894. 
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E.V.R.B. art. 1727, dd. 17 September 1894. 
Opdracht aan de Regeering de balans der Rotschild
leening op de voordeeligste wijze te beleggen. 

E.V.R.B. art. 1446, dd. 1R September 1894. 
Opdracht aan de Regeering, om, indien de Ned. 
Zuid-Afr. Spoorwegmaatschappij mocht weigeren de 
lijn Krugersdorp-Klerksdorp te bouwen, applicaties 
te vragen voor den bouw, hetzij onder rentegarantie 
of anderszins. 

E.V.R.B. art. 1752, dd. 19 September /1894. 
Opdracht aar1 de Regeering een contract te sluiten 
voor den bouw der P.ietersburg-spoorweglijn en in 
de volgende zitting tur bekrachtiging voor te leggen. 

E. V.R.D. art. 1754, dd. 19 September 1894. 
Desluit de lijn Vrijheid-de Jagersdrift tc bouwen en 
te exploiteeren op Staatskosten en daarvoor rrn 
leening uit te schrij ven van hoogstens ~'200,000, 
tegen cen rente van hoogstens 4 1

/ 2 pet. 
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PROCLAMATIES l) 

VAN 

ZHEo. DEN ST AA TSPRESIDENT, 

g e d u r e n d e 1 8 9 4. 

NADE~IAAL 2
) bij besluit V<lll den Edelachtb. Eersten 

Volksraad bij art. 114G tot en met art.118G zijner 
notulen, dd. "12 tot en rnet 17 Augustus 1892, vverd 
goedgekeurd en vastgesteld, \Yet no. 20, 1892, zijnde de 
\vet op invoerrechten, on 

Nadernaal in gezegde wet, welke 1 October l.l. in 
working is getreden, in art. 5 is bepaald, dat koopmans-, 
handels-, of andere goederen alleen door invoerpoorten 
binnen deze Republiek rnogen worden ingevoerd en dat 
deze invoerpoorten door den Staatspresident bij procla
matie in de Slaatscourant zullen worden vastgesteld en 
bekend gemaakt; 

Zoo is het, clat ik, STEPIIANGS JOHANNES PAULUS 
KnuGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, hierbij proclameer, bekend maak en verklaar, dat 
voor den in voer van goederen en de beta ling der invoer
rechten de navolgende invoerpoort en inklaringskantoor 
van af 10 Januari 1894 is vastgesteld: Robbertsdrift in 
het district Standerton. 

GOD BEIIOEDE LAND EN VOLIL 

Gegcven onder mijne hand ten Gouvernemcnts
kantoro to Pretoria, op heden den 8sten dag van Januari 
1894. 

S. J. P. KRUGER., 
Staatspresident. 

c. VAN BOESCHOTEN, 
W d. Staatssecretaris. 

1
) Hieroncler zijn alleen niet opgenomen de proclamaties vaststel

lende de data der te houden Rondgaande Hoven. 
2

) Zie proclamatie dd. 28 Nov. 1892, bladr.. 684 L.W. 1890~1893 en 
proclamatics dd. 30 Aprq, 2 Mei en 3 December 1894. 
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NADEMAAL bjj de Regeering door bu. rgers nit het district 
l. \'V aterberg aanzoek is gedaan om Piet Potgietersrust 
tot eene afzonderlijke wjjk te proclameAren, Len 

Nademaal het belang der burgers volgens rapport 
yan den Commandant-Generaal medebrengt, dat het 
distriet Waterberg in drio afzondorlij ke vvijken zal verdceld 
worclcn, elk ondcr ecn voldkornet, en 

Nademaal bij art. '1~18 van de Grondwot is bepaald, 
dat het grondgebied clcr Zu:id-Afrikaanscho Hepublick 
voor doszelfs bestunr, verdeeld is in districten, waartoo 
behooren afdeelingen en steden of dorpen (on de ver
anderingen in de afdeeling van districten of wijken 
moeten geschieden volgens art. 08 van de oude Grondwet); 

Zoo is het, dat ik, SrrEPI-IANUS .TonANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met ad vies en consent van den Uitvoerenden Haad, 
bhjkens art. 2 z~jner notulen, gedateerd 9 Januari 1894, 
bij doze proclameer, verklaar en bekend maak, dat Piet 
Potgiotc!"srust zal. worden en wordt geproclameerd bij 
deze tot een afzonderlijke wijk van het distr. Waterberg, 
waarvan de grenslijnen zullen zijn als volgt: 

De lijn te beginnen op de wijkslijn van Zwagershoek 
en Nijlstroom aan den Zandriviersberg en wel op de 
plaats Bokpoort, loopende rnet een rechte lijn in zuid
oostelijke richhng over de plaatsen: Houtboschrivier, 
Sterkfontein Noord, Sterkfontein Zuid, Rietbokspruit, 
Rietfontein (alias Andries-zijn-water), Naboomfontein, 
Vaalkop, Bokpoort, Mooihoek en Kalkfontein; van daar 
met een rechte lijn in oostel~j ke richting over de plaatsen 
Rondedoorn, Rooisloot, Groothoek, Modderfontein, Uitkijk 
en Schaapplaats (alias Pienaarsnek), tot daar, waar zij 
de districtslijn van Zoutpansberg snijdt; en 

Ten einde misverstand te verrnijden rnet betrekking 
tot de jurisdictie der veldkornetten of van zu1k een 
ambtenaar of arnbtenaren, als hierna aangesteld, ge
kozen, of benoemd mogen worden voor de administratie 
van de gezegde wijk, proclameer ik en maak ik h:ier
mede bekend, dat in ieder geval, waarin de grenslijn 
van genoernde wijk eene plaats moge snijden, zulk eene 
plaats zal verstaan worden te behooren tot de wijk, 
in welke de aanlcg of vvoonstede van den oigenaar of 
bewoner gelegen is, tenz~i cle eigcnaar of bevvoner van 
zoodanige -plaats binnen 6ene maand na datum van de 
publicatie 1

) dozer proclamatie in de Staatscourant, aan 
den lancldrost van vVaterberg kennis zal gegeven hebben, 
dat hij niet tot de thans geproclameerde wijk, Piet 
Potgietersrust, wenscht te behooren; alles rnet dien 

1
) Deze puhlicatie vond voor de eerste maal plaats in de Staatscourant 

van 10 Januari 189±. 

Vaststelling der 
grenzen van de wijk 
Piet Potgietersrust, 
district Waterberg. 
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verstande, dat er na het uitbrengen zijner keuze als 
bovenvermeld~ geene verandering daar·in kan of zal worden 
gebracht.. 

GOD BEIIOEDE LA~D EN VOLK. 

Gcgeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 0den dag van de maand 
Januari 1804. 

S. J. P. KRUGEH, 
Staatspresident. 

C. VAN BOESCHOrrEN, 
W d. Staatssecretaris. 

NADKMAAL 1
) door art. 1'1 van wet no. B, '188 i, is vast

gesteld, dat door den Staatspresident bij proclamatie 
zal worden bekend gemaakt, wanneer de werkzaam
heden der speciale commissic zullen zijn afgeloopen, 
en nademaal bij art. 12 van gemelde wet no. B, /1887, 
is vastgesteld, dat de Staatspresident gemachtigd wordt, 
met advies en consent van den Uitvoerenden Haad, 
zulke maatregelen te trefien, bepalingen te maken en 
regulation uit te vaardigen, als, met betrekking tot 
kosten als anderszins, hem voor de uitvoering van deze 
wet noodig of nuttig 1nogen voorkomen; 

Zoo is het, dat ik, STEPIIANUS JOIIANNES PAULUS 
KnuGER, Staatspresident der Zuid-A.frikaansche Repu
bliek, proclameer en bekend maak, met ad vies en consent 
van den Uitvoerenden Raad, blijkens art. 13 van de 
notulen d.d. 1'1 Januari 1893. dat de werkzaamheden 
van de speciale ·commissie, 'vijk Zwagershoek, district 
Waterberg, onder voorzjtterschap van den beer F. A. 
Grobler, met betrekking tot de plaats, opgenoemd in 
de hieraangebechte lijst, 2

) gnteekend door den Land
meter-Generaal, zijn afgeloopen. 

Het nieuwe inspectierapport en generale plan van 
deze plaats ligt tAr inzage ten kantore van den Land
meter-Generaal. 

Alle protesten tegen de werkzaamheden der com
missie ten opzichte dezer plaat~, zullen bij den Uit
voerenden Raad moeten worden ingeleverd binnen den 
tijd van drie maanden na datum van publicatie dezer 
proclamatie, na verloop van welken tijd geen protest 
meer zal worden in aanmerking genomen. 

1
) Zie ook bladz. 336, 352, 355, 6!7, 666, 672 en 894: L.W. 1890-1893. 

~) Bedoelde lijst is te vinden in de Staatscourant van 17 Jan. 1894. 
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Zoodanig protest zal binnen drie maanden, nadat 
het is gelegd, moeten worden opgevolgd~ bij gebreke 
waarvan hot zal beschouwd worclen vervallen te zijn. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden, den 12den dag van de 
maand J anuari 1894. 

S. J. P. KRUGEH, 
Staatspresident. 

c. VAN BOESCHOTEN, 
W d. Staatssecretaris. 

N ADEMAAL het aan de 11egeering cler Zuid-Afrikaansche 
Hepubliek, in verband met het besluit van den 

Edelachtb. Tweeden Volksraad, dd. G J uni 1893, art. 251, 
bekrat~htigd door den Edelachtb. Eersten Volksraad, del. 
20 Juni 180:3, art. mn, wenschelijk en dienstig is ge
bleken en in het. belang van het distriet Lijdenburg en 
zijne delversbovolking nieuwe voorzieningen te maken 
omtrent de admini:·.~tratie in dat district en do regeling 
der j urisdictie der aldaar te proelameeren grondon en 
hunne bevolking; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KnuGER, Staatsprosident der Zuicl-Afrikaansche Repu
bliek, hiermode bekend maak, vaststel en proclameer, 
met ad vies en consent van den Uitv. Raad, blijkens art. 
18 der notulen, del. 15 Januari 1894, en op grond van 
art. 5 der wet no. 18, 1892, dat in het distr. Lijdenburg 
zal zijn gevestigd een mijncommissaris en wel op een 
nader als publieke del verij te worden goproclameerd 
stuk grond op de plaats Ponnieskrans, ook wel bekend 
als Pelgrimsrust, of eenig in die nahijheicl liggend stuk 
te proelameeren grond; 

Aan dozen mijncommissaris zal zijn opgedragen de 
administratie conform wet no.18, 1892, van alle gronden 
als bedoeld en beschikbaar gesteld als prospecteerveld, 
b\j proclamatie dd. 7 Maart 1890, voorkomende in Staxts
courant no. 478, dd. '12 Maart 1890, R. 2930/00, en van 
de gronden vermeld in proclamatie del. 20 November 
'1890 en beschikbaar gesteld voor prospecteering van af 
1 December '1890, conform Staatscourant no. 516, del. 
2G Novcm ber '1890, en aan welke gronden zullen word en 
toegevoegd en tevens onder de arlministratie van ge
noernden m\jncommissaris zullen staan de Gouverne
mentsgronden, waarop geen verband, servituut., bezwaar 

Regeling omtrent de 
grenzen van en de 
administratie en 
rechtspraak op de 
Lijdenburg goud
velden. 
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van WP1ken aard ook mag bestaan, of waarop door de 
Regeering der Z~tid-Afr. fiepubliek op eene of andere 
wijze is beschikt, gelegen tusschen de navolgende lijnen: 
van af het punt waar de MacMacrivier of Badenhorstkraal
zijn-loop in Sabierivier stort, clan met deze rivier op tot 
aan de oostelijkc grens van de plaats ·vvelkorn no. 7'-27 ~ 
vervolgens met cleze lijn op tot het noordoosthaken en 
vandaar naar het z~ticloostelljk baken van de plaats 
\Vaterhoutboom no. 52~3, ook zuidwest hockbaken v~u1 
Hoodewal, vervolgens langs d<~ znidciij ke f'n vvcstelij ke 
grcns dier plaats, langs de westelijke en noordclijke grens 
dcr plaats Hebron no, G'-21, en dan langs de wcstclijke 
grenzen cler pla~tsen .lobskop no. '1388, Versailles no. 760, 
On verwacht no 362, Vooruitzicht no. 363, \Velgevonden 
no. 364,, Hebron no. 359, Salique no. 594, Glen Leyden 
no. 371, en vervolgens met de zuid westelij ke lijn van 
Dedfort nv. 366, en de zuidelijke grens van Chester no. 
358, tot aan Blijderi vier, vervolgens met Dlijderi vier op 
langs het vereenigingspunt met Ohrigstad~rivier en ver
der met Blijderivier op tot daar waar zij het wagenpacl 
van :MacMac naar Pelgrimsrust sn\idt en vervolgens met 
dit wagenpad zuid waarts tot aan Sabieri vier, en van dit 
punt met de Sabierivier naar het eerstgenoemJe punt, 
waar Badcnhorstkraal-zijn-loop in de Sabie valt; 

Verder zullen onder de administratie van dezen 
mijncommissaris ressorteeren do gronden, gelegcn binnen 
bovenbedoelde aangegeven en in de proclamatie bedoeldc 
grenzen, welke door de Hoogcdele Hegeering onder eon
cessie zijn uitgegeven en zullen dus de licenties volgens 
art. IJ:3, wet no. '18, 18S2, bij genoemclen 1nijucornmissaris 
rnoeten verkregen worden; 

En verder proclameer ik, stel vast en maak bekend, 
dat alle beschikbare Gou \·ernementsgronden, bedoeld in 
vorenstaande proclamatief: en verder ltierin omschreven, 
waarop geen verband, servitnut of bezwaar rust of waarop 
door de Regeering der Zuid-Afr. Republiek op eene of 
andere wijze is beschikt en onder de nadrukkelijke be
paling, dat de Hegeering niet verantwoordelijk zal kunnen 
gehouden worden voor teruggave van licentiegelden of 
voor uitkeering van eenige schadevergoeding van welken 
aard ook, als later mocht blijken, dat het prospecteeren 
of afbakenen van claims is geschied buiten de grenzen 
hierboven omschreven of op de gronden waarover reeds 
door de Hoogedele Hegeering is beschikt en dus de 
gronden, zooals hierboven aanged aid, met uitzondering 
V::;tn de private plaatsen, gelegen binnen de navolgende 
hJnen: 

Van af het punt waar Blijderivier _en Ohrigstacls
rivieL' in elkaar vloeien, vervolgens met Ohrigstadsrivier 
op tot waar zij ten zuiden van Krugerspost ~het wagen-

/ 
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pad van Krugerspost op Lijuenburg snijdt; vandaar 
met hot wagenparl tot aan de dorpsgronden van 1\jden
burg, vandaar met de noordelijke en n1et de oostelijko
zuidelij ke grens V8.n die dorpsQ;ronden en vervolgens 
ten oosten van die dorpsgronden heen tot a:1n den 
grooten weg naar Natal, clan met dien \Veg zuidwaarts 
tot <laar \Vaar ltij Krokodilrivier snijdt en dan met 
Krokodilrivicr af tot aan Blinkwaterrivict', met Blink
watcrri vier op tot aan Lozieskop, van Lozieskop m ut 
Noonl-Zandl'i vier at' tot aan Sabieri vier en dan met 
Sabieri viet· op tot aan MacMacrivier of B:tdenhorstluaal
zijn-loop, clan met deze rivier op tot aan de oostelijke 
grc11s van de p1aats W elkom no. 727, vervolgens met 
deze 1\i n op tot het noordoost baken en vandaar naar 
het zuidoost baken van de plaats \iVaterhoutboom 
no. 523, ook zuid west hoek baken van Roodewal, ver
volgens langs de zuidelijke en westelijke grens dier pla.ats 
langs de westelijke en noordelijke grens der plaats 
Hehron no. 52'1 en dan langs de westelijke grenzen der 
plaatsen Jobskop no. 1f}88! Versailles· uo. 766, Onver
wacht no. 362, Vooruitzicht no. 363, W elgevonden no. 
364, Hebron no. 359, Salique no. 59~, Glen Leijdeu 
no. 37l en vervolgens met de zuid\vestelijke 1\jn van 
Bedford no. 366 en de zuidelijke grens van Chester 
no. B38 tot aan Dlijderivier, vervolgens n1et Blijderivier 
op langs het vereenigingspunt met Ohrigstadsrivier. 

Van af 1 Februari 1894~ zullen z\j n geproclameerd 
tot publieke delverij onder de administratie van den 
rn~jncornmissaris hierboven genoemd, door wien ook 
zullen worden uitgereikt de licenties bedoeld in art. 8 
der \vet no. /18, 1892, terwijl deze gronclen zullen staan 
onder de jurisdictie van den Lauddrost van Lijdenburg 
onder· den titel van Specialen Landdrost der Jjjden
burgsche del verijen, en onder den mijncommissaris hier
boven bedoeld met den titel van resident-vredereehter. 
welke tevens ook dezelfde jurisdictie zal uitoefenen tert 
opzichte van de gronden onder conces8ie uitgegeven, 
gelegen binnen de grenzen in deze proclamatie om
schreven. 

GOD BEIIuEDE LAND E~ VOLK. 

Gegeven on de~· mijne hand ten Gou vernements
kantore te Pretona, op heden, den 'lGden dag van 
Januari t804. 

S. J. P. KRUGER, 
Staa1spresident. 

c. VAN BOESCHOTEN, 
"\V d. Staatssecretaris. 
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NADEMAAL zcker gedeelte der plaats Langlaagte, Wit
watersrand, district Heidelberg, door proclamatie 

van ZHEcl. den Staatspresident, dd. 8 September 1885, 
in de Slaatscourant van 15 September 1886 geprocla
meerd ·werd voJgens wet als eene publieke delverij; en 

Nademaal het beweerd is gevYorden, dat een zeker 
stuk grond, zijnde gedeelte van gemelcl gedeelte van 
genoemde plaats, groot 9~ morgen en 143 vierk. roeden, 
v66r den datum van de proclamatie voormeld, afgebakend 
\Verd door den toenmaligen eigenaar van zoodanig ge
deelte van gemelde plaats of zijne reehtverkr\jgenden, 
met het doel er voor en er op een mijnpachtbrief te 
verkrUgen; en 

Nademaal zoodanige mijnpachtbrief nooit is uitgeno
rnen ot geregistreerd en derhal ve niemand gerechtigd is 
tot een rnijnpachtbrief op gemelden grond, en de Regeering 
nu weigert een mijnpaehtbrief or op to verleenen; en 

Nademaal het stu k grond, dat boweerd wordt af
gebakend geweest te zijn, als voormeld, steeds sedert 
den datum van gemelde proclamatie beschouwd is ge
weest als geproclameerde grond, en verscheidene per
sonen ondPr delvers- of prospectoer-licenties er op claims 
hobben afgepend en bewerkt, en nu nog zooclanigo claims 
blijven behouden en bewerkon; on 

Nademaal het mogelijk is, dat er twijfel moge ontstaan 
omtrent het recht van zoodanige personen op zoodanige 
claims en het wenschel~jk is alien twijfel hieromtrent uit 
den weg te ruimen en het dus raadzaam is gebleken 
gemeld stuk grond te proclameeren, met inachtnerning 
van de bovengenoemde rechten van delvers- en pros
pecteerlicentiehouders in termen der goudwet. 

Zoo is het, dat ik, SrrEPHANUS JonAN~Es PA ULUS 
Kin::GEn, Staatspresidentder Zuid-Afrikaansche Repu bliok, 
overeenkornstig de goud wet en meer bepaaldelijk art. 18 
van gemeldo wet, 1net ad vies en consent van den Uit
voerenden Haad, volgens art. G3 van oe notulen dd. heden, 
hot stnk gronrl voorrr1eld, zooals afgemerkt op zekere 
kaart m· van, vervaardigd door den land1neter Servaas 
de Kock, en thans berustende in het kantoor van den 
Landmeter-Generaal, proclameer tot eene publieke delverij 
van af den 31 sten dag van Januari 1894, met dien ver
stande, dat alle rechten, verkregen op voormeld stuk 
grond door delvers- of prospecteedicentiehouders scdert 
4 October 1886, of eenige andere wettig verkregeno 
rechten, geeerbiecligd zullen moeten worden. 

S. J. P. KRUGEH, 
Staatspresident. 

c. VAN BOESCHOTEN, 
Gouvernernentskantoor, W d. Staatssecretaris. 

Pretoria, 30 Januari 1894. 
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N ADEMAAL bij art. 1~~ van wet no. 3, 1887, tot bet 
aanstellen eener speciale commissie voor het district 

vVaterberg, bepaald is, dat de wet van toepassing ge
maakt zal worden op zoodanige andere districten vntar 
het vereischt zal worden; 

En nademaal aan de Regeering de wensche1ijkheid 
is gebleken, bedoelde wet no. 3,1887, ook van toepagsing 
te maken op een gedeelte van het district Marico; 

Zoo is het, dat ik, SrrEPHANUS JonANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, mits dezen proclameer en bekend maak, dat de 
Regeering, n1et advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens art. 138 der notulen, d.d. 20 Maart 1894, 
goedgevonden heeft bedoelde wet no. 3, 1887, ook van 
toepassing te verklaren op het district 1\ifarico, voor 
zoover betreft de onbewoonde plaatsen, begrensd als 
volgt: van het noordoostelijk hoekbaken van de plaats 
Koppieskraal met de noordelijke lUn van deze plaats, 
Yan daar met de oostelijke en noordelijke lijn van 
Olifantsvlei, noordoostelijke lijn van Metford Park, oos
telijke lijn van Cijfergat, zuidelijke en oosteli.ike lijn 
van Alewijnspoort, zuidelijke en oostelijke lijn van 
Hooderand, oostelijke lijn van Knapdaar, oosteli.iko en 
noordeHiko lijn van Hoodekoppiesfontein, oostel\jke on 
noordelij ke lijn van Barboonrandjes, noord westelijke lij n 
van Turfbult, noordelijke en westel~jke lijn van Her
manskraal, oostelijke lijn van Zandbult, noordoostelijke 
lijn van Welgevonden, zuidelijke en oostel~jke lijn van 
Droegedal, zuidelijke en oostelijke lijn van Abjaterskop, 
zuide.JUke lUn van Mooifontein, zuidelijke en noord
oostelijke lijn van Zuni-Zuni en oostelijke lijn van 
Drakspruit, van daar met de conventielijn tot aan Groot
Maricori vier, tnet Groot-Maricori vier op tot aan de plaats 
Nooitgedacht, met noordelijke en \Vestelij ke lijn van 
Nooitgedacht, vvestelijke lijn van Ongegund. westelijke 
lijn van 1\lisgunst, westelijke nin van Uitkijk, van daar 
met Groot-Maricorivier op tot aan de plaats Koppies
kraal vbornocmd. 

GOD BEIIOEDE LA~D EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gou vernements
kantore te Pretoria, op heden, den 30sten dag van 
Maart 1894. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
S taa ts secretaris, 

Wet no. 3, '87 (spec. 
commis~ies) v. toe~ 
passing verklaard 
op een gedeelte van 
het district Marico. 
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NADEMAAL het aan de Hegeering der Zuiu-Afrlkaansche 
Republiek gebleken is, dat het wenschenik is om 

de plaats Nooitgedacht no. 945, district Lijdenburg, ter 
grootte van 2283 rnorgen on G80 vierkan te roeden. 
eigenares de Nooitgedaebt Estate en Gold Mining Co.; 
Ltd., te verklaren tot eene publieke delverjj; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOIJANNES PAULUS 
1\nuGEn, Staatspresident cler Zuid-Afrikaansehe Hcpu
bliek, met advies en eonsent van den Uitvoerendcn Haad, 
blijkens art. 22G der notulen, d.d. t8 April 1891·, in 
termon van art. G van wet no. 18, 1802, en met referte 
tot Gouvernementskennisgeving no. 07, d.d. 20 Maart 
189B, in Staatscourant no. 040, bovengenoemde plaats 
van af den Gden Mei 1894 proclameer tot eene publieke 
delverij, voor zooverre do grond volgens artt. 18 en 20 
van wet no. 18, 1892, niet uitgehouden is voor mijn
pachten, bebouwde plekken, tuinen, landerijen en water
leidingen, en de nabjjheid daarvan, met dien vorstande, 
dat deze plaats deel zal uitmaken van de Lijdenburgsche 
del vorijeu en zal staan onder de jurisdictie van do 
bevoegde ambtenaren dier delverijeu. 

GOD DEIIOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand, t~n Gouvernements
kantorc te Pretoria. op heden, den 20sten dag van 
April '1894. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. \V. J. LEYDS, 
S taa tssecretar is 

NADEl\IAAL 1) bij besluit van den Edelachtb. Eersten 
Volksraad bij art. t 14G tot on met art. 1186 zjjner 

notulen, dd. 12 tot en rnet 17 Augustus 1892. werd 
goedgekeurd en Yastgesteld, wet no. 22, 1892, zijnde de 
wet op invoerrechten, en 

Nademaal in gezegde wet, welke 1 October l.l. in 
working is getrcden, in art. G is bepaald. dat koopmans-, 
handels-, of andere goederen allcon door invoerpoorten 
binnen deze Hepu bliek mogen word en ingevooru en dat 
cleze invoerpoorten door den Staatspresident bij procla
matie in de Staatscourant zullen worden vastgesteld en 
bekend gemaakt; 

1
) Zie proclamatie dd. 8 Januari 1894, blacJz. 340 van dit wetboek 

en de aanteekening daar ter plaatse, en proclamatie::; dd. 2 1\Iei 1894, 
en 3 Dec. 1894. 
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Zoo is het, dat ik, STEPHANus JonANNES PAuLus 
KnuGEn,StaatspresidentderZuid-AfrikaanscheRepubliek, 
hierbij proclameer, bekend mr.,ak en verklaar, dat voor 
den invoer van goed8ren en de betaling der invoer
rechten, de navolgende invoerpoorten en inklarings
kantoren van af 15 Mei 18~M z\jn vastgesteld: Zanddrift, 
nabij Vereeniging en Commandodrift, beide aan Vaal
rivier, in het district Potchefstroom. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. \V. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 30 A prH 1891'. 

NADEMAAL 1) bij besluit van den Edelachtb. Eersten 
Volksraacl bij art. 114(3 tot en met art. -1186 zijner 

notulen, dd. 12 tot en met 17 Augustus 1892, werd 
goedgekeurd en vastgesteld, wet no. 20, 1t;92, zijnde de 
wet op invoerrechten, en 

Nademaal in gezegde wet, welke 1 October l.l. in 
werking is getreden, in art. 5 is bepaald, dat koopmans-, 
handels-, of andere goederen alleen door invoerpoorten 
binnen deze Hepubliek mogen worden ingevoerd en dat 
deze invoerpoorten door den Staatspresident bij procla
matie in de Staatscourant zullen worden vastgesteld en 
bekend gemaakt; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JoHANNES PAULUS 
KnuGEn, Staatspresident der Z uid-Afl'ikaansche Republiek, 
hierbij proclameer, bekend maak en VPrklaar, dat voor 
den invoer van goederen en de betaling der invoer
reehten, de navolgende invoerpoort en inklaringskantoor 
van af 1 Juni 1894 is vastgesteld: U mtonganeni, in het 
district V rij rteid. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 2 M ei 1_894. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. \V. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

1) Zie proclmnatic dd. 30 April 1894, 8 Jann:.ni 18fl4 en 3 Decem· 
her 1894. 

U mtonganeni, distr. 
Vrijheid, verklaard 
tot invoerpoort. 
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NADEMAAL 1) het aan de Begeering_ dezer Republiek 
wenschelijk is gebleken de werking van wet no.14·, 

1886 (genaamd de wet tot uitlevering van misdadigers 
aan de kolonie de Kaa!1 de Goede Hoop), te verlengen, 
zooals uitgedrukt in Uitvoerende Raadsbesluit art. 241, 
del. 24 April 1894, luidende als volgt: 

«A an de orde minute n. 4982/84, omtrent het nemen 
van verdere maatregelen naar aanleiding van vroegere 
corrcspondentie over het in werking treden van een 
tractaat van uitlevering met de Kaapkolonie; 

«De Uitv. Raad, gelet hebbende op Volksraadsbesluit 
art. 168~ dd. 9 1VIei 1893; 

« Overwegende~ dat door verschillende omstandig
heden nog geen tractaat met de Kaapkolonie is tot stand 
gekomen; 

cc Besluit aan den Edelachtb. Eersten Volksraad voor 
te stellen de Regeering wedcrom te machtigen de wer
king van wet no. 14, 1886 (genaamd de wet tot uit
levcring van misdadigers aan de kolonie de Kaap de 
Goede Hoop), te verlengen voor een tijd perk nietteboven
gaande een jaar, van af 9 Mei 1893, het tijdsti p, cl at de 
werking van genoemcle wet no. 14, 1886, zou ophouden 
wanneer het te sluiten uitleveringstractaat met de Kaap
kolonie nog niet van kracht is geworden. )) 

En nademaal bij besluit van den Edelachtb. Eersten 
Volksraad art. '16, del. 8 Mei /1894, door dit Edelachtb. 
Lichaam is besloten, dat de Regeering der Zuid-Afr. 
Republiek gemachtigd wordt de werking van gezegde 
wet, tot uitlevering van misdadigers aan de kolonie de 
Kaap de Goede Hoop, te verlengen voor den tijd van 
een jaar en onder de termen in bovengenoemd Uitv. 
Raadsbesluit vermeld; 

Zoo is het, dat ik, STEPIIANUS JonANNES PAuLus 
KnuGER, Staatspresident der Zuid-Afrik. Hepubliek, bij 
deze proclameer en vaststel, dat de werking van wet 
no. 14, 1886 (genaamd de wet tot uitlevering van mis
dadigers aan de kolonie de Kaap de Goede Hoop), zal 
worden verlengd voor den tijd van een jaar, in te gaan 
van af den 9den Mei 1894. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 
Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements

kantore te Pretoria, op dezen 19den dag van Mei 1804. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident 

Dn. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

1
) Zie E.V.R.B. dd. 8 Mei 1894, art. 16, bladz. 246 van dit wetboek. 
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I K, STEPHANUS JoHANNES PAuLus KnuGEn, Staatspresi
dent der Zuid-Afrikaansche Hepubliek, met advies 

en consent van den Uitvoerenden Haad, en daartoe ge
machtigd door den Ede]achtbaren Volksraad bij besluit 
van den tweeden Augustus 1889, art.124·4, maak bekend 
en proc1ameer mits deze als Gouvernementswildtuin 
de navolgAnde Gouvernementsplaatsen, gelegen in het 
BosGhveld, in het distr. Piet Retief, tusschen de Pongala, 
Swazieland en Lebombo, n.l. · Lebombopoort, Middelin, 
Njaw6sheuvel, Leeuwkraal, Gollel, Langkloof en Wilde
beestdraai. 

De grenzen van dezen wildtuin zijn als volgt: van 
baken no.1, een roodachtige rots, \Vaar de Rooderand aan 
de Pongolari vier komt en waar de wagenweg nauwelijks 
tusschen de rivier en de rots doorvoert; van daar met 
de waterscheiding van den Hooderand (Bandabande en 
Bomplihlela) tot aan de grenslijn der Zuid-Afrikaansche 
Republiek en Swazieland; van daar met de grenslijn 
voornoemd tot waar de Lebom boberg en Pongolarivier 
samenkomen (Pongolapoort); van daar met de Pongola
rivier op tot baken no. 1. 

Binnen deze lijn is het een ieder verboden wild te 
jagen, te schieten, op te zoeken, of op eenige manier te 
bemachtigen, of te trachten te bemachtigen, te verjagen, 
verdrijven of op eenige manier te verontrusten. 

Overtreders hiervan zu1len gestraft vvorden rnet in
beslagneming van alle bij hen gevo:nden wild en schiet
en jachtgereedschap en eene boete niet te hovengaande 
honderd ponden sterling (£100). Bij nietbetaling der 
boete zal gevangenisstraf worden opgelegd een jaar niet 
te bovengaande. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder m~jne hand ten Gouvernements
kantore op dezen twaalfden dag van Juni van het jaar 
Onzes Heeren achttien honderd vier en negentig. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Du. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

NADEMAAL 1) het aan de Regeering der Zuid-Afri
kaansche Republiek gebleken is, dat het wenschelijk 

is een gedeelte der plaats Buffelsdoorn no. 660, district 
Potchefstroom, welke geheele plaats groot is 4546 morgen, 

1
) Zie proclamatie dd. 30 Ju:rii 1894. 

Vas:stelling der 
grenzen v. den Gvts. 
wildtuin. 

Strafbepaling. 

De plaats Buffels
doorn no. 660, distr. 
Potchefstroom, ver
klaard tot publieke 
delverij en gevoegd 
bij de Schoonspruit 
delverijen. 
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74 vierkanto rooden, wanrunder eene nits1mnning groot 
141 morgen, 578 vierkante roeden, voor een gedeelte 
groot 440.-1· morgen, 96 vierkante roeden, d. \v. z. de 
geheele plaats na aftrok van genoemde uitspanning, 
zooals thans geregistreerd zijnde ten name van de 
BuiTeldoorn Estate Gold Mining Co., Ltd., te verklaren 
tot eeno publieke delverij; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHAN~ES PAULUS 
KnuGEn, Staatspresident der Zuicl-A frikaansche Hepu
bliek, met aclvies en consent van den Uitvoerenden 
Haad, blijkens art. 338 der notulen, d.d. 18 Juni 1894, 
in termon van art. 5 van wet no. 10, 1801, en met 
referte tot Gouvernementskennisgeving no. 251, Staats
courant no. 495, d.d. 7 J uli 1800, genoemde plaats van 
af 14 dagen na datum dozer proclamatie, proelameer 
tot eene publieke del verij, voor zooverre de grond niet 
uitgehouclen is voor m\jnpachten, bcbouwde plekken, 
tuinen, landorijen en waterleidingen, en de nabijheid 
daarvan, met dien verstande, dat deze plaats deel zal 
nitmaken van de Schoonspruitdel verijen en zal staan 
onder de jul'isdictie en administratie van de bevoegde 
ambtenaren dier delverijen. 

GOD BEliOEDE LA~D E~ VOLK. 

Gegeven onder mijne hand, ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden, den 18den dag van de 
1naand J nni 1894. 

S. J. P. KRUGEH, 
Staatspresident. 

Dn. \V. J. LEYDS, 
S taa tssccretaris. 

NADE"MAA .. L het aan de Rcgeering der Znid-Afrikaansche 
Repnbliek gebteken is, dat het wenschelijk is om 

het gedeelte der plaats Modderfontoin no. 1'12, gelegen 
in het district Heidelberg, ter grootte van 1200 morgen, 
eigenares de :Modderfontein gondmijnmaatschappij, be
perkt, te verklaren tot eene pub]ieke delverij; 

Zoo is het, clat ik, S'l'EPI-IANus JonANNES PAuLus 
KnuGEn,StaatspresidentderZuid-AfrikaanscheRepubliek, 
met advies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
blijkens art. 337 der notulen dd.18 Juni1894, in termon 
van art. 5 van \vet nJ. 18, 1892, en met referte tot 
Gouvernementskennisgeving no. 122, do. j(j A pril1888, 
in Slaatscourant no. 376, bovengenoemd gedeelte van af 
Woensdag den 27sten J uni -1894 proclameer tot eene 
publiel.;:e delverij, voor zooverrc de grond volgens artt. 
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18 en 20 van wet no. 18, 1892, niet uitgehouden is voor 
mijnpachten, bebouwde plekken, tuinen, landerijen en 
waterleidingen en de nabijheid daarvan, met dien ver
stande, dat het een deel zal uitmaken van de Boksburg
sche delverijen en zal staan onder de jurisdictie van de 
bevoegde ambtenaren dier delverijen. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven oncler mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op den 18den clag van de maand 
Juni 1894. 

S. J. P. KRUGER, 
Staaispresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

N-ADEMAAL door art. 11 van wet no. 3, 1887, is vast
gesteld, dat door den Staatspresident b\j proclamatie 

zal worden bekend gemaakt, wanneer de werkzaam
heden der speciale commissie zullen zijn afgeloopen; 
en nademaal bij art. 12 van gemelde wet no. 3, 1887, 
is vastgesteld, dat de Staatspresident gemachtigd wordt, 
met advies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
zulke maatregelen te treiTen, bepalingen te maken en 
regulatien uit te vqardigen als (met betrekking tot 
kosten als anderszins) hem voor de uitvoering van deze 
wet noodig of nuttig mogen voorkomen; 

Zoo is het, clat ik, STEPHANUS JoHANNES PAULUS 
KnuGJ<:n, Staatspresiclent der Zuid-Afrikaansche Repu
hliek, met ad vies en consent van den Uitvo0renden Raacl, 
blijkens art. 352 van de notulen, d.d. 29 Juni 1894, 
proclameer en bekend maak, dat de werkzaamheden 
van de speciale commissie, district 1\jdenburg, onder 
voorzitterschap van den beer P. B. Swart~ met betrek
king tot de plaatsen, opgenoemd in de hieraangehechte 
lijst, 1) geteekend door den Landmeter-Generaal, zijn 
afgeloopen. 

De nieuwe inspectierapporten en generale plannen 
van deze plaatsen liggen ter inzage ten kantore van 
den Landmeter-Generaal. 

Alle protesten tegen de werkzaamheden der com
missie ten opzichte dezer plaatsen zullen bij den Uit
voerenden Raad moeten worden ingeleverd binnen den 
tijd van drie maanden na dahlin van publicati3 dezer 
proclamatie, na verloop van welken tijd geen protest 

1
) Bedoeldo lijst is gepubliceerd in de Staatscourctnt van 11 Juli 1894. 

23 

Betreffende de spec. 
commissie in het 
district Lijdenburg. 
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meer zal worden in aanmerking genomen. Na alloop 
van deze drie maanden zullen va,n plaatsen, waartegen 
geen protest is ingekomen, inspectierapporten worden 
uitgegeven. 

Zulk protest zal binnen drie maanden nadat het is 
gelegd moeten worden opgevolgd, bij gebreke waarvan 
het zal beschouwd worden vervallen te zijn. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand, ten Gou vernements
kantore te Pretoria, op dezen 29sten dag van J uni 1894. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

NADEl\IAAL 1
) door mij, STEPHANUS JOIIANNES PAULUS 

KnuGEn, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche 
Republiek, nl8t ad vies en consent van rlen Uitvoerenden 
Raad, blijkens art. 338 der notulen, d.d. 18 Juni 1894·, 
in termen van art. 5 van wet no. 10, 1891, en met 
referte tot Gouvernementskennisgeving no. 251 in de 
Staatscourant no. 495, d.d. 7 Juli 1890, zeker gedeelte 
der plaats Bu(felsdoorn no. 660, gelegen in het district 
Potcbefstroom, welke geheele plaats groot is 4546 n1orgen 
74 vierkante roeden, waaronder eene uitspanning groot 
141 morgen 578 vierkante roeden voor een gedeelte 
groot 4404 morgen 96 vierkante roeden. d. w. z. de ge
heele plaats na aftrek van genoemde uitspanning, zoo
als tbans geregistreerd ten name van de Buffelsdoorn 
Estate Gold Mining Co., Ltd., geproclameerd is tot eene 
publieke delverij van af 2 J uli 1894. 

Nademaal nu de wcnschelijkheid gebleken is, dat 
genoemd stuk grond, in plaats van af den 2den J uli 
1894, eerst van af den 16den J ult 1894 tot eene publiekc 
del verij wordt verklaard; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOUANNES PAULUS 
KnuGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met herroeping van de proclamatie bovenbedoeld, 
met advie3 en consent van den Uitvoerenden Raad, 
blijkens art. 354 der notulen, d.d. 30 Juni 1894, in 
termen van art. 5 van wet no. 10, 189-i, genoemcl stuk 
grond van af Maandag, den 16den Juli 18~H·, proclameer 
tot eene publieke del verij, voor zooverre de grond niet 
uitgehouden is voor mijnpachten, bebouwde plekken, 

1
) Zie proclamatio dd. 18 Jnni 18D4, bladz. 351 van dit wetboek. 
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tuinen, landerijen en waterleidingen en de nabijheid 
daarvan, met dien verstande, dat deze plaats deel zal 
uitmaken van de Schoonspruitdelverijen en zal staan 
onder de jurisdictie en administratie van de bevoegde 
ambtenaren dier delverijen. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mjjne hand, ten Gouvernements
kantoro te Pretoria, op heden, den 30st~n dag van de 
maancl Juni 1804. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Du. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris 

NADEMAAL bij de proclamatie, voorkomende respec
tievelijk in de Staatscouranten van den 18den Fe

bruari 1891, no. 528, en van den 16den September 1891, 
no. 559, 1

) op de plaats Elandsfontein, no. 1, district 
Heidelberg, wijk Suikerboschrand, volgens bovenge
noemde proclamaties twee gedeelten, respectievelijk ter 
grootte van 1433 morgen en 327 vierkante roeden en 
126 1norgen en 47 vierkante roeden, volgens kaarten, 
vervaardigd door den landmeter 0. Mehlis, gedateerd 
Mei 1890, gesloten zijn als publieke delverij; 

En nademaal het bij eene hermeting gebleken is, 
dat bovongenoemde kaarten niet geheel correct zijn; 

En nademaal het bij deze hermeting, door den land
meter Edward Melvill, gebleken is, dat de grootten van 
de beide gesloten gedeelten bovengenoemd, n.l. 14B3 
morgen eu d"27 vierkante roeden en 126 morgen en 
47 vierkante roeden, in werkelijkheid respectievelijk zijn 
1435 morgen en 292 vierkante roeden en 143 morgen 
en 259 vierkante roeden, zoodat het geheele gesloten 
gedeelte op bovengenoemde plaats Elandsfontein, no.1, 
1578 morgen en 551 vierkante roeden bedraagt, volgens 
kaart van den land meter Edward Mel vill, goedgekeurd 
door den Landmeter-Generaal ; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JoHANNES PAULUS 
KuuGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
b1iek, met ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
blijkens art. 486 der notuJen, d.d. 14 September 1894, 
en met verwijzing naar bovengemelde proclamaties, 
hiermede bekend maak en vaststel, dat het gedeelte 
van de plaats Elandsfontein, no.1, bovengenoemd, groot 
1578 morgen en 551 vierkante roeden, volgens kaart 

1
) Zie bladz. 321 en 349 L.W. 1890-1893. 

Wijzig. der grenzen 
v. zeker als delverij 
gesloten gedeelte 
der plaats Elands
fontein uo. 1, Sui
kerboschrand, distr. 
Heidelberg. 
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van landmeter Edward Melvill en goedgekeurd door 
den Landmeter-Generaal op l5 J uni 1894, gesloten is 
als publieke delverij. 

GOD BETIOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand, ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden, den 17den dag van Sop
tern ber 1894. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. \V. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

N ADEMAAL aan de Regeering der Zuid-Afrikaansche 
Republiek gebleken is, dat het wensehelijk is met 

het oog op eene betere regeling der administratie en 
der rechterlijke jurisdictie de plaats Palmietfontein, no. 
G97, district Potchefstroom, thans onder de j urisdictie 
van de rechterlijke en admistratieve ambtenaren van 
Potchefstroom te brengen onder de administratie en 
jurisdietie der ambtenaren van Klerksdorp; 

Zoo is het, dat ik, STEPIIANUS JOIIANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met ad vies en consent van den Uitvoerenden Haad, 
bljjkens art. 555 van de notulen, dd. 24 October 1894, 
hiermede proelameer, bekend maak en vaststel, dat van 
af publicatie dezer in de Staatscourant bovengenoemdc 
plaats zal staan onder de administratieve en rechterlij ke 
ambtenaren te Klerksdorp. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gou vernements
kantore te Pretoria, den 27sten October '1894. 

S. J. P. KRUGEH, 
Staatspresident. 

C. VAN BOESCHOTEN, 
W d. Staatssecrctaris. 

NADE1IAAL bU art. 140 van de Grond\vet bepaald is, 
dat voor de behoorl~ike en werkdadige uitoefening 

van het administratieve bestuur aangehaald en om
schreven in artt. 138 en 139 van de gemelde Grondwet. 
de Zuid-Afrikaansche Hepubliek, in distrieten zal worden 
verdeeld; 

En nademaal door den Edelachtb. Eersten Volks
raad, onder art. 1182 zijner notulen, d.d. 23 Augustus 
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1893, 1
) is besloten de Regeering te machtigen K rugers

dorp tot een district te verklaren volgens wet en de 
Hegeering op te dragen de noodige schikkingen te maken 
om aan het verzoek van memorialisten te voldoen ; 

Zoo is het, dat ik, STEPIIANUS JonANNES PAuLus 
KnuGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
blijkens art. 5GU zijncr notulen, d.cl. BO October 1894, 
hicrmede proclameer en bekencl maak, dat ik bepaald 
en vastgesteld heb, dat het district Krugersdorp bepaald 
en begrensd zal worden als volgt: 

De lijn zal beginnen op een punt tusschen de 
plaatsen Klein Paardekraal van F. E., D. C., L. Geldenhuis 
en anderen en Langlaagte; van daar in het veldcornet
schap van de wU k Witwatersrand, district Pretoria, 
over de plaatsen Waterval van L. Alberts, Boschkop van 
C. J. Srnit, Zandspruit van J. Botha, Nooitgedacht van 
Nicolaas Smit, Bultfontein van C. Pretorius, Roodewal 
van W. Kok, Mooiplaats van J. E. Erasrnus tot op de 
plaats Rhenosterspruit van G. Nagel; van daar in wes
telijke richting over de plaatsen Diepkloof van W. Kok 
en Hartebeesthoek van de weduwe Pretorius tot aan de 
grenslijn van het district Rustenburg; van daar gaat de 
lijn over de plaats Remhoogte van N. Venter tot op de 
hoogte van l\1agaliesberg; van daar met die hoogte tot 
op de plaats Doornhoek van Koert Grobler; Yan daar 
gaat de lijn over de plaatsen Doornkloof van K. G. 
Dodenstein, Zandfontein van Louw Bronkhorst, Cijferbult 
of Cijferfontein van Sarel Pretorius en anderen naar 
Vogelstruisfontein, van het Vogelstruisfontein Gold Mining 
en Developing Syndicate, Ltd., naar het standsdorp op 
het westelijke gedeelte no. 652 van Rietfontein; van 
daar gaat de lijn naar Holfontein van Freij over Doorn
fontein van G. Kock, Elandsfontein van H. van der Merwe 
en B. Greijling, Oog van Wonderfontein van W. J. van 
der Merwe en J. S. Roos, over Driefontein tot naar 
Doornkloof van A. J. Oosthuizen en T. F. Ste.ijn op 
Gatsrand; van daar oost\vaarts rnet de hoogte van 
Gatsrand over de plaatsen Rietfontein van J. Geldenhuis, 
Elandsfontein van H. Dre~jer, Modderfontein van J. 
Pretorius, :lachtfontein van .l. T. Martins, Elandsfontein 
van W. van Tonder, (de l~jn van Heidelberg); van daar 
over de plaats Hartebeestfontein van de wedtlwe van 
Staden, Elandsfontein van van Vuren, Steenkamp en 
Viljoe::~, Dronkhorstfontein van E. A. van cler Merwe en 
anderen, Olifantsvlei of Eikenhof van C. L. Neethling 
en Diepkloof aansluitende met de grenslijn tusschen 
Krugersdorp en Johannesburg voormeld. 

1
) Zie bladz. 843 r~.W. 1890-1893. 
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En verder proclameer, stel ik vast en vestig ik, 
gelijk ik doe bij deze, een Hof van een Landdrost ten 
dorpe Krugersdorp of later op zulk eenc andere 
plaats binnen gerneld district als zal worden bekend 
gernaakt. 

En voorts, dat van af en na den 7den Februari 1895 
het district Krugersdorp zal zijn ondenvorpen aan de 
j urisdictie van het I-I of van een Landdrost bij deze 
proclamatie opgericht en gevestigd, en aan de autoritcit 
van een Landdrost en andere ambtenaren als benoernd, 
verkozen of hierna aangesteld zullen worden voor de 
adrninistratie van het district, en dat het van af den 
7den Februari 1895 dus zal ophouden onderworpen te 
zijn aan de jurisdictie en autoriteit van eenig ander 
Landdrosthof of van eenig am btenaar, ondcr wien eenig 
gedeelte van gezegd district vroeger was geplaatst. 

En opdat elk misverstand wordc vermeden met 
betrekking tot de jurisdictie van het llof van den Land
drost te Krugersdorp en van den ambtenaar of de 
ambtenaren als hiRrna aangestcld, gekozen of benoemd 
mogen worden voor de administratie van het gezegde 
district, proclarneer ik bij deze, dat in ieder geval, 
waarin de grenslijn van genoernd district eene plaats 
of boerderij mocht kruisen, zulk eene plaats of boerderij 
zal behooren tot het district, waarin de woning van 
den occupant gelegen is, tenzij de eigenaar of bewoner 
van zoodanige plaats niet mocht verkiezen te behooren 
tot het district, waarin zijne woonstede gelegen is, 
doch wel tot het aangrenzende district, waarin het 
andere gedeelte zijner plaats, aldus door de lijn ge
kruist, gelegen is; in welk geval cle r~igenaar of bewoner 
daarvan binnen eene maand na pu blicatie dezer kennis 
zal geven aan den veldcornet van de wijk, waaronder 
hij thans ressorteert, alles met dien verstande, dat ge
zegde eigenaar of bewoner onder de jurisdictie van zij n 
tegenwoordigen veldkornet blijft tot dat aan zijne 
kennisgeving definitiof gcvolg is gegcven, en dat na 
het uitbrengen zijner kenze als bovengerneld geene 
verandering daarin kan of zal worJen gebeacht. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand, ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden, den 3den dag van de 
maand November 1894. 

S. J. P. KRUGER, 
Staa tspresiden t. 

c. VAN BOESCHOTEN, 
W d. Staatssecretaris. 
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NADEMAAL 1
) bij bes1uit van den Edelachtb. Eersten 

Volksraad, b\j art. 502 zijner notulen, dd. 18 Juni 
1894,, werd goedgekeurd en vastgesteld wet n. 4, 1894, 
zijnde de wet op invoerrechten; en 

Nademaal in gezegde wet, welke 15 Juli ll. in wer
king is getreden, in art. 8 is bepaald, dat koopmans-, 
handels- of andere goederen, alleen door invoerpoorten 
binnen deze Republiek mogen worden ingevoerd en dat 
deze invoerpoorten door den Staatspresident bij procla
matie in de Staatscourant zullen worden vastgesteld en 
bekend gemaakt; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOI-IANNES PAULUS 
KnuGEH, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, hiermede proclameer, bekend maak en verklaar, 
dat voor den invoer van goederen en de betaling der 
invoerre~hten de navolgcnde invoerpoort en inklarings
kantoor van af -1 Januari 1895 is vastgesteld: 

Rietpoort, in het district Potchefstroom. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

c. VAN BOESCHOTEN, 

Gou vernen1entskantoor, 
Pretoria, 3 December 1894. 

W d. Staatssecretaris. 

1
) Zie proclamaties del. 8 Januari, 30 April en 2 Mei 1894, blaclz. 

340, 348 en 349 van dit wetboek. 

Rietpoort, district 
Potchefstroom, ver
klaard tot invoer
poort. 
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BEL AN G R IJ K E 

GOUVERNEMENTSKENNISGEVINGEN 
OVER 1894. 

No. 6. 1
) R. '13508/93. 

Ter algemeene kennisname en met referte tot Gou
vernementskennisgeving no. 55, gepubliceerd in do 
Staatscourant van 15 .Maart 1893, pag. 308, wordt hier
mede bekend gemaakt het navolgende « Toevoegsel aan 
art. 4, sub a,)) goedgekeurd door de Hooged. Regeering. 

C. VAN BOESCHOTEN. 
Gouvernementskantoor, W d. Staatssecret'arjs, 

Pretoria, 6 Januari 1894. 

BIJZONDERE BEPALINGEN 
VOOR HET VERVOER OVER DE SPOORWEGEN EN STOOMTRAM

WEGEN DER NEDERLANDSCH -ZUID-AFRIKAANSCHE 
SPOORWEGMAATSCHAPPIJ. 

§ I.-Voorschrijten van algemeenen aa1·d, bek1·achtigd dooT de 
Regeering op 10 Januari 1898. 

Toevoegsel aan art. 4, sub A. 
Achter "het gezamenlijk bedrag van alle vrachtbereke

ningen tot £0 0 6" te la ten volgen: "In gevallen van be
steldienst zal voor het aan huis ber.orgcn van pakketten, en 
voor het afhalen van en het ber.orgen aan huis van colli 
worden berekencl een loon van 3d. per zending, wanncer de 
gewichten dier pakketten of colli 100 lbs. niet overschrijden. 
Dit bedrag van 3d. wordt alsdan bijgeteld b~j de op 6c1. af
geronde vracht der pakkctten of colli." 

Voorgesteld te Pretoria, 18 October 1893, 

De Regeeringscommissaris, 
J. S. SMIT, 

Bekrachtigd te Pretoria, 9 December 189.3. 

N amens de Regeering, 
C. VAN BOESCHOTEN, 

wd. Staatssecretaris. 

1
) Zie bladz. 935 L.W. 1890-1893. 
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No. 8. 1
) 

[1894 

R. 14773/93. 

Indeeling der inspectievelden van mijn- en ketel
inspecteurs. Zie Staatscourrant d.d. 17 Januari 1894. 

No. 19. 

Ter algemeene informatie wordt hiermede gepu
bliceerd onderstaand Uitvoerende Raadsbesluit art. 47, 
d.d. 23 Januari 1894, en regels en bepalingen voor de 
I-Ioven van Naturellen in de Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, krachtens artt. 8 en 14 van wet no. 4, 1885. 2

) 

C. VAN BOESCHOTEN. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 23 Januari 1804. 

\V d. Staatssecretaris. 

J{"opie Uitvoerende Raadsbesluit art. 47, d.d. 23 Januari 1894. 

Aan de orde: minute R. 15757/93, inhoudende "regels 
en bepalingen voor de behandeling van zaken voor de hoven 
van naturellen in de Zuid-Afrikaansche Republiek, krachtens 
artt. 8 en 14 van wet no. 4, 1885." 

De Uitvoerende Raad, het door den wd. Staatsprocureur 
ingezonden desbetreffende concept nagegaan hebbende; 

Besluit het, na eenige daarin aangebrachte wijzigingen, 
alzoo te doen publiceeren in de Staatscourant en het van 
kracht te verklaren na publicatie 3) in de Staatscourant, 
kra9htens art. 8 van wet no. 4, 1885. 

REGELS EN BEPALINGEN 
VOOR DE BEHANDELING V AN ZAKEN VOOR DE HOVEN V AN 

NATURELI1EN IN DE ZUID-AI<'IUKAANSCHE REPUBLIEK, 
KRACIITENS AR1"l'. 8 EN 14 VAN WET No 4, 1885. 

Naclomaal het noodig geoordeeld wordt, voorzieningen 
te maken voor de betere regeling van zaken in de rechts
pleging voor de hoven van naturellen; 

Zoo wordt hiermede vastgesteld als volgt: 
ART. 1. De gerechtshoven van naturellenzaken, zoowel 

crimineel als civiel, zullen zijn de bestaando hoven van 
commissarissen en onder-commissarissen, enz., volgens wet. 

2. De commissarissen en onder-commissarissen zullen 
in de eerste instantie kennis nemen van alle naturellenzaken. 

3. Wanneer een nature! vorlangt z~in zaak door een 
advocaat, procureur of agent voor de naturellenhoven gebracht 
te zien, zal hij daartoe verlof van de Hoogedele Reveering 

1
) Vervangen door Gouvts. Kennisgeving no. 462/1894. 

2
) Zie bladz. 1354 L.W. 1849-1885. 

3
) Voor de eerste maal gepubliceerd in de Stctatscourant van 24 

Januari 1894. 

Regels en bepalin
gen voor de Hoven 
van Naturellen. 

Welke Hoven zijn 
aangewezen. 

Jurisdictie in eer
sten aanleg. 

Vergunning der 
Reg. voor bijstand 
door advocaat enz. 
noodig. 
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moeten bekomen, door een verzoek aan den Superintendent 
van N aturellen te rich ten, die na bchoorlijk onderzoek 
zijne aan- of opmcrkingen aan de Hoogcdele Regeering zal 
maken en de decisie der Regeegeering aan den naturel zal 
mededeelen. 

Notulen der behan- 4. a. De commissarissen en onder-commissarissen van 
delde zaken. naturellen zullen ieder twec notulenboeken moeten houden, 

con voor civiele en een voor crimineele zaken, waarin de 
geheele behandeling van iedere zaak, insluitende de getuige
'1issen, uitspraken en gronden, !,waarop die rusten, opmcr
kingcn enz, nauwkeurig genotuleercl moeten worden. 

De notulcn moeten geregeld door den commissaris of 
onder-commissaris gecertificeerd en onderteekend worden. 

Hegister van zaken. b. V order za1 door de commissarissen en onder-commis-
sarissen van naturellen ecn apart register word on gehouclen, 
waarin kortelijks vcrmelcl zal wordcn do namen der partijen, 
aard van de zaak, dag nm verhoor, dag van uitspraak, 
nunnner van zaak en bladzijdc, zooals in do notulenboekon 
voorkomende. 

Kassaboek. c. Een ]mssa-boek, waarin geregeld alle bodragen van 
inkomsten en uitgavon in volgorde en met vermelcling van 
clatums, nauwkeurig worden geboekt. 

Quitantieboek. d. Een behoorlijk quitantieboek, waarin ook de contra-
bladen door don commissaris of onder-commissaris, die de 
quitantie uitreikt, gecontrasigneen1 door hun klerk, indien 
doze is benoemd, geteekend worden. 

Hofkosten. 5. Het volgend tarief zal gevolgd worden in eenige zaak 

Starting cler ontvan
gen gcldcn. 

V eroordeeling in de 
kosten. 

ter beslissing van de naturellen-commissarissen en onder
commissarissen gebracht, en alle leges, kosten of zegelrechten -
zullen door die ambtenaren tegen quitantie worden ontvangen 
en in Staatszegels op de notulen worden geplaatst en door 
genoemde ambtenaren volgens wet worden doorgehaald. 

a. V oor een eisch van vijf stuks vee of eenige and ere 
zaak, de waarde van £25 niet te bovengaancle, 
een zegel van £1; 

b. voor ieder stuk vee boven gemeld getal, of iedere 
£.5 of gedecltc daarvan boven genoemcle waarcle 
van £2.5 een zegcl van 2s. 6d. 

G. Allc geld en door de commissarissen of onder-commis
sari~tscn ontvangcn, hctAi in zegclR of eontant, ten behoeve 
van den Staat, znllen zoo spocdig mogelijk gestort on 
maandelijks verantwoord wordcn aan de respectieve land
drosten, onder wier jurisdictie zij sorteeren, v66r den 8sten 
dag van iedere maancl. 

Doze verantwoording zal vergezold gaan van een door 
den commissaris of onder-conunissaris gecertificeerd afschrift 
van hot kassaboek loopende over den tijd, waarvoor h~j zoo
danige verantwoording doet. 

7. Het zal aan don commissaris of onder-commissaris 
van naturellen ovcrgelaten zijn do verliezende, de winnende 
of beide partijen in de kosten van de zaak to veroordeelen, 
en zal to dien opzichtc de praktijk en de regels voor de lagere 
hoven in deze Republiek vastgesteld, zooveel mogelijk volgen. 
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8. Nadat eene klachte ingekomen is en behoorlijk in ge
schrift ib gesteld door den commissaris of onder-commissaris 
en de kosten zooals voormeld zijn betaald, zal de commissaris 
of onder-commissaris in plaats van eene dagvaarding, eene 
schriftelijke kennisgeving laten bedienen op de wederpartij, 
inhoudende een korten inhoud van de klachte tegen zulke 
wederpart~j en den tijd en plaats bepalende, wanneer de zaak 
door hem zal worden gehoord, de wederpartij tevens oproe
pende om zijne getuigen clan en daar met zich te brengen. 

9. De aanklager zal tevens verplicht zijn, zijne getuigen 
op den dag en plaats van verhoor mede te brengen. 

10. De partijen zijn verplicht hunne getuigen alsdan 
op hunne kosten tegenwoordig te hebben en ingeval een 
getuige weigerachtig blijft, na behoorlijke waarschuwing van 
de belanghebbende partij, te verschijnen, zal de cornmissaris 
of onder-commissaris onder~oek doen of zoodanige getuige 
:noodzakelijk is, en indien zoo, zal de zaak uitgesteld 'vorden, 
na de tegenwoordig zijnde getuigen te hebben gehoord; en 
door een commissaris of onder-commissaris aangeschreven 
worden, om op een lateren dag en plaats te verschijnen; en 
ingeval zoodanig getuige alsnog mocht weigeren te ver
schijnen, zal de commi~saris of onder-commissaris bevoegd 
zijn zulke getuigc summier te laten arresteeren door een 
bode van het Hof, na een schriftelijk bevel to dien effectc 
aan den bode te hebben uitgereikt. 

11. Eenig getuige zal wegens zoodanige weigerachtigheid 
door den commissaris of onder-commissaris kunnen gestraft 
worden met ten hoogste £5 stg. en niet minder clan het 
bedrag der kosten door zoodanige weigering veroorzaakt of 
bij gebreke van betaling gevangenisstraf met of zonder 
harden arbeid toe te passen, geen maand voor iedere £100 
boete te boven gaande. 

12. De getuigen zullen reis- en verblijfkosten ontvangen, 
zooals vastgesteld bij de procedures voor de lagere hovcn 
dozer Republiek. 

13. Bij niet verschijning van een der partijen zal de 
commissaris of onder-commissaris na behoorlijk onclerzoek 
de zaak finaal heslisFJen en in geval geen der partijcn tegen
woor<1ig is, zal de r.aak van de hand wordcn gewezon, met 
vcro<m1celing van <1e klagcm<lo partij in clo koFJton. 

14. De gerechtsbode van het district, waaroncler de 
commissarissen of onder-commissarissen sorteeren, r.orgt clat 
alle kennisgevingen of bevelschriften aan hem overhandigd 
door den commissaris of onder-commissaris op de meest 
vastberaden wijze worden geexploiteerd en in alles moet 
hij met bedaardheid en bescheidenheid te work gaan. Deze 
exploitatie zal geschieden overeenkomstig de regels vast
gesteld voor de lagere hoven in doze Republiek. 

15. De gerechtsbode zal op zijne verantwoordelijkheid 
en kosten, onderworpen aan de goedkeuring van den com
missaris of onder-commissaris, een plaatsvervanger k ... mnen 
benoemen ter plaatse waar kennisgevingen uitgereikt, ge
diend of bevelschriften uitgevoerd moeten worden. 

Diening der klacht. 

Klager moet zijn ge
tuigen meebrengen. 

vVat geschiedt als 
een getuige niet wil 
verschijnen. 

Strafbepaling. 

Getuigenkosten. 

Wat geschiedt als 
partijen niet tegen
woordig zijn. 

Hoe en door wien de 
diening v. kennis
gevingen geschiedt. 

Plaatsvervangend 
gerechtsbode. 
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16. In speciale gevallen, waar zulks wenschelijk of 
noodzakelijk geacht wordt, zal de commissaris of onder
commissaris bevoegd zijn, met gooclvinden der Regooring, 
oen spocialen bode aan te stollen on te boeodigon, die alsdan 
de plichton zal waarnomon voor de gerochtsboden vastgostold. 
Aan zoodanigon specialon bode zal geen vast salaris worden 
uitbotaald. 

17. De gorochtsbodon voormeld zullon voor hunne werk
zaamheden bolooning ontvangen volgens tariof voor do lagere 
hoven vastgosteld. 

18. Do Rogeering zal do bovoogdhoid hebbon, wannoer 
zulks wenschelijk of noodzakolijk blijkt te zijn, den publioken 
aanklager van hot district, waaronder de commissaris of 
ondor-commissaris sortoort, to golaston, van tijd tot tijd, 
zooals omstandighodon mogen vereischen, zaken voor de 
hovon van de commissarissen of onder-commissarissen to 
brengon of waar to nomen on verder, waar zulks noodzakelijk 
schijnt, permanonte assistontie te geven, door het aanstellen 
van bekwame porsonen, die alsdan de plichton van klork, 
publieken aanklager on registratour van het hof, zullen 
vervullen. 

19. Allo vonnisson of bovolschrifton van don commissaris 
of onder-commissaris zullon geexocuteord ·wordon overoen
komstig do regels voor de lagore hoven vastgostold. 

20. De partij, togon wien oen vonnis zal zijn gegevon, 
indion zij voornemens is daartegen to appellooren, zal zulk 
appcl doen aanteokenen bij don commissaris of ondor
commissaris, binnen acht dagen, nadat zulk vonnis zal zijn 
gogoven, on zal gohoudon zijn socuritoit to stollen ton gonooge 
van don Superintendent van Naturellon. 

Do commissaris of onder-commissaris zal zulk appel in 
do notulen rogistrooron togon beta1ing van 7s. 6d. stg., in 
staatszogols to worden geplaat.st on doorgehaald tegenover 
zoodanige aanmerking on ter verdere behandeling volgens 
wet toozondon aan den Superintendent van Naturellon. 

21. Het zal de plicht zijn van den commissaris of ondor
commissaris, om de partijon inlichtingen to goven, aangaando 
den inhoucl dozer wet en hiervoor behoorlijk aanteekoning 
in do notulen to makcn. 

22. De commissaris of ondor-commissaris zal, ingoval 
van appel, do stukkon, vorgezeld van con gocertificeercl 
afschrift cler notnlon en zijno toelichtingen, ter vordero be
handoling toezonclen aan den Superintendent van Naturollon. 

23. Alle bosluiten in laatstvoorafgaancl artikol bocloold, 
aangaanclo zulko appcllen, zullen door den hode van het hof 
worden uitgevoord ovenals een vonnis van het hof in de 
ecrste instantie. 

:24. Indicn de appellant vorzuimt aan de bepalingen 
dozer rcgels en dcsbotroffonclo wetten to voldoen, zal hot 
vonnis van het hofin de oorste inr;tantie wordon bekrachtigd. 

25. Eon vorslag van allc naturcllemmJcon door don com
missaris of onder-commissaris bohandeld, zal door den 
commissaris van natnrellen, n1aanclelijks tr:n· inzage, onder
zoek en informatie aan den Superintent van Naturellen 
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moeten ingezonden worden, die na behoorlijk onderzoek, 
zulk verslag met zijno toelichtingen ter informatie bij de 
Regeering zal inleveren. 

Zulk verslag moet door den commissaris of onder
commissaris voor correct gocertificeerd zijn. 

26. Alle crimineele misdaden van ernstigen aard zullen Crimineele zaken v. 
volgens de bepalingon van de bestaande wetten onderzocht ernstigen aard. 
en behandeld worden. De commissarissen of onder-com-
missarissen zullen, waar geen publieke aanklager is, de ge-
wone plichten van een vrederechter vervullen en zaken 
aanhangig doen maken bij de landdrosthoven van hunno 
respectieve districten. 

Indien publieke aanklagers bij zoodanige commissarissen 
of onder-commissarissen speciaal zullen zijn benoemd, zal 
zoodanige zaak kunnen onderzocht worden in de eerste 
instantie voor den commissaris of onder-commissaris volgens 
de vastgestelde regels. 

27. Na verloop van zulk onderzoek zal de publieke Opzcnding van het 
D.anklager alle stukken en documenten in verband daarmede onderzock aan 
voor verdere instructie aan den Staatsprocureur zenden, die Staatsprocureur. 
de bevoegdheid zal hebben den aangeklaagde te doen com-
mitteeren voor terechtstelling voor eenig hof binnen deze 
Republiek. 

28. In districten of p1aatsen, waar geene commissarissen Landdrosten als 
of onder-commissarisson van naturellen zijn benoemd, zullen Commissarissen. 
de respectieve landdrosten de p]aats van die ambtenaren 
vervangen en overeenkomstig deze wet handelen. 

29. Alle verklaringen van getuigen zullen door den Verklaringen onder 
voorzitter van het hof onder eede worden afgenomen. cede. 

30. Doze regels en bepalingen treden in working dadelijk Imverkingtreding. 
na publicatie 1) .in de Staatscoumnt, volgens artt. 8 en 14 
van wet no. 4, 1885. 

No. 34. 
Ter algemeene informatic wordt hlermede gepu

bliceerd onderstaande Uitvoerend Raadsbesluit art. 705, 
d.d. 13 December 1893, in zake het bou wen van een 
spoorwegstation te Silverton. 

C. vAN BOESCHorrEN, 
Gou vernementskantoor, W d. Staatssecretaris. 

Pretoria, 7 Februari 1894. 

l~opie Uitvoerende Raadsbeslttit, art. 705, dd. 13 December 1893. 

Aan de orde minute R. 7611/93, inhoudende een verzoek 
van de eigenaren van erven te Sil verton om aanleg van een 
spoorwegstation aldaar; 

De Uitvoerende Raad, lettende op de bereidwilligheid 
van gemelde eigenaren, om een gedeclte van het resteerend 

1
) Voor de cerste maal gepubliceerd in de Staatscoumnt van 24 

Januari 1894. 

Beschikbaarstelling 
van grond voor het 
station Silverton. 
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deel van de plaats Hartebeestpoort kosteloos voor zoodanig 
station met bijbehoorende gebouwen af te staan; overwe
gende dat een wijziging in het trace van den spoorweg 
tusschen Pretoria en de Eerste Fabrieken, zooals door den 
waarn. Regeeringscommissaris voor spoorwegen voorgesteld, 
reeds is goedgekeurd, minute R. 7424,93. 

Besluit de benoodigde terreinen voor het gewijzigcle 
terrein en station te Silverton, welke reeds door kielspitten 
zijn afgebakend, geheel te onttrekken aan cle beschikking 
der vroegere eigenaars en ze ter beschikking t0 stollen der 
N eel. Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij in term en 
van Uitvoerende Raadsbesluit, art. 5, cl d. 8 J anuari 1889, 
goedgekeunl bij Volksraadsbesluit, art. 82, del. 13 Mei 1889, 
en Gouvernementskennisgeving no. 286, del. 12 Augustus !892. 

No. 3G. R. 12242/93. 

Ter algemeene infonnatie wordt hiermecle gepu
bliceerd. onclerstaand Uitvoerendo Haadsbesluit art. 95, 
d.d. G Februari 1894·, en reglement voor het muziekkorps 
van het korps Rijdende Artillerie der Zuid-Afrikaansche 
Hepubliek. 

c. VAN BOESCHOTI£N, 

Gou vernernen tskantoor, 
Pretori<l~ 9 Februari 1894. 

\V d. Staatssecretaris. 

Kopie Uitvoerende Raadsbesl,uit, a1·t. 95, dd. 6 Febi'uari 1894. 

Aan de orde minute R. 12242193, inhoudende concept
reglement voor het muziekkorps van het korps rijdende 
artillerie der Zuid-Afrikaansche Republiek, zooals ingezonden 
door den Commandant-Generaal. 

De Uitvoerende Raad, dit concept nagegaan en daarin 
eenige veranderingen aangebracht hebbende; 

Besluit hetzelve te doen publiceeren in de Staafscomant. 

REGLEMENT 
VOOR HET MUZIEKKORPS VAN HET KORPS RIJDENDE ARTILLERIE 

IN DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

ART. 1. Het muziekkorps der Rijdende Artillerie zal 
bestaan uit een muziekmeester en zestien leden. 

2. Deze zestien leden 1.e worden gerekend onder het 
getal artilleristen, toegestaan op de begrooting. 

3. De leden van het muziekkorps zullen zijn geboren 
zonen des lands of genaturaliseerd. 

4. De leden van het muziekkorps kunnen in dienst treden 
van hun veertiende tot twintigste levensjaar, wanneer ze 
buitendien aan die eischen voldoen, die in de regulation 
der Rijdende Artillerie vereischt worden. 
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5. De leden van het muziekkorps hebben dienst te do en 
als een militair muziekkorps, ze moeten deelnemen als zoo
danig aan de militaire oefeningen, wanneer er toe gecom
mandeerd, buitendien aan het onderwijs, moeten door den 
muziekmeester dagelijks geoefend worden en staan overigens 
onder de algemeene regulation van het korps Rijdende 
Artillerie. 

6. De lcapel- of muziekmeester is gehouden te waken 
over den goeden staat van het muziekkorps en is verantwoor
delijk aan den Commandant en Administrateur. 

7. De diensturen te worden bepaald door den Admini
strateur. 

8. De muziekoefeningen zullen worden gehouden door 
den kapel- of muziekmeester, het onderwijs door den onder
wijzer of een officier er toe gecommandeerd, of afzonderlijk 
of samen met de artilleristen of samen met de artilleristen 
of veldtelegrafisten. 

9. De Commandant en de Administrateur hebben het 
recht het geheele muziekkorps als zoodanig aan de oefeningen 
enz. der artillerie te laten deelnemen of ten eenigen dienst 
te orderen, waarvoor een militair muziekkorps gebruikt wordt. 

10. De leden van het muziekkorps zijn verantwoordelijk 
voor de goede instandhouding hunner instrumenten, die door 
de Regeering worden aangeschaft. 

11. W anneer de diensten van het muziekkorps bij private 
gelegenheid of buiten het kamp vereischt worden, moet aan
vraag bij den Administrateur worden gedaan. 

12. Van de soldij der leden van het muziekkorps wordt 
een vierde teruggehouden, welk kwart op de spaarbank wordt 
gedeponeerd en aan het lid van het muziekkorps wordt uit
betaald, wanneer hij ontslagen wordt. 

13. De kapelmeester kan uit de leden van het muziek
korps de drie bekwaamste leden, wanneer zij daartoe bekwaam 
zijn, voorstellen om te worden bevorderd, een tot den rang 
van sergeant en twee tot den rang van korporaals. Deze 
onderofficieren trekken echter geen hooger sold~j als de anclere 
andere leden van het korps. Het benoemen van zoodanigo 
onderofficieren geschiedt zooals de benoeming der artillerie
onderofficieren. 

14. De uniform der leden van het muziekkorps zal zijn 
zooals die der artilleristen met een onderscheidingsteeken 
op beide schouders in blauw en goud. 

15. De leden van het muziekkorps ontvangen jaarlijks 
twee paradeuniformen en een velduniform. Bij de parade
uniformen een rijbroek en een langen broek. 

16. Wanneer een lid van het muziekkorps onbekwaam 
bevonden wordt voor muziekonderwijs zoo kan hij na dric 
maanden weclcr worden ontslagen. In dit geval verliest hij 
de gelden op de spaarbank, tenzij hij als gewoon artillerist 
opgenomen wordt. 

17. Bij het indiensttreden ontvangen de leden van het 
muziekkorps slechts twee uniformen, een parade- en een 
velduniform. De d01·de uniform en zadel, toom en halter, 
ontvangen ze na afloop van drie maanden. 
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18. De trompetters der artillerie zullen het blazen der 
signalen bij den kapel- of muziekmeester lem·en. 

19. De led en van het muziekkorps zullen zich verplichten 
voor zes achtereenvolgende jaren. Na afloop van clrie jaren 
zullen zes er van bij de veldtelegraphie kunnen worden ge
commandeerd, onder verstandhouding, dat ze gedurende dien 
clienstt~jd bij de veldtelegraphie altijd ten dienste bij het 
muziekkorps kunnen worden gebruikt. 

No, 50. R. 14713/93. 
Ter algemeene informatie wordt hierrnede gepu

bliceerd Uitvoerende Raadsbesluit art. 105. d.d. 7 Fe
bruari 1894, in zake het vaststellen van nadere rege
lingen omtrent de invordering van hutbelasting onder 
de naturellen. 

c. VAN BOESCHOTEN, 
Gouvernementskantoor, W d. Staatssecretaris. 

Pretoria, 12 Februari 1894. 
ltopie UUv. Raadsbesluit art. 105, dd. 7 Febrnari 1894. 

Aan de orde minute R. 14713;'93, inhoudende verzoek 
van den naturellen-commissaris te Klipdam om zekere in
lichtingen re het invorderen van hutbelasting onder de kaffers. 

De Uitvoerende Raad, de wetten nagegaan hebbende; 
Besluit krachtens art. IX van wet no. 6, 1880, 1) als volgt: 
Nademaal de noodzakelijkheid gebleken is nadere rege

lingen vast te stellen omtrent de invordering van hutbelasting 
onder de kaffers, zoo wordt bepaald en vastgesteld als volgt: 

Het slot van art. 3 van de regels en regulaties en orders, 
opgesteld onder de negende afdeeling van wet no. 6, 1880, 
te wij zigen en aan te vullen ald us : 

Iecler kleurling, met eene vrouw samen wonencle, worclt 
geacht een hut of woning te hehben en betaalt derhalve 
10 shillings per hut, per jaar, behalve gewone wegbelasting. 
Voor iedere vrouw meer welke een kleurling hecft, n1oet 
hij een extra hutbelasting van 10 shillings betalen, onver
schillig of die vrouw in clezelfde hut leeft, of een afzonder
lijke hut bewoont. 

Ieder kleurling, een kombuis, pakhuis enz. hebbende, 
moet daarvoor 10 shillings betalen, en nimmer zal zulk een 
kombuis of pakhuis enz. kunnen beschouwd worden als 
woning voor oen tweede of verclere vrouw. 

Efko ongehuwdc volwassen kaffer, die in staat is om te 
werken, rnoet 10 shillings hutbelasting per jaar betalen, 
behalve gewone wegbelasting. 

Deze regelen zullen van kracht zijn, cladelijk na publi
catie in de Jitaatsco'w·ant. 2) 

1
) Zie bladz. 750 L.vV. 1849-1885 en ook aanteckcning no. 3 aldaar, 

benevens bladz. 752 L.W. 1849-1885. 
2

) Voor de eerste maal gepubliceerd in de Staatscou1'ant van 14 
Februari 1894. 



Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

369 

No. 51. 

[1894 

R. 10857/93. 

Ter algemeene informatie wordt hiermede gepubli- Regulaties voor de 
ceerd Uitvoerende Raadsbesluit art. 70, d.d. 30 Januari gevangenissen. 
1894, en regulaties voor de gevangenissen in de Zuid-
Afrikaansche Republiek. 

c. VAN BOESCHOTEN, 
Gouvernementskantoor, W d. Staatssecretaris. 

Pretoria, 7 Februari 1894. 

Kopie Uilt'oerende Raadsbeslttit, art. 70, dd. 30 Januari 1894. 

Aan do orde minute R. 10857193, ingezonden door den 
waarn. Staatsprocureur, inhoudende concept-regulaties voor 
do gevangenissen in de Zuid-Afrikaansche Republiek. 

De Uitvoerendo Raad, dit concept artikolsgewUze nage
gaan en daarin eenige wijzigingen aangebracht hebbende; 

Besluit Zijnhoogedele den Staatspresident te adviseeron, 
hetzel ve te do en publiceeren in de Staatscourant, na wolke 
publicatie 1) deze regulaties van kracht zullen zijn. 

REGULATIES ~) VOOR DE GEVANGENISSEN IN De 
ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

DE CIPIER. 

ART. 1. De c1p1er zal de volgende registers houden: 
a. J~en register van alle veroordeelde gevangenen, die 

geen militairen zijn, met het vonnis, de beschul
diging, den datum van gevangenzetting en den 
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 uitgevoord. 

b. lBen register van alle militaire gevangenen, zooals 
in de eerste sectie, tevons aantoonende uitgaven 
voor hun voedsel, kleederen en alle andere on
kosten. 

c. Een register van alle andere personen, zooveel 
mogelijk in den voormelden vorm, die hetzij als 
schuldenaars in civiele gijzeling, getuigen die 
geene securiteit voor hunne verschijning kunnen 
geven als anderszins, onder zijn toezicht worden 
gesteld. 

d. Een register van zaken, die van de gevangenen 
genomen of hun onthouden wordon. 

e. Een dagboek van zaken, die volgens deze regulation 
daarin moeten aangeteekend worden en van alle 
belangrijke gebeurtenissen. 

1 ) Voor de eerste maal gepubliceerd in de Staatscourant van 21 
Februari 1894. 

2) Hierdoor zijn vervallen de regulaties vervat in Gouvts. Kennisg. 
no. 151/1880, bladz. 839 e. v. L.W. 1849-1885. 

24 
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f. Een register van de tijden en de wijze waarop 
gevangenen, die gevonnist zijn tot harden arbeid, 
bezig worden gehouden en van de algemeene 
distributie der gevangenen, hetwelk dagelijks zal 
moeten ingeleverd worden aan den landdrost of 
ander bevoegd ambtenaar, van het district of de 
afdeeling waaronder hij sorteert. 

fJ. Een register van straffen voor gevangenisovertrc
dingen. 

h. Een register van sterfgevallen, een maandelijksch 
verslag en gecertificeerd afschrift met de noodige 
opmerkingen, waarvan bij het eind van iedere 
maand door den landdrost of ander bevoegd 
ambtenaar., waaronder hij sorteert, aan den Hoofd
commissaris van Politic en Gevangeniswezen zal 
worden toegezonden ter publicatie in de Staats
cow·ant. 

i. Een register van alle gevallen van ziekte, aantoo
ncndc het getal dagen in het hospitaal door
gcbracht. 

j. De navolgende boeken zullen gehouden worden: 
Een hock voor bezoekers om observation. door 

hen gemaakt, aan tc teekenen. ' 
Een boek voor den landdrost en officieele 

bezoekers en een boek voor den geneeskuncligen 
hemnbte. 

In deze moeten in hun eigen handschrift 
geboekt worden de bezoeken door den genees
kundige, door officieele en alle andere bezoekers 
gemaakt. 

le. Een opgave van uitdeeling en quitantien van de 
rantsoenen der gevangenen, een verslag en ge
certificeerd afschrift, waarvan bij het einde van 
iedere maand moet ingeleverd worden bij den 
Hoofdcommissaris van Politic en Gevangenis
wezen, door midclel van den landdrost of ander 
bevoegd ambtenaar, onder wiens jurisdictie hij 
sorteert. 

l. Een register van uitdeeling en quitantien van ldee
deren enz., gecertificeerd afschrift waarvan bij het 
einde van iedere maand moet ingeleverd worden 
aan den Hoofdcommissaris van Politic en Gevan
geniswezen, door den landdrost of ander daartoe 
bevoegd ambtenaar, waaronder hij sorteert. 

rn. Een inventaris van alle gevangenismeubelqn, roe
rende en onroerende goederen onder zijn toezicht, 
een volledig verslag waarvan bij het einde van 
ieder jaar aan den Hoofdcommissaris van Politic 
en Gevangeniswezen, door middel van de re;:;pec
tieve landdrosten of ander bevoegden ambtenaar 
moet worden ingezonden. 

n. Een opgave van de ruimte der gevangenissen en 
het gctal der occupanten. 



Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

371 [1894 

o. Een boek van dagelijksche routine, waarnaar ge
referecrd wordt in art. G dezer regulatien. 

p. Bchoorlijke lijsten van schuldbevinding, lastbrieven 
tot gevangenzetting en alle andere orders en 
officieele documenten. 

2. De cipicr zal aan of nabij de gevangenis wonen en 
is verantwoordclijk voor de behoorlijke inachtneming van 
al de gevangenisregulatien. 

3. Hij mag eenigen, aan hem ondergeschikt beambte, 
wegens wangedrag suspendeeren en zal daarvan dadelijk 
rapport maken, met opgave van redenen, aan den Hoofd
commissaris van Politie en Gevangeniswezen door middel 
van de respectieve landdrosten of ander bevoegd ambtenaar. 

4. \Vanneer hij bewust wordt van eonigerlei verbreking, 
overtreding van of andere onregelmatigheid in strijd met 
de wet en regulatien betreffende het gevangeniswezen, zal 
hij verplicht zijn dadelijk rapport daarvan te doen bij de 
respectieve landdrosten of ander bevoegd ambtenaar, die 
alsdan naar bevind van zaken zullen handelen en desnoods 
rapport zullen doen aan den Hoofdcommissaris van Politic 
en Gevangeniswezen. 

5. Minstens eenmaal in iedere vier en twintig uur zal 
hij de geheele govangcnis en iederen mannelijken gevangene 
bezoeken, en zoo hij in gebreke blijft zoodanige dagelijksche 
bezoeken en inspecties to doen, zal hij in zijn dagboek 
aanteekenen in hoeverre hij ze verzuimd heeft en de reden 
van zoodanig verzuim opgeven. Hij zal minsten twee maal 
per week op een onzeker uur van den nacht de gevangenis. 
doorgaan, van welk bezoek met het uur en den toestand der 
gevangenis te dien tijde hij aanteekening zal houden in zijn 
dagboek. 

6. Hij zal ten alien tijde onderzoek instellen naar de 
hoeveelheid en de qualiteit der rantsoenen, die aan de 
gevangenen verschaft worden. Ingeval die niet volgens 
contract zijn, zal hij de bevoegdheid hebben ze afte keuren 
en stappen te nemen om ze door andere te doen vervangen. 

7. H~i zal toezien, dat er niets hier of daar blijft liggen 
of gehouden wordt, dat waarschijnlijk gebruikt kan worden 
om het ontsnappen gemakkelijk to maken, zonder dat er 
behoorlijke veiligheid bestaat tegen zoodanig gebruik. 

8. Hij zal een afschrift van de regulation, die betrekking 
hebben op de behandeling en het gedrag der gevangenen 
in iedere eel doen aanplakken, en zal dezelve voorlezen of 
doen voorlezen aan iederen gevangene, die niet lezen kan, 
binnen 24 uren na zijne toelating en eenmaal in iedere drie 
daaropvolgende maanden. Hij zal doze regulatien doen uit
leggen aan gevangenen, die geen Hollandsch verstaan. 

9. Hij zal de ongesteldheid van eenigerlei gevangene 
zonder verzuim ter kennis brengen van den geneeskundigen 
beambte, en hem dagelijks een lijst overhandigen van de 
gevangenen, die ziek zijn of over ziekte klagen, ·en een lijst 
van gevangenen in strafccllen. 

Bock v. dagelijksche 
routine. 

Cipier moet in of 
nabij gevangenis 
won en. 

Kan ondcrgeschik
ten schorsen. 

Rapporteert onre
gelmatig heden. 

J\foetgevangenis da
gelijks inspecteeren. 

Onderzoekt de 
rantsoenen. 

Waakt tegen out
snapping. 

Doet regulaties in 
cellen aanplakken. 

Geeft kennis van 
ziektege vallen. 
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10. A an alle geschreven orders van den geneeskundigen 
beambte, betreffende veranderingen in het diect, de tucht 
of de behandeling van ecnigerlei gevangcncn, zal hij gcvolg 
geven voor zoover dczelve in ovcreonstemming mogen wezen 
n1et deze regulatien. Ingeval hij moge oordeelen dat zooda
nige orders waarschijnlijk inbreuk zullen maken op de tucht 
in de gevangenis, zal hij dezelve onmiddellijk tor kennis 
brengen van den landdrost of and er bevoegd ambtenaar, belast 
met het toezicht op de gevangcnissen, waaronder hij sortcert. 

11. Bij het overl\jden van eenigerlei gevangene zal hij 
hiervan dadelijk kennis geven aan den geneeskundigen be
ambte, den landdrost of ander bevoegd ambtenaar, dczelfdc 
jurisdictie hebbcnde, of den vcldkornet. 

12. Hij zal ecnigcrlei gevangene, heschuldigd van ongo
hoorzaamheid aan de gevangenisregulaties, zonder vcrzuim 
voor den landdrost of ander bevoegd ambtenaar brengen en 
tevens aan he1n het boek overleggen, hetwelk voor dat doel 
gehouden wordt en waarin de naan1 van den gevangene en de 
bijzonderheden der overtreding moeten aangcteckend \vorden. 

13. Hij zal niet afwezig z\jn van de gevangenis, tenzij 
in dienst of na vooruit schriftelijk verlof, door middel van 
de respectieve landdrosten of andere bcvocgde ambtcnaren, 
van den Hoofdcommissaris van politic en gevangeniswezen 
ontvangen te hebben, en zijn vcrlof van afwezigheid zal in 
zjjn 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 de zorg 
van den assistent-eipier of aan den daartoe aangewezen be
ambte, worden toevertrouwd, die alsdan als hoofdbewaarder 
zal fungeeren. 

14. Hij zal voortdurend de wacht houden of do en houden 
over de gevangenissen en gevangenen, over het reinigen 
der gevangcnissen enz., en in het algemeen alle instructies 
stiptelijk nakomen, die hen1 van tijd tot tjjd zullen ofmogen 
worden gegeven door den Hoofdcommissaris van politic en 
gcvangcniswczen, den landdrost of ander daartoc bcvoegden 
ambtenaar. 

15. Hij zal verplicht zijn, alle effecten, geld, juweliers
waren of andere dergelijke goederen, ecnigc waarde repre
senteerende, dadelijk na ontvangst, tegen quitantie aan den 
respectieven landdrost of ander bevoegdcn ambtenaar te 
overhandigen. 

16. Hij zal zonder schriftelijk verlof van den Staatspro
cureur, Hoofd van politic en gevangeniswezen, landdrost, 
publieken aanklager of ander daartoc bevoegden ambtenaar, 
geene bezoekers in de gcvangenis toelaten. 

17. Hij zal bij het einde van iedere week, schriftelijk 
en volledig verslag aan den respectieven landdrost of and er 
bevoegden ambtenaar moeten inleveren, van alle gestrafte 
en ongestrafte prisoniers en occupanten. 

18. Hij mag geen aandeel of interest hebben, hetzij 
direct of indirect, in eenig contract of anderszins, aangaande 
leverantie van rantsoenen, kleederen, enz., voor de gevan
genissen. 
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10. Hij znl bij het toedienen van lijfstraffen en executics 
van tor dood veroordeclde gcvangonen tegonwoordig zijn. 

20. Hij zal verschoond zijn van den juricdienst. 
21. Hij zal zorg moeton dragon, dat alle gevangenen, 

indien dozen voor eenig gerechtshof moeten verschijuen, op 
den vereischten tijd en plaats tegenwoordig zijn. 

ASSISTENT-CIPIER OP HOOPDBEW AARDER 

Moet tegonwoordig 
zijn bij executies. 
Is verschoond van 
juriedienst. 
Zorgt voor aanwe
zigheid v. gevange
nen ter terechtzit
ting. 

22. Hij zal zijne orders ontvangen van den cipier, hem Asst. c1p1er helpt 
over het algemeen behnlpzaam zijn in de uitvoering van den cipier. 
zijne plichten en diens bevelen stiptelijk gehoorzamen. 

23. Bij afwezigheid van den cipier zal hij diens ver- Vervangt hem bij 
plichtingen op zich nemen en verantwoordelijk wordon ge- afwezigheid. 
houden voor de behoorlijke nakoming van allo gevangenis-
regulatien. 

1\IATRONE Ol!' GEV ANGENBEW AARSTER. 

24. De govangonbewaarster of matrone zal aan of nabij 
de govangonis wonen en ondergeschikt zijn aan den oipier. 

25. Zij zal verantwoordelijk z\jn voor do behoorlijke 
gevangenis-regulaties voor vrouwelijke gevangenen. 

26. Zij zal niet afwezig zijn van de gevangenis, tcnzij 
in dienst of na vooruit schriftel\jk verlof door middel van 
de respectievc landdrostcn of anderc bevoegde ambtenaren 
van den Hoofdcommissaris van politic en gevangeniswczen 
ontvangen to hebben en haar verlof van afwezigheid zal in 
het daartoo bostemd book van den cipicr worden aange
toekcnd, en in iecler zooclanig goval van afwozigheid, zoowol 
als in die, wolko in don loop van don dag plaats hebben, 
zullen hare plichten aan de zorgen van de assistent-matrone 
of ander daartoe aangewezen persoon worden opgedragen 
die alsdan als matrone of govangenbewaarster zal fungeeren'. 

27. Zij zal een dagboek honden voor aanteekening daarin 
van den toostancr van zooclanig godeolto der gevangenis bij 
iodere inspcctio van alle belangrijko gebeurtenissen, van allo 
straffen aan vrouwelijko gevangenon opgelegd en van alle 
afv!'ezigheden. 

28. Zij zal hij hot toedienen van lijfstraffen aan vron
welijko gevangenon tegenwoorclig r.ijn. 

29. De matrone of gevangenbewaarstor r.al toezien, dat 
de afsluiting tusschen mannclijko on vromvelijko gevangenen 
gostrong gohandhaafd wordt. 

30. \Vanneer een mannelijk persoon, om welke reclen 
ook, toogelaten wordt tot de vrouwelijke afcleeling, zal hij 
steeds vorgezeld worden door de matrone of eene bewaarstor. 

31. Minstens eens in iedero 24 uur zal zij ieder gedeelte 
der gevangonis, door vrouwelijke occupanten ingenomen, 
bozoeken, en minstens tweemaal per. week op een onzeker 
uur van den nacht clat gedoelte der gevangenis inspecteeron, 
nm welk bozoek met het unr en den toestancl der gevan
geniR te dien tijdo zjj aanteekening zal maken, in het door 
haar voor dat dool gohouden dagbook. 

l\fatrone staat onder 
cipier. 

Mag niet afwezig 
zijn tenzij met verlof 

Houdt dagbock. 

Is tegenwoordig bij 
lijfstraffen op vrou
wen. 
Zorgt voor afschei
ding van mannen 
en vrouwcn. 

V ergezelt manne
lijk bezoeker in de 
vrouwenafdeeling. 

Moct dagelijks af
deeling inspectee
ren. 
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32. Wanneer zij bewust wordt van eenigerlei verbreking, 
overtreding van of andere onregelmatigheid in str\jd met 
de wet en regula ties, zal zij verplicht zijn, onmiddellijk daar
van aan den cipier rapport te doen, die alsdan den respec
tieven landdrost of ander bevoegilen beambte daarvan in 
kennis zal stellen, welke alsdan naar den aard van omstan
digheden zal handelen. 

ONDERGESCHIKTE GEVANGENISBEAMRTEN. 

33. Zij zullen hunne bevelen ontvangen van den cipier. 
34. Zij n1oeten eenigerlei overtredingen of ongeregeld

heden door eenigerlei gevangene of beambte begaan, on
middellijk aan den cipier rapporteeren. 

35. Ondergeschikten zullen zonder verlof van den cipier 
niet afwezig zijn van de gevangenis gedurende de dienst
uren, en v66r zij de gevangenis te eeniger tijd verlaten, 
moeten zij hunne sleutels en boeken in het kantoor van den 
cipier achterlaten. 

36. Zij zullen hunne namen en den tijd, wanneer zij op 
de wacht gaan en er van afkomen, in het boek aanteekenen, 
dat voor dit einde wordt verschaft, alsook eenigerlei onge
regelde gebeurtenissen, die 1nogen plaa,ts hebben, in verband 
met hun rondgang op de wacht. 

37. Zij zullen zonder verlof van den cipier geene be
zoekers in de gevangenis ontvangen. 

GENEESKUNDIGE BEAMBTE. 

38. De districtsdokter of ander daartoe bevoegd genees
kundige zal iederen zieken gevangene behoorlijk attentie 
geven en desnoods dezen naar den aard der ongesteldheid en 
omstandigheden, in tegenwoordigheid van den cipier of de 
matrone bezoeken. 

39. Hij zal een dagboek en een boek voor ziekte
gevallen houden. In het eerste zal hij aanteeking houden 
van de namen der patienten, de medic~jnen, die aan hen moeten 
verschaft worden en directies aan don cipier of den dienst
doenden persoon bij het hospitaal. 

In het boek voor ziektegevallen zal hij het nummer en 
den naam van olken patient aantoekenen. Ook het ras, 
den ouderdom, den datum van admissio yoor behancleling, 
de kwaal, don datum "·aarop de zieke van de bohancleling 
is ontheven, den datum van overlijden en den datum waarop 
hij in de gevangenis is gekomen. 

40. H~j zal de aandacht van den cipier trekken op on doze 
zal aan don landdrost of andor bevoogd heambte rapport 
doen over eenigerlci gevangene, omtrent wicn er waarschiju
lijkheid bestaat, dat hij krankzinnig is. 

41. Hij zal het toedienen van alle lijfstraffen of executies 
van tor dood veroordeolclen bijwonon, op welk uur hij hiervan 
ook kennis krijgt, en zoodanige directios gevon als hij noodig 
moge oordeelen. In alle gevallen 'vaarin hij last moge geven, 
dat de straf niet ton volle zal worden toegodiend, zal hij 
een schriftelijk rapport leveren, waarin hij zijne redenen 
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daarvoor opgeeft, welk rapport door den landdrost of ander 
bevoegd bcan1bte aan den Hoofdcommissaris van politic en 
gevangeniswezen zal worden toegezonden. 

42. Hij zal de geheele gevangenis en de gevangenen Wekclijkschc in
minstens eemaal per vveek inspecteeren en door den landdrost spectie. 
of ander bevoegcl ambtenaar aan den Hoofdcommissaris van 
politic schriftelijk rapport met zijne opmerkingen doen, 
omtrent den gezondheidstoestand in de gevangenis, de ge-
zondheid der gevangenen, hun zindelijkheid enz. 

DE POORT. 

43, De gevangenispoort zal altijd gesloten worden ge- Poort gesloten. 
houden. 

44. Een beambte zal gedurende den dag en ook gedurende Wacht bij de poort. 
den nacht op de wacht gestelcl worden, en zal zijn post niet 
verlaten zonder verlof van den cipier. 

45. De tijd voor het opkomen en afiossen van de wacht, Aanteekeningv.het 
zal door den beambte met zijn naamteekening in cen boek opkomen en aflos
aangeteekend worden, dat te dien einde wordt verschaft, sen der wacht. 
als ook eenigerlei zaak, die het noodig moge wezen ter kennis 
van den Hoofdcommissaris van politic en gevangeniswezen, 
den landdrost of ander bevoegden ambtenaar te brengen. 

46. Eenigerlei ongeregeldheid of verbreldng der gevan- Rapport van onge
genisregulaties door eenigerlei beambte of pm·soon, zal regeldheid. 
onmiddellijk aan den cipier worden gerapporteerd, die hier-
van rapport zal do en aan den landdrost of and er bevoegden 
ambtenaar. 

47. De beambte, die de wacht heeft bij de poort, zal Onderzoek van de 
alle zaken onderzoeken, die de gevangenis worden binnen zaken, die binnen 
of uitgebracht, en zal eenigerlei persoon aanhouden, die worden gebracht. 
verdacht wordt van geestr\ike dranken of andere verboden 
artikelen in de gevangenis te brengen, of er eenigerlei 
eigenclom aan de gevangenis behoorende uit te brengen en 
zal him·van onmidclellijk kennis geven aan den cipier, die 
daarvan rapport zal doen aan den landdrost of ander be-
voegden beambte. 

HJ!:T VISI'rEEREN. 

48. Dit belangrijke gedeelte der gevangcnisregulaties moot Visiteeren der ge-
strikt worden opgevolgd. vangenen. 

Alle gevangenen moeten bij hunne toelating tot de 
gevangenis degelijk gevisiteerd worden door personen hunner 
eigen sekse, in de tegenwoordigheid van den cipier, de ge
vangenbewaarster of ander ven:mtwoordelijk pcrsoon, en alle 
gehlen, efl'ecten en artikelen hoe ook genaamd, behalve de 
benoodigde kleecling, moeten hun ontnomen worden, maar 
aan schuldenaars zal niets ontnomen worden behalve gevaar
lijke wapenen, zaken, die geacht kunnen worden te dienen 
om de ontsnapping gemakkelijk te n1n.ken, verboden zaken 
en geld. Gevonniste gevangenen zullen bij hun aankomst 
ontkleed, gevisiteerd en onderzocht, van alle gevangenen 
afgezonderd en een volle beschr~jving van hun persoon met 
eenigerlei merken in het beschrijvingsregister aangeteekencl 
worden. Zij zullen clan voorzien worden van een behoorlijk Klecding der ge

vonnisten. 
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genommerd pak van gcvangeniskleederen en hun eigen 
kleederen in een pak gm·old, opgebonden en n1et een opschrift 
voorzien worden van den naarn en het nummer van den 
gevangene, waarvoor de cipicr of matronc verantwoordelijk 
znllen blijven. Afdeelingcn van gevangenen, die aan den 
harden arbeid zijn, en gevangenen, die buiten de gevangenis 
werken, moeten degelijk gevisiteerd worden, .wanneer zij de 
gevangenis verlaten en tevens wanneer ze claann terugkomen. 
Een gevangene, in wiens bezit eenigerlei verboden artikelen 
worden gevonden zal gerapporteerd worden aan den cipier, 
die hem voor den landdrost zal hrengen, voor de verbreking 
van de gevangenisregulaties~ Bij het terugkeeren des avonds 
van de over de gevonniste misdadigers gestelde blanke 
wachters, zullen zij hulp verleenen in het visiteeren van 
gevangenen en op wacht blijven in het gevangenisplein, 
totdat de gevangcnen opgesloten zijn. 

49. Alle golden, effecten of zaken aan eenigerlci gevan
gene ontnomen, of naar de gevangenis gczonden voor zijn 
of haar gebruik, en die hem of haar niet wordt toegelatcn 
te ontvangen of te behouden, zullen, indien zij vcrboden 
artikelen zijn, in bewaring van den cipier worden gesteld, 
die daarvan een nauwkeurigen inventaris zal opmaken en 
houden, in het daartoe bestemd boek en overigens zal handelen 
volgens regulaties. 

VERDEELING VAN GEVANGENEN. 

50. Inboorlingen moeten afgescheiden worden van blanke 
gevangenen. 

51. Vrouwelijke gevangenen zullen ten allen tijde afge
scheiden word en van mannelijke gevangenen; zij moeten be
handeld worden door cen persoon van haar eigen sekse, 
en moeten bclet worden eenigcrlei mannelijken gevangene 
te zien of eenigerlei comrnunicatic met hen tc hebben. 
Geen cipier of anclcr rnannelijk beambte zal in een kamer 
binnentreden of zijn, waarin vrouwen zijn opgeslotcn, be
halve in tegenwoordigheid cler gevangcnbewaarster, matronc 
of de bewaarster aan haar ondergeschikt. 

52. Onveroordeeldc gevangencn, schulclenaars en gctuigen, 
die aangcholHlen worclon wcgcnH hnn onvormogen om socn
riteit to gevon voor lnmno verschijning, mooton af:wnder1ijk 
gehoudcn vvonlon ntn misda<ligcrs; jengdige person on van 
beneden 18 jaar afzonderlijk van degenen van rijper leeftijd, 
on voor zoover hot cloenlijk zal zijn en de rnimte het toelaat, 
zullen manneUjkc of vrouwelljko porsonen van rijperen 
leeftijd, die overtuigd zijn geworden van ornstige miscladen, 
afzonderlijk gehonden worden van gevangenen, die misdaden 
van geringeren aard heb ben begaan. 

GEV ANGENEN. 

53. Do gevangenen zullen alle bevelen van den cipier 
en anderc beambten gehoorzamon. 

54. Hot zal aan gevangonen wcgens crimineele miscladen 
veroordeeld, niet veroorloofd zij n om onder cenigerlei voor-
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wcndsel of te ecnigerlei tij cl te spreken met of teekens te 
geven ann ecnigerlei gevangene hoc ook genaamd. 

55. De gevangencn mogcn te eenigcr tij cl niet zingcn, 
gillen, schrccuwcn of ccnig ander onnoodig geraas maken. 

56. Do govangenen wegcns criminoele misdnden ver
oorcleelcl, zullen zoncler noodzakelijko reden niet met eeni
gorlei gevangenbeambte spreken en moeten clan zulks zoo 
kort mogelijk cloen. 

57. Do gevangencn mogen hunne klacht door den cipier 
(of matrone in geval van vrouwen) voor den landdrost of 
ancler bevoegcl ambtenaar brongen, die alsdan naar den aard 
cler zaak de vereischte stappen zullen nomen, tot onclerzoek 
on eventueele vcrbetering, enz. 

58. Het zal goon gevangeno geoorloofcl zijn eenigerlei 
van zij n voeclsel aan eenigerlei and ere gevangene of pm·soon 
to geven, to verruilon of to verkoopen. 

59. Het zal geen gcvangene geoorloofd zijn oenigerlei 
lmmcr ofvertrekken binnon te troclon buiten zijn eigen kamer 
of eel en het zal geen gevangone geoorloofd zij n terzelfder 
tijd met con andor gevangeno in een socreet to zijn. 

60. Het haar van alle veroordeelde gevangenen zal, na 
en binnen 12 uren van hunne toelating in de gevangenis 
kort afgeknipt worden, en hot zal zoo kort geknipt blijven, 
tot op een reclelijkon tijcl van hunne vrijstelling, maar in 
geenerlei geval zal hun haar afgeknipt wordon, voor en 
aleer hunne veroordeeling zal bekrachtigd zijn, met uit
zondering van vrouwelijke personen, wier haren niet zoncler 
hun toestemming mogen afgeknipt worden. 

61. De gevangenen, die tot crimineele straf voroordeelcl 
zijn, zullen in den zomer des ochtends ten half zes ure en 
in den winter ton half zeven uro opstaan (de zomer zal 
zijn van begin September tot eindo Maart, en de winter van 
begin April tot oinde Augustus). 

G2. Allo collen zullen gesloton en de govangenon opgo
slotcn wordon dos zomers ten half zevon unr, in <1en winter 
ton half zos mu. 

63. Do gova.ngenon, tot hartlen arhoicl veroorcloold, zullen 
(iw1ion het wedor clit toohat) de govangenis cbgclijks voor 
den arbeid vorlaton, des zomors ten half zcven nro tot twaalf 
uro en vrm con uur tot zes nur, en in den winter van zeven 
mu· 's morgenR tot twaalf mu on van con mu tot vijf uur. 
Een nur opschorting van don arbeid zal gcgoven worden 
van 12 tot 1 uur des midclags. 

G4. De gcvangenen zullen hun work met vlijt vorrichton en 
do bevel en van de wachters of andoro beambten gehoorzamen. 

65. Indion oonigo gevangene zich omvel of onhekwaam 
voor het work gevoelt, dat van hem govordon1 wordt, zal 
hij zich aanmoldon b~j don gevangonbowaarder, die do wacht 
heeft, of bij den cipier, die hem zal doen onclorzoeken door 
don goneeskundigcn heambte. 

oH. Govangonon van bnitongowoon good gedrng en bo
lnvaamhoid_ kunnen od1tor na gocdvindun van don Hoofd
commissaris van politic en gevangcniswezen op aanbcvcling 
door den cipier, door den landdrost of ander bevoegd 

1\fogcn niet zingen 
cnz. 

1\Iogen zonder nood
zaak niet met be
ambten spreken. 

Indiening van 
klachten. 

1\fogen bun rantsoe
nen niet verkoopen. 

1\Iogen geen andere 
eel enz. binnentre
den. 

Hun haar wordt 
afgeknipt. 

Uur van opstaan. 

Sluiting der cellen. 

\Verkuren. 

:\Iocten vlijtig wer
ken. 

Doen rapport van 
ongebteldheden. 

Gevangenen v. goed 
gedrag mogen als 
klerken enz. dienst
doen. 
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ambtenaar, door den CIJner aangewezen worden, om hem bij 
te staan in het bijhouden der gevangenisboeken of andere 
noodzakelijke werkzaamheden. 

Moeten hun cellen 67. Misdacliger.s voor de tcrechtstellingen en niet tot 
reinigen. harden arbeid veroorcleeld, zullen de keuze hebben, harden 

arbeid te verrichten te zan1en 1net tot harden arbeicl ver
oorcleelde miscladigers. Al zooclanige gevangenen zullen hunne 
eigene cellen moeten reinigen, tenzij er anclere schikkingen 
toegelaten worden. 

Vero0rdeelde ge
vangenen moeten 
gevangenispak 
dragen. 

Ongevonniste mo
gen hun eigen klee
ren dragen. 

Verwisseling van 
onder kleeren. 

Voedsel van gevan
genen. 

Voor Europeanen. 

KLEEDEREN. 

68. led ere veroordeelde -gevangenc moet voorzien word en 
van een volledig gevangenispak, behoorlijk genommercl en 
gemerkt en moet het. altijd des claags dragon. Het zal den 
gevangencn niet veroorloofd zij n hunne eigene kleecleren 
onder de gevangeniskleederen to dragon, behalve onder
kleederen. 

69. Ongevonniste gevangenen, schuldenaars en getuigen, 
die aangehouclen worden wegens hunne verschijning, mogen 
hunno eigene kloederen dragon, tenzij die onvoldoencle of 
henoodigd zijn voor gerochtelijke doeloinden. 

70. Civielo gevangenen, gevangenen tor terochtstelling 
verwezen en gevangenon, die speciaal verlof daartoe hebben 
verkregen van den landdrost of geneoskundige beambten, 
zullen toogelaten worden zoodanige verwisselingen van kloe
deren to ontvangon als noodig mocht wezen. Ondorkleoderen 
kunnen eenmaal per week worden toegelaten aan zooclanige 
veroordeelde gevangenen, die de gewoonte hebben gehad ze 
te dragon, tenzij de gevangenen zich op hunne eigene kosten 
van meer onderkleederen willen voorzien. 

VOEDSEL. 

71. De gevangenen zullen voeclsel ontvangen overeen
komstig de volgende schaal en regels : 

a. Voor ]<}l.t1'0peanen. 

Dagelijks. 

Mielies en 
Mannen. Zout. mieliemeel Vleesch. Brood. 

hij afwisseling. 

----------- ---
___________ I __ 

V oor mannen aan den 1
/ 2 ons 1 lb. 10 ons 

I 
16 ons 

~ cl harden arheid <ll-8 
I 

..._,<l) 

Voor mannen niet aan 8 I 16 :;::;o'O 

" l! " " ...0~ 
den harden arheid I -+->0 

~ > 
I 0 ~ 

Voor mannen niet ge-
" 

8 i 16 1'-< 1'-< 

" " " 0 0 
vonnist. 

I 

0 0 
> > 

Voor knapen ondcr 15 
rn rn 

8 14 ~ ~ 

" " " I " 0 0 
jaar onder harden 

! 0000 
arbeid 

I i 
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Vrouwelijke gevangenen gevonnist of niet, en aan den 
harden arbeid of niet, behalve degenen, die ingevolge orders 
op schraal dieet worden gehouden, n1oeten dezelfde hoeveel
heid voedsel hebben als knapen onder de 15 jaar. 

b. Voor Naturellen. 

Vleesch Mielies en 
Mannen. Zont. tweemaal mieliemeel 

per week. bij afwisseling. 

Voor mannen aan den Dagelijks bij 12 ons 2 lb. >::! d 
<l) <lJ 

harden arbeid het voedsel. ~~ 
Voor mannen niet aan 10 11/2 £§ 

den harden arbeill " " " § ~ 
~~ 

Voor mannen niet ge- 10 1-< 1-< 

" " " " 
0 0 
0 0 vonnist > > 

Voor knapen onder de 10 ;S;::l 
" " " " 15 jaar ------

Vrouwelijke naturollen gevangenen, gevonnist of niet, 
en aan den harden arbeid of niet, behalve degenen, die 
ingevolge orders op schraal dieet worden gehouden, moeten 
dezelfde hoeveelheid voedsel hebben als knapen onder de 
15 jaar. 

c. Schaal van schraal dieet. 

Mannen en vrouwen. 

l\:fannen tot schraal dieet 
veroordceld 

Vrouwen tot schraal dieet 
vcroordeeld 

Dagelijks. 

Mielies of 
mieliemeel. 

8 ons Gekookt in 2 kan water 
zonder zou t 

Gekookt in 3 kan water 
zonder zont 

72. Extras of van de hicrhoven verschillende rantsoenen 
zullen niet gegeven worden dan bij order in geschrifte van 
den geneesknndigen beambte. 

73. Onverhoorde gevangenen, schuldenaars en getuigen, 
die wordon aangehouden wegens hun onvermogen om 
securiteit te geven voor hunne verschijning, mogen zich
zel ven van voodsel voorzion, indien zij zulks begceron. 

7 4. Go en veroordoelden gevangene zal onder eenigerlei 
voorwondsel geestrijke dranken, wijn, bier, tabak, of andere 
dronkenmakondo of vordoovonde drankon, kruiden of dingen 
worden toegestaan, behalve den zoodanigeu en in zoodanigen 
hoeveelheden, als moge bevolen worden door den genees
kundigen beambte, bij order in geschrifte door hem aange-

Voor N aturellen. 

Schraal dieet. 

'Vannecr extras ge
geven knnnen wor
den. 

Ongcvonnisten mo
gen voor eigen eteu 
zorgen. 

V croordeelden mo
gen gecn sterke 
drank en enz. hebbcn 
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Lichaamsoefening. 

Dekens. 

Luchten van bccldc
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Extra bcddegocd. 

Reinigin_s van goe
deren. 

Bepalingcn betref
fende · bezocken en 
brieven. 
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teekcnd te worden in het dagboek, met hot aantoonon van 
:djno redenen voor wodanigc order; maar onveroordeelcle 
gevangcnen, schnlclenaars en getuigen, die aangchouclen 
worden wcgens hun onvermogen om securiteit te geven 
voor hunno verschijning, mogon toegelaten worden, zich
zelven van zoodanige matige hoeveelheden van zoodanige 
zaken te voorzien, onder zoodanige voorwaarden, als de 
landdrost of and er bevoegd ambtenaar met gelijke jurisdictio 
moge vaststellen. 

75. Het is aan den veroordeelden govangeno verboden, 
eenigerlei voedsel of andere zaken hocookgenaamd te ont
vangen van gevangenon, of andere persouen, ondor civiele 
straf, of van gevangenen, die tot verhoor zijn verwezen en 
eenigorlei gevangene, die eenigerloi voedsel of anclere zaak 
ontvangt of neemt, behalve hetgeen bij de gevangenis-regu
laties wordt toegestaan, zal strong gestraft worden. 

76. Alle borden en keukengoed, zoowel als oonigerlei 
ongebruikt voedsel, zullen dadelijk na elk maal uit de oellen 
weggonomen worden. 

77. Goon gevangene, behalve dienstcloende personen, 
zullen tocgelaton worclen de kouken binnon te gaan. 

78. Hazardspel in do gevangenis is verboden. 
79. De gevangenen, die niet aan don harden arbeid zijn, 

zullen clriemaal per clag voor con kwart U'lr lichaamsoefe
ning hebben op het binnonplcin van de gevangenis, zullendo 
de gevangenen van cone eel slechts tegolijkertjjd geoofend 
wordeu. 

HET BEDDEGOED. 

80. Aan icclcr mannelijken en vrouwelijken blankcn ge
vangene zullen twee dekens warden toegestaan; en ieder 
mannelijken en vrouwelijken gevangene, oen naturel zijnde, 
con dokon. 

81. Als de gevangcnen dos ochtends opstaan, zullen z\j 
hunnc clekens (indicn het weclor zulks toelaat) op het 
hinnenplein plaatsen om to luchten, waar die dekons voor 
ten minste con uur zullen mogen blij ven en clan zullen ze 
behoorlijk opgevouwen en in do ce1len geplaatst worclen. 

82. Extra beddengoecl mag op de geschreven order van 
den geneesknndigen beamLte verschaft worden. 

83. De houten stellaadj ~s, ledikanten of rustbankon, 
stoelen, enz., moeten twecmaal per week nit de cellen go
nomen on clegelijk goreinigcl wordon. 

BEZOEKEN EN BRIEVJ<J~. 

84-. Veroordeelcle criminoolo gcvangenen znllon, indion 
ze zich good gedragen, toegelatcn worden eonmaal per maand 
bezoeken van vrienden te ontvangen en te schr~j ven; mits 
zulke bezoekers voorzien zijn van con schriftelijken verlof
Lrief van den bevoegden ambtenaar. Een beambte van do 
gevangenis moot gednrencle het gansche onderhoud tegen
woordig zijn, en ioder bezoekor moot zijn of haar vollen 
naa1n, woonplaats en beroep in het bezoekersboek teekenen. 
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Indien er bij zoodanig onderhoud eenigerlei mededeeling of 
daad geschiedt in str~jd met de gevangenis-regulatien, dan 
zal de zaak onmiddellijk gerapporteerd worden aan den land
drost of ander bevoegden ambtenaar. Indien er redel~jke 
grond voor suspicie bestaat, mag de cipier respectievelijk 
de matrone de bezoekers visiteeren of doen visiteeren. 
Zoodanig visiteeren zal niet plaats hebben in b~jzijn van 
gevangene of een ander bezoeker, en de cipier zal de om
standigheden rapporteeren aan den landdrost of ander be
voegden ambtenaar. 

85. Gevangenen ter terechtstelling verwezen, schuldenaars 
en getuigen, die aangehouden warden wegens hun onver
mogen om securiteit to geven voor hunne verschijning, zal 
alle redelijke gelegenheid warden toegestaan om met hunne 
vrienden of rechtsgeleerde adviseurs communicatie te houden 
in geschrifte of mondeling onder toezicht van den cipier, 
matrone of hunne plaatsvervangers. 

86. Civiele gevangenen zullen toegelaten warden dage
lijks bezoekers te ontvangen van 10 tot 12 uur des ochtends 
en van 2 tot 4 uur des namiddags. 

87. Alle brieven aan of van eenigen gevangene moeten 
ter lezing worden voorgelegd aan den landdrost of and er be
voegd ambtenaar. 

DE W ACHTEN OVER GEVONNISTE l\1ISDADIGERS EN AFDEELINGEN 
V AN ARBEIDERS. 

88. De wachten over de gevonniste misdadigers zullen 
de ontsnapping van eenigerlei gevangene verhinderen. 

Zij zullen hun ontslag krijgen, indien zij misdadigers 
aan hun toezicht toevertrouwd, laten ontsnappen, tenzij zij 
voldoende bewijzen kunnen leveren, dat zij zulke ontsnap
ping niet konden verhinderen. Indien :lr eenig gevonnist 
misdadiger· ontsnapt of poogt te ontsnappen en niet stil
staat, wanneer hem driomaal bevolen wordt zulks te doen, 
kan hij neergeschoten warden, indien er geen mid del is om 
zoodanige ontsnapping op een andere wijze to verhinderen. 

89. Geen gevangene zal onder eenigerlei voorwendsel 
bezig mogen gehouden warden aan eenigerlei andere clan 
publieke werken, hetzij binnen of buiten de gevangenis. 

ALGEMEEN. 

Visitecren van be
zockcrs. 

Ongcvonnisten 
kunncn communi
catie hcbben met 
hun vricnden enz. 

'l'ijd voor bezoeken. 

Landdrost cnz. lecst 
de bricvcn. 

Plichten der wach
ten. 

GcYangenen mogen 
alleen werk doen 
voor de publ. dienst. 

90. Geen gevangenisbeambte zal verkoopen of verhuren, Gevangenisbeambtc 
noch zal eenigerlei persoon door of voor hem verkoopen mag niet deel heb
of verhuren of eenigerlei voordeel trekken uit het verkoopen ben aan leveranties. 
of verhuren van eenigerlei artikel van eenigerlei aard voor 
de gevangenis of gevangenen benoodigd. 

91. Geen beambte zal eenigerlei fooi of gift hoeook- Mag geen fooien 
genaamd, van of ten behoevo van eenigerlei gevangene of aannemen. 
bezoeker van eenigerlei gevangene ontvangen. 

92. De gevangenisbeambton, enz., zullen verantwoordelijk Zijn verantwoordel. 
worclen gehouden voor de strikte uitvoering van de regels, voor de naleving 
die door hen met betrekking tot de gevangenen en gevan,- der regels. 
genissen moeten warden in acht genomen. 
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beslist in gevallcn, 
waarin nict in deze 
regulaties is voor
zien. 
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93. De gevangenisbeambten, enz., zullen geen commu
nicatie houden met de gcvangenen, bohal vo voor zoover 
Jr,Ulks noodig is in de uitoefening van hunnen plicht. Zij zullcn 
bij de gevangenen geen toorn verwekkon, noch eenigerlei 
onnoodig geweld tegen hen gebruiken. 

STRAFFEN VOOR OVERTREDINGE:N DEZER REGULATIES. 

94. Eenig gevangenisbean1bte of wachtor, dezc rogulaties 
overtredende, zal door de respectiovo landdrosten of andero 
bevoegde beambten in geval van ernstige misdaden door 
het bevoegd hof volgens 's lands wotton worden gestraft, 
naar den aard der zaak. 

95. Eenig gevangene zal wegens overtrading van eenige 
dozer regula ties kunnen gestraft worden in de eerste instantie 
door de lagere hoven, naar den aard der zaak als volgt: 

a. geeselslagen, geen 25 te bovengaande, of 
b. gevangenisstraf met of zonder harden arbeid, geene 

12 maanden te bovenga:::mcle; of 
c. eenzame opsluiting met of zonder schraal dieet 

geene zeven dagen te bovengaancle. 
9l3. De cipier zal in een afzonclerlijk straffenboek, aan 

hen1 te dien eindc verschaft te worden, aanteckening houden 
van den datum en den aard van eenigerlei overtreding, 
waarvoor onder deze regulaties straf is opgelegd, en den 
naam van den overtreder en de toegediende straf. 

97. In gevallen van dringende noodzakelijkheid mag de 
cipier de gevangenen onder mechanisch beclwang plaatsen 
en de bijzonderheden van ieder zoodanig geval zullen on
middellijk in het dagboek van den cipier aangeteekend en 
onmiddellijk schriftelijk kennis daarvan gegeven worden aan 
den landdrost of ander bevoegd ambtenaar, waarin de oorzaak 
wordt uiteengezet en den tijd gedurende welke de gevangene 
onder zoodanig bed wang moet gehouden worclen. 

98. Wanrieer eenige twijfelachtige gevallen voorkomen, 
waaron1trent geene regulaties bestaan, zal de cipier door 
middel van den landdrost of ander bevoegcl ambtenaar 
instructie vragen bij den Hoofclcommissaris van politic en 
gevangeniswezen. 

No. 60. 1
) R. 5501/92. 

Aan belanghebbenden wordt hiermede bekend ge
Inaakt, dat de heeren G. J. van Niekerk, grenscommis
saris te Schweizer-Reneke, Niekerksrust, en D. Barry, 
landmeter, district Marico, door de Hooged. Regeerlng 
zijn benoemd als commissie, n1et opdracht: 

1. Om de aanspraken te onderzoeken van person en, 
die gerechtigd meenen te zijn in het voormalige 

1
) Verge1ijk Gouvts. Kg. no. 459/1890, bladz. 133 L.W. 1890-1894. 

Zie ook Gouvts. Kg. no. 461/1894. 
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Land Goosen, tot de beschikbare gronden in 
de locaties Dulpan en Paardefontein, voor 
zoo ver deze niet meer voor de locatie be
noodigd en ter beschikking van de Regeering 
gekomen zijn. 

2. Om dien beschikbaren grond (met uitzondering 
van Bulpan, ter grootte van eene plaats, en 
de plaats Paardefontein, reeds als locatie 
opgemeten, welke beide plaatsen voor het 
Gou vernement gereserveerd blijven) onder de 
verschillende personen, die gerechtigd blijken 
te zijn, te verdeelen en voor hen te inspec
teeren, en dat 

Alien, die rechtmatige aanspraak kunnen maken op 
bovenbedoelde gronden, bij dezc worden opgeroepen, 
binnen den tijd van vier (4) maanden van af dag
teekening dezer, de bew\izen, dat zij daartoe gerechtigd 
zijn, persoonlijk hebben te leveren, of (indien ze hierin 
verhinderd mochten zijn) hebben in te zenden bij voor
Inelde commissie, welke na verloop van den gestelden 
termUn de ingediende bewijzen zal onderzoeken, de 
gronden onder de geldig bevonden aanspraken verdeelen 
en inspecteeren. 

Nadat de tijd van publicatie verstreken is, zal, 
indien er althans geene protesten tAgen mochten z\jn 
ingekomen, · tot uitreiking der grondbrieven kunnen 
worden overgegaan. 

Op last, 

T. J. KROGH, 
W d. Onder-Staatssecretaris. 

Gou vernemen ts kantoor, 
Pretoria, 3 Maart 1894. 

No. 69. R. 574}94. 

Publicatie der regulaties van en voor het Kinder
pokkencomite in de w~jk Bovenw~jk, district Bloemhof. 
Zie Staatscourant d.d. 14 ~Iaart 1894. 

No. 75. 1) R. 14056/93. 

Publicatie der supplementaire gezondheidsregulatien 
voor de stad Pretoria. Zie Staatscourant d.d. 21 Maart1894. 

1
) Zie Gouvts. Kg. no. 209/1893, bladz. 970 L.W. 1890-1893 en do 

aanteekening daar ter plaatse. 
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No. 77. 1) R. 2358/94. 

Publicatie Jer toevoegingen aan de regulaties van 
het centraal kinderpokkencomite te Johannesburg. Zie 
Staatscourrant d.d. 21 Maart 1894. 

No. 82. R. 1334 7/93. 

Ter algemeene informatie wordt hiermede gepu
bliceerd onderstaand Uitvoerende Haadsbesluit art. 121, 
d.d. 0 Maart 189~,, in zake de noodige terreinen ten 
behoeve van de Barberton-zijtaklijn van het gedeelte 
Avoca-Barberton. 

Gou vernemen tskan to or, 
Pretoria, 22 Maart 1894. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

Uitvoerende Raadsbeshdt a1·t. 121, del. 9 Maa1·t 1894. 

Aan de orde minute R. 13347/93, en daarvan R. 1777/94, 
zijnde schrijven van den wd. Regeeringscommissaris voor 
Spoorwegen, re beschikbaarstelling van den benoodigden 
grond ten behoeve van de Barberton zijtaklijn en wel van 
het gedeelte Avoca-Barberton; 

De Uitvoerende Raacl, er op lett.ende, dat deze lijn geheel 
over Gouvernementsgrond gaat; lettende op Gouvernements
kennisgeving no. 286, dd. 12 Augustus 1892, bijlage II; 

Besluit de terreinen voor de spoorweglijn bovongemcld, 
zoover het Gouvernementsgrond botreft, van af datum dezer 
geheel en al ter beschikking te stollen der Ned. Zuid-Afrik. 
Spoorwegmaatschappij met inachtneming van de artikelen 
genoemd in Uitvoerencle Raadsbesluit art. 5. dd. 8 Juni 1889, 
goedgekeurd bij Volksraadsbesluit art. 82, dd. 13 Mei 1889. 

No. 88. H. 13347/93. 

Beschikbaarstelling Ter algemeene informatie wordt hierrnede gepu
van gronden voor de bliceerd onderstaand Uitvoerende Raadsbesluit art. 711, 
Harberton taklijn d 1 13 D b 1893 · l d l' t · (gedeelte Kaapmui- .c . ~ ecem er · , 1n za {8 e nooc 1ge erTeinen 
den-Avoca). ten behoeve van de Barberton-zijtaklijn en wel van het 

gedeelte Kaapmuiden-Avoca, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 30 Maart 1894. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

1
) Zie Gouvts. Kg. no. 111/1893, bladz. 955 L.W. 1890-1893 en de 

aanteekening daar ter plaatse. 
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Uitvoercnde Raadsbe.~h[if art. 711: (hl. 18 Decembei' 1893. 

Aan de orde minute R. 13347193, inhoudende con schrijven 
van don wcl. Regeoringscommissaris voor Spoorwegon, re 
beschikbaarstelling van den benoodigden grond ten behoevc 
van de Barberton zijtaklijn en wel van het gedeclte Kaap
muiden-Avoca (K.M.0-29). 

De Uitvoerende Raad, er op lettende dat doze lijn geheel 
over Gouvernementsgrond gaat en geene eigendommen van 
private person en worden ingenomen; 

Verder overwegende, dat van de normale breedte is 
afgeweken en 40 meter aan iedere zijde van de baan moot 
word en ingenomen ten behoeve van het nomen van ballast enz.; 

Tevens lettende op Gouvernementskennisgeving no. 286, 
del. 12 Augustus 1892, bijlagc II; 

Besluit de terreinen, benoodigd voor de spoorwcgl~jn 
hovengemcld, zoover het Gouvernemontsgrond heh·eft, van 
af datum dezos geheel en al onbeporkt tor beschikking dcr 
N eeL Zuid-Afrik. Spoorwegmaatschappij te stollen met in
achtneming van de artikelcn genoemcl in Uitvoerende Raads
besluit art. 82, dd. 13 1\Iei 1889 en ondcr voorbehoud, clat 
zooclra de baan mocht voltooid zijn, tot de go·wone normalc 
breedte van 100 voet zal wordcn ternggegaan. 

No. 94. R. 3207/94. 

Ter algemeene informatie worden hiermede gepubli
ceerd, n1et toestemming van ZHEd. den Staatspresident, 
volgens art. 2, letter a, van -vvet no. 3, t883, de navol
gende regels voor het verhoor van ci vie le znken in het 
Hooggerechtshof met eene jury. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Gou vernementskan to or, Staatssecretaris. 

Pretoria, 3 April t894. 

REGELS VOOR HET VERHOOR VAN CIVI ELE ZAKEN IN HET 
HOOGGERECHTSHOF MET EENE JURY. 

Opgetroklcen en ~·astgestelcl onde1· en lcrachtem de 1.Det no. 3 van 
1883, art. 2, left. a. 

1. Het zal don procureur van den eischer of verweerdor 
in cone civiele iaak, voor het Hooggerochtshof dicnondo, 
vrijstaan binnen 48 urcn na het sluitcn dcr plciclooicn eenc 
schriftelijke konnisgeving te dicnen op den procureur van 
de tegenpartij, inhoudende dat een verhoor met oen jury 
in zoodanigc zaak wordt vereischt, en hem oproependo om 
voor con der rechters van het Hooggerechtshof in kamers 
te verschijnen op zoodanigen tijd, als in gezegde kennisge
ving zal zjjn vermeld, echter nict langer clan twaalf dagen 
na het sluiten der pleidooien, teneinde de vraagpunten 
(issues), door de jury te wordEn beantwoord, te bepalen. 

25 

K cnnisgeving van 
voornemcn binnen 
48 urcn na 't sluiten 
der pleidooien. 

Vast!ltelling der 
vraagpnnten. 
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2. Wanneer eenige feiten in geschil in eonigo zaak door 
de jury zullen wordon beslist, clan zullen al de teiten in 
geschil in zoodanige zaak door de jury worden beslist. 

3. De vraagpunton door de jury te worden beantwoord 
zullen opgesteld worden in eenvoudige en duidelijke be
woordingen, iedere quaestio van feit, beweerd aan de eene 
en ontkend aan de andere zijde, afzonderl\ik aan de jury 
voorleggende. Geen vraagpunt zal opgesteld worden met 
betrekking tot iets, dat niet uit de pleidooien voortspruit, 
tenzij met toestemming van partijen, in welk geval de plei
dooien met dat doel geamendeerd zullon worden, teneinde 
zoodanig punt in geschil tusschen de part\jen to brengen. 

4. W anneer in eene zaak, die een quaestio van recht 
en feit gemengd, behelst, het feit in de meening van den 
recnter van het recht waarmede het is vermengd, kan worden 
gescheiden en beide partijen begeerig zijn dat het vraag
punt aangaande de feiten van het recht zullen worden ge
scheiden, kan zoodanige scheiding gedaan worden, zoodat 
de feiten alleen aan de jury ter beantwoording zullen 
worden voorgelegd, en de rechtspunten dienaangaande voor 
het hof zullen worden gereserveerd. 

5. In eene zaak, waar een der partij en van de and ere 
schadevergoeding eischt, zullen de vraagpunten zoo war
den gesteld, dat daardoor de jury in staat gesteld wordt en 
gehouden zal zijn, ingeval zij ten gunste van de partij, die 
de schadevergoeding eischt, beslist, het bedrag der schade
vergoeding te bepalen. 

6. Het zal een of beiden partijen, die zich door de wijze, 
waarop de vraagpunten door de rechter in kamers bepaald 
zijn, bezwaard mogen gevoelen, mits er in learners tegen 
geobjecteerd is, vrijRtaan den rechter to verzoeken zoodanige 
bepaling voor het Hooggerechtsh ')f ter revisie te brengen. 
De rechter kan ook, indien hij het goed vindt, de bepaling 
der vraagpunten naar het Hooggerechtshof verwijzen, dat 
daarop, na partijen gehoord te hebben, de vraagpunten zal 
bepalen. 

7. Zoo spoedig mogelijk na het bepalen der vraagpunten 
zullen zij door den procureur, die de kennisgeving, in art. 1 
bedoeld, gediend heeft, zorgvuldig wordcn in geschrift ge~ 
steld en door hem aan den rechter, die ze bepaald heeft, 
ter onderteekening worden voorgelegd, en ingcval dat do 
vraagpunten door het hof zullen zijn bepaalcl, worden z~j 
den griffier ter onderteekening voorgelegd. De vragen, alzoo 
onderteekend, zullen bij de stukken in de zaak worden 
gevoegd. 

8. De tweede Dinsdag in termijn wordt bepaald voor 
het hooren van con civiele zaak met een jury, tenzij het 
hof anders zal bevelen. 

9. Alle zaken door een jury te worden gehoord en 
onderzocht, zullen voor verhoor wordcn nedergezet ten 
minste 14 dagen v66r den dag in art. 8 vermeld, en be~ 
hoorlijkc kennisgeving zal daarvan worden gegevcn aan de 
tegen partij. 
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10. Zoodra een zaak nedergezet is voor verhoor, zal de Griffier geeft den 
gri:ffier van het Hooggorechtshof den baljuw onmiddellijk baljuwkennisv.den 
mededeelen dat een jury noodig is voor het verhoor van dag van vcrhoor. 
civiele zaken, en hem tegelijk ook in kennis stollen met 
den dag, waarop de zaak voor onderzoek voor de jury zal 
dienen. 

11. De baljuw zal op ontvangst der kennisgeving, in Baljnw dagvaard 27 
art. 10 vermeld, zeven en twintig personen dagvaarden, uit jnryleden. 
de jurylijst in crimineele zaken gebruikt, en op dezelfde 
wij ze als in crimineele zaken gevolgd. Hij zal niemand als 
jurylid dagvaarden, die meer clan vier uur te paard van 
Pretoria woonachtig is. 

12. De gri:ffier zal op den dag, dat eene civiele zaak voor Strafbepaling op 
onderzoek en verhoor met een jury zal dienen, de lijst der niet-vcrschijning. 
juryleden door den baljuw gedagvaard uitroepen, en indien 
con jury lid, behoorlijk gedagvaard, mits hem zijne reiskosten 
volgons tarief zijn aangeboden, niet verschijnt en op zijn 
naan1 niet antwoordt of na verschijning zich opzettelijk van 
het hof venvijdert, zal hij (in geval hij geene billijke ver-
schooning voor zijne afwezigheid kan geven) beboet worden 
met een geldsom £100 niet te bovengaande; en zoodanige 
boete, niet zoo spoedig doenlijk na aanvraag door den baljuw 
aan dozen betaald zijnde, zal de baljuw gerechtigd zijn 
executie voor verhaal er van uit te nomen, desnoods met 
lijfsdwang. 

13. De jurylijst uitgeroepen zijnde, zal de baljuw de Jury bestaat uit 
namen der juryleden, in een kistje, door hem te worden voor- 9 leden. 
zien, plaatsen en daaruit de namen van negen leden uittrekken. 
Iedere partij zal het recht hebben niet meer clan drie jury- Wraking. 
leden te wraken, zonder eenige reden hoegenaamd daarvoor 
op te geven en mag ook eenig verder getal wraken, mits 
op behoorlijke gronden, ter beoordeeling van het hof. 

14. Zoodra de namen van negen personen, tegen wie geen Eed. 
objectie gemaakt is, getrokken zijn, zullen deze negen mannen 
behoorlijk beeedigd word en op de navolgende wijze: 

"Gij en een iegelijk uwer zweert plechtig, dat gij be
hoorlijk en naar waarheid hetvraagpunt(ofpunten) 
in geschil, u te worden voorgelegd, zult beoor
deelen, en dat gij uwe uitspraak zult geven vol
gens de getuigenis. Zoo waarlijk helpe u God." 

15. De baljuw zal de juryleden, die in eene civiele zaak Beraadslagingen 
zitten, van behoorlijke plaats voorzien. Indien de jury, na der jury. 
het opsommen door de rechtbank, wenscht zich te verwijderen 
ten einde over hare uitspraak to delibereeren, zal zij onder 
bewaring van oen ambtenaar van het hof zijn, totdat zij in 
hare uitspraak overeenkomt, of tot haar ontslag. Zoodanig 
ambtenaar zal onder eede beloven, dat hij niemand toegang 
tot de juryleden zal verleenen, noch toelaten met hen te 
spreken, tenzij op order van het hof, en dat hij persoonlijk 
ook niet met hen zal spreken, clan alleen om te vernemerr 
of zij overeengekomen zijn in hun uitspraa~, of wanneer 
hij tusschen hen en het hof heeft te communiCeeren. 
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16. Do jury za1 goone uitspraak op con of moor der 
vraagpunten geven, tenzij tegelijkertijcl cone uitspraak op alle 
de vraagpunten, aan haar onderworpen, zal zijn gegeven. 

17. Voor de uitspraak der jury in civiole zaken is geene 
eonparigheid van stemmen noodig; eene uitspraak waarin 
niot minder clan zes juryleden overeenstemmen zal golden 
als de uitspraak cler jury. \Vannoer al de juryleden in 
hunne uitspraak eenparig zijn, zal het hof die uitspraak 
dadelijk aannomen. Is er geene eonparigheid, maar slechts 
eene meerderheid van clrio stemmen, clan zal het hof die 
uitspraak niet aannemen, tenzij de juryleden minstens eon 
uur gedelibereerd hobben. Do jury cons ingezworen zijnde, 
kunnon geene bezwaren tegen de qualificatie van een jury lid 
worden ingobracht met het dool de rochtspleging ongeldig 
te makon. 

18. Wanneer eene zaak, waarin een jury gezworen is, 
niet op den dag dat do zaak con aanvang noemt, geeindigd 
zal zijn, zal do jury niet worclen ontslagen, tot dat zij haar 
uitspraak zal hob ben gegeven, on ieder jury lid zal gehouden 
zijn in geval het hof verdaagt, weder te verschijnen op den 
dag en tijd bij de verdaging bepaald, onder dezelfde straf
bepaling als boven in art. 12 vermeld, n1et clion verstande 
echter, dat wanneer het hof de zaak zal hobben opgesomcl, 
de juryleden in bewaring van een ambtenaar van het hof 
zullen blijveu, zooals in art. 15 bepaald. Ingeval de recht
bank zulks noodig acht, kan gedurende het verhoor de 
jury in bewaring van den baljuw of ander persoon worden 
gesteld. 

19. De uitspraak cler jury kan (waar de aard der zaak 
zulks toelaat) of algemeon zijn, op al de vraagpunton to 
zamen, of speciaal op ieder vraagpunt in het bijzoncler. 

20. De uitspraak der jury zal in open hof ontvangen, 
en behoorlijk door den griffier genotuleerd worclen, die 
echter voordat hij zulks notuleert, de jury vragen zal of zij 
allen overeengekomen zijn in hunne uitspraak en indien zij 
ontkennend antwoorden, hun clan zal vragen hoeveel van hen 
overeenstemmen in hunne uitspraak. De griffier zal verder 
aan de jury, voordat zij ontslagen wordt, de vraagpunt (of 
vraagpunten) te zamen 1net hare uitspraken overlezen. 

21. Geen jury zal ontslagen worden voordat eene uit
spraak zal zijn gegeven, tenzij beide partijen tot het ant
slag toestemmen, of totdat het hof yerzekerd zal zijn, dat de 
juryleden, hetzij allen of een meerderheid van hen, onmo
gelij k tot overeenstmnming zullen komen. 

22. Eene zaak waarin een jury zal zijn ontslagen zonder 
een uitspraak te hebben gedaan, kan of onmiddellijk weder 
een aanvang nomen met een a11dere jury of kan, indien 
beide partijen zulks verkiezen, uitgesteld worden zooals het 
hof zal goedvinden. Inclien echtor beide partij en zulks be
geeren, kan zulk eene zaak door het hof, zonder eene jury, 
afgehandeld en beslist worden. 

23. De vraagpunten te zamen met de uitspraak cl er jury 
zullen behoorlijk door den griffier bij de stukken in de zaak 
bewaard worden. · 
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24. Ieder porsoon, gedagvaard om als jury lid te ver- Belooning der jury
schijnen, zal 20/- per clag ontvangen, te worden betaald leden. 
onmiddellijk nadat de jury haar uitspraak in eenige zaak 
zal hebben gegeven on ontslagen z~jn, door den procureur, 
die de kennisgeving, in art. 1 vermeld: gediend zal hebben, 
voor welke betaling de procureur persoonlijk, zoowel als de Procureur daarvoor 
partij aansprakelijk zal zijn. De partij, die in de actio is persoonlijkaanspra
geslaagd en aan wien de kosten door het hof zijn toege- kelijk. 
kend, zal gerechtigd zijn onder zoodanige kosten in te be-
grijpen eenig bedrag, dat hij wettiglijk aan de jury zal hebben 
betaald. De onkosten gemaakt ten einde de jury van be-
hoeften en ververschingen te voorzien, terwijl zij bezig was 
over haar uitspraak te delibereeren, zullen betaald worden 
op dezelfde wijze als hierboven bepaald. 

25. Geen jury zal door den baljuw word en geclagvaard, De procureur, die de 
tenzij een bedrag van minstens £200 door de partij, die een jury aanvraagt, de
jury eischt, of zijn procureur, bij den baljuw zal zijn gede- ponecrt £200. 
poneerd, teneinde de kosten van dagvaarden, reis- en ver-
blijfkosten, enz. der juryleden te dekken. De baljuw zal 
onder behoorlijke quitantie die kosten nit gemelde som 
betalen, en ingeval er eene balans overblijft, zal hij die aan 
de partij of zijn procureur als voorzegd onder quitantie 
terugbetalen. Mocht het in den loop der zaak blijken, dat 
gemeld bedrag van £200 ontoereikend is, zal de baljuw het 
hof kunnen verzoeken een order daaromtrent te maken. 

26. Indien een der partij en zich bezwaard gevoelt onder 
de nitspraak der jury, zal het haar vrijstaan dadelijk na 
het geven van zoodanige uitspraak het hof om een nieuw 
verhoor der zaak te verzoeken, 

a. waar de uitspraak dor jury duidelijk in strijd is 
met de getuigenis ; 

b. waar buitensporige hooge schadevergoeding is toe
gekend; 

c. waar onbehoorlijke en onwettige invloecl op de 
jury is teweeggebracht of anclere onwettigheid is 
gepleegcl. 

vVanncer na uit
spraak der jury, een 
nieuw verhoor ge
vraagd kan worden. 

27. Vonnis reeds uitgesproken zijncle door het hof, kan Dito· na vonnis. 
verzoek gedaan worclen voor een nieuw verhoor op eenigerlei 
grond, dien het hof wettig en genoegzaam zal achten. 

28. Het hof zal de respectievo· functics, rcchten en 
plichten van rochtor en jury rogelon. 

29. De uitspraak der jury op de vraagpunten aan hen 
onderworpen zal uiteindelijk beslissencl zijn, zoover de feiten 
aangaat. Het hof spreekt vonnis in de geheele zaak nit 
volgens wet. 

30. Waar, na vonnis, applicatio voor een nieuw verhoor 
aan het hof wordt gedaan, on na execntie is uitgenomen, 
zal zoodanige cxecutie kunnen voortgaan onder securiteit 
de restituendo, tenzij het hof het andors zal bepalen. 

Hofregelt de rcspcc-. 
ticvc functies van 
rcchter en jury. 
Hof sprcekt vonnis 
uit. 

Executie onder se
curiteit de restituen
do na applicatie 
voor nieuw verhoor. 

31. Deze regels zullen van kracht zijn onmiddellijk na Inwerkingtreding. 
publicatic in de Staatscoumnt. 1) 

1
) Voor de eerste maal gepubliceerd in de Staatscourant van 11 

April 18U4. 
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R. 3512/94. 
Publicatie der regulatien van en voor het Kinder

pokkencomite in de \vijk Bosch veld, district Marico. 
Zie Staatscourant cl.d. 11 April 1894. 

No. 112. R. 3172/94. 
Publicatie van zekere wijzigingen in de regulaties 

van het Gezondheidscomite te· Johannesburg, in zake 
het stemmen door maatschappijen, enz. Zie Staatscourant 
d.cl. 11 April 1894. 

No. 133. R. 3279/94. 
Ter algemeene informatie wordt hiermedo gepubli

ceerd het navolgende Uitvoerende Raadsbesluit art. 208, 
d.d. 11 April 1894, zooals gewijzigd b~j art. 262, d.d. 2 
Mei daaropvolgende, in zake de beschikbaarstelling van 
gronden ten behoeve van de spoorweglijn Volksrust
Elsburg. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 11 Mei 1894. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Uitvoerende Raadsbesluit art. 208, del. 11 April 1894. 

Aan de orde minute R, 3279/94, inhoudende door den 
Regeeringscommissaris voor spoorwegen ingezonden schrij ven 
in zake de beschikbaarstelling van gronden ten behoeve van 
de spoorweglijn Volksrust-Elsburg. 

De Uitvoerende Raad, er op lettende, dat deze gronden 
tijdig ter beschikking van de N ed. Zuid-Afrik. Spoorweg
maatschappij dienen te warden gesteld, volgens art. b harer 
concessie; 

Besluit de tcrreincn, henoodigd voor do spoorwegl\jn 
hoven hedoeld, "\'VfUtrvan de teokeningen tor inzagc zullcm 
warden gelegcl ten kantore van den Regeeringscommissaris 
voor spoorwegen, of ten kantore der Ned. Zuid-Afrikaansche 
spoorwegmaatschappij, of zulk ander kantoor als later mocht 
worden aangewezen, en die op den grond zooveel mogelijk 
door bakens en kielspitten (voren of greppels) zullen worden 
aangewezen, geheel te onttrekken aan de beschikking der 
eigenaars en alle andere personen, die vroeger of tot op 
datum dezes eenig recht hoe ook genaamd daarop of daar·toe 
konden doen gelden, en ze ter beschikking te stellen der 
N ederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij. 

De bepalingen, vervat in V olksraadsbesluit art. 82, dd. 13 
Mei 1889, en Gouvernementskennisgeving no. 286, dd. 12 
At~g';lstu~ 1892, zullen eveneens van toepassing zijn op deze 
onte1gen1ngen. 
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R. 4755/94. 

Publicatie der overeenkomst tusschen Natal en de 
N.Z.A.S.M. over den bouw van den spoorweg Volksrust
Elsburg. Zie Staatscourant d.d. 30 Mei 1894. 

No. 145. R. 5437/94. 

Publicatie der regulaties van en voor het kinder
pokkencomite van de onderwijk Schoonspruit, district 
Potchefstroom. Zie Staatscourant d.d. 30 Mei 1894. 

No. '150. 1
) R. 5175/94. 

Publicatie der overeenkomst tusschen de Regeering 
en L. G. Vorstman betreffende het voeren van het 
agentschap voor de vervaardiging en den verkoop van 
ontplofbare stoiTen. Zie 8taatscourant d.d. 30 Me! 1894. 

No. 175. 2
) R. 348/94. 

Publicatie der wijzigingen in art. 1 en 9 der regels 
voor het volkshospitaal te Pretoria. Zie Staatscourant 
d.d. 13 J uni 1894 

No. 198. R. 2316/94. 

Publieatie van de regulatien van het Gezondheids
comite te Johanuesburo· in re sanitaire voorzieninaen 0 0 
voor theaters, rnuziekzalen, enz. Zic Staalscourant d.d. 
27 Juni 1894. 

No. 227. 3
) R. 4462/94. 

Publicatie der wijzigingen in de regulaties van 
het Centraal Kinderpokkencomite te .Johannesburg. Zie 
Staatscourant d.d. 18 Juli 1894. 

1
) Zie Gouvts. Kg. no. 373/1893, bladz. 1007 L.W. 1890-1893 en de 

aanteekening aldaar. 
2

) Zic Gouvts. Kg. no. 338/1892, bladz. 715 L.W. 1890-1893. 
3

) Zie E.V.R.B. dd. 9 Juli 1894. art. 748, en de aanteekening daar 
ter plaatse. 
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R. 6973/94. 

Publicatie der instructie voor den commissaris van 
nwnd- en kr~jgsbehoeften, zooals vastgesteld door den 
krijgsraad. Zie Staalscourant d.d. 18 J uli 1804. 

No. 232. 1
) R. 4047/94. 

rrer algemeene informatie wordt hiermede gepu
bliceerd, dat op het daartoe gedaan verzoek door de 
eigenaars, zekere twee stukjes grond, bekend geweest 
als c< New Grahamstown )) en c< Salisbury Extension,)) en 
beide thans bekend als c< Marshalls To-vvnship Extension,)) 
en grenzende aan 1\1arshallsdorp ten zuiden, voor alle 
daaraan verbonden doeleinden geplaatst zijn onder de 
jurisdictie van het Gezondheidseomite van Johannesburg. 

Gouve.rnementskantoor, 
Pretoria, 20 J uli 1894. 

No. 376j94. 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa ts seeretaris. 

R. 8944193. 

Pub1ieatie der overeenkomst tussehen do Regeering 
en Siemens en Halsko tot het leggen en hebben van 
eleetrische geleidingen voor krachtoverbrenging langs 
den Wit waters rand. Zie Staatscourant d.d. 15 Aug. '1894. 

No. 392/94·. R. 894,1/93. 

PulJlicatio der overoenkomst tnsschon de Hegeering 
en J. A. Kiezer tot het leggen en ltebben van electrisclw 
geleidingen voor kracbtoverbrenging langs den \Yit
watersrand. Zie Staalscou1·ant d.d. 1G Augustus 1.894. 

No. 322. B. 7556/94. 

Publicatie der veranderde en gewijzigde regulation 
van en voor het Gezondscomite van Johannesburg. Zie 
Staatscourant d.d. 12 Septernber 1894. 

1 Zie Gouvts. Kg. no. 242/1892, bladz. 706 e. v. L.W. 1~90-1893. 
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No. 354. 

[1804 

R. 8944/94. 

Publicatie der overeenkomst tusschen de Regeering 
en R. L. Cousens tot het leggen en hebben van elec
trische geleidingen voor krachtoverbrenging lungs den 
Witwatersrand. Zie Staatscm~rant d.d. 26 Sept. 1894. 

No. 438. R. 0420/94'. 

Ter algen1eene kennisname wordt hiermede gepu
bliceerd Uitvoerende Raadsbesluit art. 514, d.d. 25 Sep
tember 1894, in zake beschikbaarstelling van een strook 
grond bij verbindingsweg Elandsfontein, ten behoeve van 
de directe verbinding van Vereeniging met Johannes
burg zonder Elandsfontein aan te doen. 

c. VAN BOESCHOTEN, 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 27 October 1894. 

W d. Staatssecretaris. 

Uitvoerende Raadsbesluit, art. 514, del. 25 September 1894. 

Aan de orde minute R. 9420j92, inhoudende een schrijven 
van den Regccrings-Commissaris voor spoorwegen re verzoek 
van de N.Z.A.S.M. om beschikbaarstelling van een strook 
grond bij verbindingsweg Elandsfontein ten behoeve van 
een directe verbinding van Vereeniging met Johannesburg, 
zonder Elandsfontein aan te doen en op de ingezonden 
]mart nader aangetoond; 

De Uitvoerendc Raad, de wcnschelijkheid inziende van 
een betere en snellere regeling van den treinenloop tnsschen 
die verkeerspunten; 

Overwegende, clat de grond tusschen de bcstaande l~jnen 
reeds weinig waarde he eft voor particuliere doeleinden; 

Besluit de aangevraagde strook groncl gehcel te ont
trekken aan de heschikldng der vroegere eigenaars en ze 
ter bcschikking to stollen der N.Z.A.S.M. voor het cloel hier
bovcn aangohaalcl, in termon van Gouv9rnomcnts-kennis
geving no. 286, del. 12 Angustus 1892, on Yolksmadsbeslnit 
art. 82, van 13 l\Iei 1889, onder voorwaarde dat de N.Z.A.S.M. 
in de dric hoeken van den grond in quaestio de noodigo 
ruimte zal openlaten voor hot maken van luchttunnels, 
indien dit later noodig moge hlijken. 

No. 441. R. 9601/94. 

Publicatie der regulaties of instructies, waaronder 
de forten in bet district Zoutpansberg worden opgericht 
of daargeste\d en vr\jwilligers daarin geplaatst. Zie 
Staatscmtrant d.d. 31 October 180i. 

Beschikbaarstelling 
van gronu, ten be
hoeve van directe 
verbindingvan Ver
eeniging met J ohan
nesburg zonuer 
Elandsfontein aan 
te doen. 
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No. 447. 

394 

R. 10556/94. 

Ter algemeene informatie wordt hiermede gepu
bliceerd Uitvoerende Raadsbesluit art. 553, d.d. 24 Oc
tober 1894,, in zake het beschikbaar stellen van meer 
grond ten behoeve van het nieuwe station, Johannes
burg-Park. 

Gouvernementskantoor, 
DR. W. J. LEYDS, 

Staa tssecretaris. 
Pretoria, 11 November 189~. 

Uitvoerende Raadsbesl1tit, art. 553, dd. 24 Octobe1· 1894. 

Aan de orde n1inute R.10556;94, inhoudende door den 
Regeerings-Commissaris van spoorwegen ingezonden schrij ven 
van de directie der N ed. Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaat
schappij, in zake beschikbaarstelling van meerderen grond 
ten behoeve van het nieuwe station te J ohannesburg-Park, 
en zooals nader aangeduid op een ten kantore van den 
Regeerings-Commissaris berustende teekening. 

De Uitvoerende Raad, de noodzakelijkheid dam·toe in
ziende en er op lettende, dat het aangevraagde terrein Gou
vernementseigendom is; 

Besluit het terrein bovenbedoeld van af datum clezes 
gehe·el en al tcr beschikking te stellen cl er N eel. Zuid
Afrikaansche Spoorwegmaatschappij, met inachtneming van 
de artikelEn genoemd in Uitvoerende Raadsbesluit, art. 5, 
dd. 8 J anuari 1889, goedgekeurd bij V olksraadsbesluit, art. 
82, del. 13 Mei 1889, en de bijlagen, bedoeld in Gouverne
nlents-kennisgeving no. 286, del. 12 Angustus 1892. 

R.1341'94. 

Publica tic der << akte van vergunning )) 1) verloend 
aan de Pretoria Verlichtingmaatschappij, beperkt. Zio 
Staalsconranl d1l. 21 November '1804. 

R. 7608/94. 

1\Iet verwijzing naar Gouvernementskennisgeving 
no. 60, d.d. 3 Maart ·1894, in zake het onderzoeken van 
aanspraken van personen, die meenen gerechtigd te 
zijn in het voormalige land Goosen tot de beschikbare 
gronden in de locaties Bulpan en Paardefontoin, wordt 
hiormede tor algemeene informatie bokend gemaakt, dat 
eene commissie, bestaande uit do heeren J. C. Coetzee, 
veldcornet, wijk no. 2, district Lichtenburg, G. J. van 
Niekerk, grenscommissaris te Schweizer-Reneke, Nie-

1
) Hicr door vervalt de concessie, vermeld op pag. 904 L.W. 1880-1893. 

2
) Zic Gouvts. Kg. no. 60/1894. bladz. 382 van dit wetboek. 
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kerksrust, en D. Barry, landmeter, district Marico, op 
den 15den Januari 1895, op de plaats Paa.rdefontein, 
district Lichtenburg, za.l bijeenkomen, ten einde de zaak 
betreffende het verdeelen en inspecteeren der beschik
bare grond~n geheel af te handelen. 

Speciaal wordt onder de aandacht gebracht, dat 
gronden, door het Gouvernement aangekocht, en gronden, 
waarop zoutpan of zoutpannen voorkomen, niet be
schikbaar zullen zijn. 

De gronden zullen warden toegewezen ter voldoening 
en algeheele compensatie der rechten. 

Alle person en, die aanspraken in termen der boven 
aangehaalde Gouvernementskennisgeving hebben inge
diend, warden hierb\i opgeroepen om op dag en plaats 
voormeld de genoemde commissie voor omschreven doel 
te ontmoeten. 

De commissie zal met het verdeelen en inspec
teeren werkzaarn wezen van 15 Januari tot en met 24 
Janua1·i 1895. 

Verder wordt hiermede ter algemeene informatie 
bekend gemaakt, dat in overeenstemming met Eerste 
Volksraadsbesluit art. 1124, d.d. 3 Augustus 1894, ge
publiceerd bij Gouvernementskennisgeving no. 285, d.d. 
16 Augustus 1894, en Uitvoerende Raadsbesluit art. 397, 
d.d. 26 Juli 1894, de plaats Paardefontein, district Lich
tenburg, als een dorp zal warden uitgelegd en dai aan 
een ieder der vroegere wettige vrijwilligers van het 
gewezen land Goosen, die daarop aanspraak heeft, Mm 
erf in genoemd dorp zal warden toegewezen als vol
doening en algeheele compensatie hunner aanspraken. 

Alle personen, die meenen in overeenstemming met 
het bovenstaande rechtmatig aanspraak te mogen maken 
op een der erven van het uit te leggen dorp, wordeu 
hierbij opgeroepeu om de bewijzen, dat zij C,aartoe 
gerecbtigd zijn, persoonljjk in te leveren op 2G Januari 
'1895, bij de bovengenoemde commissie, welke van 25 
.Tammri 1805 tot en met ;}l .Tannari 1895 op de plaats 
Paardefontein zelvc hijecn zal komon, als wanneet' de 
erven ook lJij loting znllen worden toege\vczen, nadat 
de erven benoodigcl voor het Gouvernement zullen zjjn 
uitgehouden. 

\Vie verhinderd is persoonl~jk te verschijnen en 
ook niet zich bij wettige procuratie kan doen vertegen
'voordigen, heeft gelegenheid z\ine aanspraken schriftelijk 
in te dienen voor den 10den Januari 189G bij den heer 
G. J. van Niekerl\:, grenscommissaris te Niekerksrust, 
postkantoor Schweizer-Beneke. 

Het Gouvernement zal in geen geval rechten en 
aanspraken erkennen van personen, die nalatig blijven 
om aan bovenstaande oproepingen gevolg te geven. 
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Nadat over do gronden en erven in termon van 
het bovenstaande is beschikt en nadat de tijd van publi
catie verstreken is, en \Vat de erven betroft het dorp 
volgens wet is geproclameerd, zal tot uitreiking der 
grondbrieven kunnen worden overgegaan, indien er 
althans geene protesten tegen de uitreiking zijn inge
komen. Geen grondbrieven van plaatsen zullen worden 
uitgereikt dan na betaling der onkosten van inspectie, 
enz., en geen grondbrieven van erven dan na betaling 
van meetkosten, enz. 

Het worde hierbij uitdrukkel\ik verstaan, dat de 
gronden en de erven niet eerder in bezit kunnen worden 
genomen cJan nadat de daar thans wonendo kleurlingen 
zijn verplaatst gewordon en hier·van op de gewone wijze 
kennis is gegeven in de Slaatscourant. 

Du. W. J. LEYDS, 
Gou vornementskautoor, Staatssecretaris. 

Pretoria, 30 November 1894. 

No. 462. 1
) R. 11775/94. 

Publicatie der nieuvve regeling omtrent de verdeeling 
der inspectievelden voor de mijn- en ketelinspecteurs. 
Zie Stacttscourctnt d.d. 5 December 1894. 

R. 10259/94. 

Publicatio der bouwregulaties van het Gezondheids
comit6 to Johannesburg. Zio Slaatscounmt d.d. 19 De
cember 1894. 

------ ·•· ~-----

1
) Zie voor de vroegere verdeeling Gouvts. Kg. no. 376, dd. 2 Nov. 

1893 en no. S, dd. 12 Jan. 1894, bladz. 361 van dit wotboek. 



Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

.. 
INDEX. 

A 
AANDEELEN. 

Bepalingen omtrent - aan toonder ................................ . 

AANDEELSCHULDIGE. 
Beteekenis van het woord - ........................................ .. 

AANGIFTE. 

Bladz. 
26"4 

4 

- van ingevoerde goederen ....................................... 29 e.v., 38 

ACCIJNSWET. 
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Tarief van -
Zie goud wet. 
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217 

- van ingevoerde goederen ... ... ...... ...... ......... ...... ...... ... 29 e.v. 
AFMAKING. 

- van aan droes lijdende dieren . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 65 e.v. 

AFPENNING. 
Zie goudwet. 

AFZONDERING. 
- van aan droes lijdende dieren .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. 66 e.v. 

AGENT. 
Tarief van - in lagere hoven .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 220 
Zie goud wet. 

AKTE VAN SECURITEIT. 
- voor betaling der invoerrechten ...... ...... ...... ...... ... ... ... 29, 47 
Zie borgstelling. 

AMALGAM. 
Zie goudwet. 

AMALGAMATIE. 
Zie goudwet, 

AMBTENAREN. 
Plichten van - volgens Generale Instructie .. .. .. .. .. .. .. .... 272 e.v. 
Geen Roomsch-Katholieke - meer te worden aangesteld... 292 
Wijziging der bep. omtrent de borgakte van- (no. 7, 1885) 2 !4, 327 
Omkooping van - (no. 10, 1894).................................... 95 
Goedkeuring cl er lijsten van aangestelde enz. . . . . . . . . . . . . . . . 336 
Zie goudwet. 

Al\1J3TSMISD RIJ VEN. 
- van Staatspresident enz. te komen voor bijzonder hof... 307 

AMMUNITIE. 
Invoer van - ... ... ... ......... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27 
Wet tegen sm.okkelhandel in - (no. 4, 1884) gewijzigd ... 242 

AMORTISATIEFONDS. 
Goedkeuring van het rapport over het -..................... ... 336 

APOTHEKERS. 
Lie en tie voor - enz. .. ................................................ , 268 
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APPEL. 
- van zaken beslist door de naturellen hoven .............. . 
Zie goudwet. 

APPLICATIE. 

Bladz. 
364 

- voor distilleer-licentie ................................................ • 101 
- voor toetreding tot de rijdende artillerie..................... 169 
- voor het plaatsen van een stoomketel .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 224 e.v. 
Zie goudwet. 

ARBEIDSQU AESTIE. 
Regeering gemachtigd de - te regelen .... .. ... .... .. ... . .. .. .... 332 

ARBITER. 
Zie scheidsrechter. 
Zie arbitrage. 

ARBITRAGE. 
- in zako onteigening voor spoorwegen .. ... .. .. .. .... .. .... .. . 33t 
- in geschillen over water uit pnblieke stroomon .. .. .. .. . 98 
- over de koeliequaestie................................................ 336 

ARTJLLERIE. 
Wet op de Rijdende - (no. 15, 1894) .............................. 167, R08 
Muziekkorps der - ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 366 

ASSISTENT-LANDDROST. 
Zie landdrost. 

ASSISTENT-ONDER-COMM. VAN NATURELLEN. 
Assistent-Veld cornet als - .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. 310 

ASSURANTIE. 
- van het Gouvernementsgebouw .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 337 

A UDITEUR-G ENERAAL. 
Werkkring v. d.- ten opzichte van het oorlogsfonds... ...... ... 265 

-ten opzichte van 'slands ink. en uitg ....... 273 e.v. 
-ten opzichte v. d. deposita der weeskamer.. 306 

A UTORISATIE. 
Specialo - voor uitgaven 

8 
BAKE N. 

Zie goudwet. 

BALJUW. 
Zie hoofdbaljuw. 

BALKIS GOUDMIJNMAATSCHAPPIJ. 
Concessie der - gewijzigd ............................................. . 

BANKEN V AN LEENING. 
Wet op de - (no. 13, 1894) ......................................... . 

BEGROOTING. 
Wanneer de verhoogingen op de - ingaan .................... . 

BEGROOTINGSCOMMISSIE. 
Bepalingen on1trent de - .............. , ............................. . 

BELASTING. 
Wijziging der wet op de invordering der directe -(no. 6, 

1886) ...................................................................... .. 
- op compensatie-erven ............................................... . 
Bijzondere - voor bewoners der Witwatersrand, Boksburg 

en Krugersdorp goudvelden ...................................... . 
- ~p goederen in privaat entrepOt ............................... .. 
ACClJnS - .............•.....•.............................................. 

Wijziging der wet betreffende kwijtschelding van- (no. 3, 
1889) .................................................................. "' .. . 

Wijziging der wet op 't - stelsel (no. 6, 1882) .............. . 
Zie goudwet. 

285 

337 

110 

338 

257 

269 
334 

336 
33 

100 e.v. 

244 
244 



Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

399 f1894 

BELASTINGGAARDER. Bladz. 
Plichten enz. van - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36 e.v. 

BELEGGING. 
der gelden van de postspaarbank .... .. ...... ...... ... ......... 268 

- dcr gelden van de weeskamer...... ...... ...... ...... ...... ...... 306 
- van het resteerend deel der Rothschildleening .. . .. . .. .. .. 339 

BELl!' A ST. 
Machtiging tot aanstelling van een Res.-Vrederechterte- 337 

BERGING. 
- van ingevoerde goederen . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. 32 
-- onder accijns,vet ............ 0 0. 0 ..... 0 .. 0............................. 102 

BESCHIKBAARSTELLING. 
van grond voor het station Silverton .. .. .. .... .. .. .. .. ...... 365 
van grond voor de lij n A voca- B arberton .. .. . .. .. .. .. .. .. . 384 
van grond voor de lijn Avoca-Kaapmuiden ...... ...... ... 384 
van grond voor de lijn Volksrust-Elsburg...... ...... ...... 390 
van grond voor de directc verbinding der Vereeniging-

lijn met Johannesburg ....................................... 00.... ... 393 
- van grond voor het station Johannesburg-park............ 394 

BESLAG. 
Zie inbeslagneming. 

BEURS. 
Instelling van 20 onderwij zers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 
Regula ties voor de onderwijzers- .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 325 
Wijziging in de regeling der studie - . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 329 
Instelling van 6 nieuwe studie - .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 338 
Echoolgeld ook te worden betaald door hen, die van een -

genieteno ....... 0. 0 ................ 0 ......... 0 .... 0.......................... 338 
BEURSCOMMfSSIE. 

Toezicht der - op de beurzen voor onderwijzers ... ..... .... 327 
BEW AARPLAATS. 

Zie goud wet. 
BEZIGHEIDSLICENTIES. 

Bepalingen omtrent reeds verleende - op claims .. .. .. .. .... 305 
BEZITRECHT. 

Zie goudwet. 
BINNENTREDING. 

Recht van - van belastinggaarders...... ...... ...... .. .. .. .. .... ... 39 
Recht van van Gouvernements veearts...... ...... ... ...... ... 69 
Recht van - ondcr accijnswet ...... 00 .... 00. 00 .............. 00 ...... 105, 106 

BOEKEN. 
- door den cipier te houden ....................................... 369 e.v. 

e.v. 
338 

- voor de administratie van's lands inkomsten en uitgaven 273 
£100 uitgeloofd voor geschikte lees- en leer - ............. .. 
- van invoerders ............... 0 .. 0 .. 0 ... 0 ....... 0 .. 0 ........... 0 0 ......• 
- van belastinggaarders ............ 0 ....... 0 ................. 0 ........• 
- van distilleerders .................... 0 ............... 0 ......... 0 ......• 
Zie goudwet. 

DOEKHOUDEN. 
Zie boeken. 

DORGAKTE. 
Zie borgstelling. 

DORGSTELLING. 

31 
36 

102,103 

- door liquidatenren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
- onder de wet op invoerrechten (no. 4, 1894) ... 30, 33, 34, 47, 48 
- voor stil en rustig gedragoo.... ............ ......... ... ...... ...... 57 
- onder accijnswet .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 101, 104 
- door leenbankhouders ...... ooo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111 
Vrijlating onder - ... 0 ..... 0 0.... .. . . . . .•. ... ... .. . ... • . . •.. ... . . . ..• . . • 56 
Wijzigingen in de wet omtrent de - van ambtenaren 

(no. 7, 1885) .................................•..............•.............. 244,327 
Zie gouclwet. 
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BRUG. Bla<1z. 
Regeering opge<lragen 'l'.V.H.B. omtrcnt den - over de 

Z. Kaaprivier uittevoeren .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 335 
Zie goudwet. 

BUFFELSDOORN. 
Zie publieke delverij. 

BUHGER. 
Wie - is der Z.-A. Republiek .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 15 

BIJEEN KOMST. 
- der leden van den 1sten Volksraacl met de burgers...... 263 
- der leden van den 2den Volksraa<l met de burgers...... 322 

RIJZONDER HOF. 
- voor ambtsmis<lrijvcn van Staatspresi<lent enz. 307 

c 
CARNOT. 

De E. V. R. drnkt zijn lecdwezen uit over den dood van 
President - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 

De T.V. H. druld zijn leedwczen nit over den dood van 
President- ............................................................ 336 

CAHOLINA. 
Vertcgenwoordiging van 't district- .. .. . .. ........ ... .. .. .. .. . ... 331 

CEHTIFICAAT. 
- van krankzinnigheid 
Zie goudwet. 

Cl PIER 

89 

Bevoegdheden en plichten van den - ........................... 369 e.v. 

CIVIELE COMMISSARIS. 
'Verkkring van den-................................................... 275 

CLAIM. 
Bezigheidslicentie op - . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 305 
Zie goudwct. 

CLEWER ESTATE MAATSCHAPPIJ. 
Concessie der - ge>vijzigd... .. . . .. . .. ... . .. . .. ... ... . .. ... .. . . .. ... ... 337 

CO:MMANDAN'r. 
- van de Hijdende Artilleric...... ... ......... ......... ...... ...... ... 175 

COMMANDANT-GENERAAL. 
Wijziging van den diensttijd van den - .. . .. . .. .... .. .... .. . ... 332 
Positie van den - ten opzichte c1er Rijc1ende Artillerie ... 174 
- ten opzichte van het oorlogsfonds .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 265 

COMMANDEEH-CO :\1MISSAHIS. 
Hegcering kan - in dorpen aanstcllcn .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 292 

COMMANDO. 
IIet sten1uitbrengen op - ...... ... ...... ... ...... ..................... 21 
Zie gouc1wet. 

COMMANDODRIF'l'. 
- district Potchef;troom v.erklaard tot invoerpoort 348 

COMMAN DOFONDS. 
Be paling en voor het oorlog- en - . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... ..... .. 265 

COMMISSARIS VAN MOND- EN KRIJGSBEHOEFTEN. 
Instructie voor den - ................................................ , 392 

COMMISSARIS VAN NATUHELLEN. 
Zie naturellen-commissaris. 
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COl\IMISSIE. 
- omtrcnt plaatsen in Goosen ..................................... .. 
- nit den Eersten Volksraad ........................................ .. 
- nit den Tweeden Volksraad ...................................... . 
Bepalingen omtrent de mcmorie- ................................ . 
Bepalingen omtrent de begrootings ~ ......................... .. 
Bepalingen omtrent de pensioenfonds - ...................... .. 
- voor het oorlogs- en commandofonds .......................... . 
- voor het beleggen der deposita der weeskamer ........... . 
Wet o.I? .de - voor buitengewone transporten (no. 4, 1866) 

ge\VlJZigd .. , ..... , ......................... , .............................. . 
Tender - ................................................................. . 
Con1n1andeer - ........................................................... . 
Zie speciale commissie. 
Zie goudwet. 

COMPENSATIE-ERVEN. 
Uitrciking der grondbrievcn van - geschiedt kosteloos .. . 
Bclasting op - ........................................................... . 

CONCESSIE. 
Zie contract. 
Zic gond wet. 

CONTRACT. 
- tnsschen de kolonie Natal en de N.Z.A.S.M. (Charlestown 

verlenging) .............................................................. . 
- tusschen de Regeering en L. G Vorstman (ontplofbare 

stoffen) ................................................................... . 
- tusschen de Regeering en Siemens & Halske (electrische 

geleidingen Witwatersrand) ......................................... . 
- tusschen de Regeering en J. A. Kiczer (e~ectrische ge-

leidingen Witwatersrand) .......................................... . 
- tnsschen de Regeering en R L. Consens electrische ge-

leidingen Witwatersrand) ........................................... .. 
- tusschcn de Reg. en de Pretoria Verlichtingsmaatsch. 
- tus.~c~1en de Reg. en de Balkis Goudmijnmaatschappij 

geWIJZigd ................................................................. . 
- tus~c~10n de Regeer:ng en de Clewer Estate maatschappij 

geWIJZigd ................ ,, ......... ,,, ........................ ,,, ,,,,,,,,, 

CONVENT lE. 
Goedkeuring der Swazie'and - (1893) ......................... .. 
Goedkeuring der pakketpost - met Engeland ................. . 

CURATOR. 
- van het krankzinnigengesticht ................................... . 
- van krankzinnige ..................................................... . 

CURATOR AD LITEM. 
Staatsprocureur is - van kr .. nkzinnigcn 

D 
DELVERIJ. 

Zie goud wet. 
DEPOSITA. 

[1894 

Bla<lz .. 
382,394 

258 
315 
257 
257 
257 
265 
306 

78 
84 

243 
284 
292 

333 
334 

391 

391 

392 

3!)2 

393 
394 

337 

337 

265 
335 

e.v. 
c.v. 

82 

Commissie voor het beleggen der - van de weeskamer... 30G 

D!STILLEEREN. 
Bepalingen omtrent het - van dranken ... .. . .. .. . . ... ... .. . .. . 100 e.v. 

IHSTRH TEN. 
Vertegenwoordiging der - Carolina, Krngersdorp en '\Vol-

Inaransstad . . . . . . . . . . .. ... .. . . . . .. . . .. .. . . . . . . ... .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. ... 331 
DISTRIOTSLIJNEN. 

VaRtstelling der - van Krtlgersdorp .. .. .. .. . ... .. . .. . .. . .. .. .... 356 
DOOFSTOMMEN. 

Opheffing der inrichting voor - . ;o .... ,............................ 338 
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DOORZOEKING. Bladz. 
- van ingevoerde goederen enz. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 39 

DRANKWET. 
- gewijzigd door wet no. 21, 1894 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 239 

DROESZIEKTE. 
Wet tot het tegengaan der - (no. 8, 1884) .................... , 65 

DYNAMIET. 
Zie ontplofbare stoffen. 

E 
ELANDSFONTEIN. 

Zie publieke delverij. 
ELEOTRISOHE GELEIDINGEN". 

- voor krachtsovcrbrenging langs den W.W.R ................ 392,393 
Zie goud wet. 

ENGELAND. 
Goedkeming der postpakket-conventic met - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 
Goedkeuring der Swazjeland-conventie (1893) met ........... , 265 

ENT REPoT. 
Bepalingen omtrent - (wet op invocrrechten) .. . .. .. .. .. .. .. 33 
Bepalingen omtrent - (accijnswet) .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 102 e.v. 

ERF. 
Ruiling van - te Pietersburg .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 335 
Zie compensatie-erven. 

EXAMEN. 
Regeering gemaehtigd bepalingen te maken voor het - v, 

mijnopmeters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 

F 
FOR TEN. 

Instructie voor de - in Zoutpansberg 393 

G 
GELEIDEBILJET. 

- voor gedistilleerde drank en .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 103 

GENEE3KUNDIGEN. 
Licenties voor - enz. .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . 267 

GENERALE INSTRUCTIE. 
- voor 's lands inkomsten en uitgaven .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 272 e.v. 

GENERALE OPMETING. 
Zie opmeting. 

GEREOHTSBODE. 
- bij de hoven van naturellen....................................... 363 
Tarief van - ............................................................... 221 

GETUIGEN. 
Wijziging der wet omtrent - in Zululand (no. 3, 1892) ... 246 

GETUIGENKOSTEN. 
- voor de naturellen hoven .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. 363 

GEV ANGENEN. 
Zie gevangenissen. 

GEV ANGENISSEN. 
Regulaties voor de ~ ................................................... , 369 

GEZONDHEIDSOOMITE. 
Wijziging der regula ties van het - te Pretoria.................. 383 

,, , , , - te Johannesburg in zake 
het stem men van maatschappijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 
in zake sanitaire maatregelen voor theaters enz. 391 
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Marshall's Township Extension gebracht onder de jurisdictie 

van het - te Johannesburg . . . . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . . . . . . . .. . 392 
Veranderde en gewijzigde regula ties van het- te J oh'burg 392 
Bouwregulaties van het - te Johannesburg..................... 39G 

GOOSEN. 
Commissie omtrent plaatsen in .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 382, 394 

GOUDWET. 
- (no. 14, 1894), vervangende wet no. 18, 1892 .. .. .. .. .. .. .. . 113 
- gewijzigd door wet no. 22, 189! .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 244 

AANJ,EG. 

Bepalingen omtrent den - van dammen enz............. 132 

ADliUSSIE. 

- van ad vocaten, procureurs enz. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 138 

AnvocATEN. 

Admissie en licentie van - .. .. .. .. .. . .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . 138 

A}'PENNING. 

- van claims onder procuratie...... ...... ...... ...... .... .. ... 148 
Rangorde in de - van claims .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11!) 
Strafbepaling tegen - zonder licentie .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 156 
Strafbepa1ing tegen opzettelijke- v. eens anders claims. 162 
'Vanneer - verboden is .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 150 

AGENT. 

Admissie en licentie van - .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 138 

ALLUVIALE CLAIM. 
Zie claim. 

Al\IAJ,GAl\I. 

Strafbepaling tegen het onwettig in bezit hebben v.- 157 

AliiALG All! A TIE. 
- van clailns ......................... 0 ••••••• 0 •• 0. 0 0. 0 ••• 0 0. 0 0. 0 •• 0.. 142 

AliiBTENAREN. 

Beeediging van - .............. 0 .........•.•...•.•••.•.•.•.. 0.... 129 
Welke - geen belang mogen hebben in claims enzo. 0. 133 

APPEL. 

- van de beslissing van den mijncommissaris 116, 133, 134, 137, 
• 140,158 

van de beslissing van den Spec. Landdrost .. .... .. . 137 
van de beslissing van den Claiminspecteur...... ... .. . 154 
naar Hoofd van Mijnwezen ........................... 133, 140, 158 
naar Regeering .0.... .. . .. . . . . .. . .. . ... .. . ... ... ... . . . .. . ... ... ... 134 
naar Hooggerechtshof .......................................... 116, 137 

APPLICATIE. 
- voor bewaarplaatsen ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... 154 
- voor certificaat van bezitrecht .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 134 
- voor 't leggen van buizen enz............................... 132 

voor n1ijnpacht ................................................ 0.. 120 
voor ondermijnrechten .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 123 
voor speciale registratie .................................... 0 0. 142 
voor standplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 

- voor waterrecht . . . .. . ... .. . ... .. . . . . ... ... ... ... .. . ... ... .. . ... J 39 
Zegelrecht op - voor mijnpacht enz ...... ...... ...... .. .... 142 

BAKENS. 
- van een mijnpacht ...................................... 0 ... ... 127 
Grootte en constructie dcr- ...... ...... ... ...... ...... ......... 114 
Regeering richt - op .. . . .. .. . . .. .. . . .. ... ... . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . 115 
Tusschen- ........................ •o• .0 •••••• 0.0 0 ••••••••••••••••• o o•• 115 
Strafbepaling tegen het verzetten van - ... ... ... .. .. .. 158 
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BELASTING, 
- op gedeelten van standplaatsen . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. 155 
- op ontdekkersclaims... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 150 
Achterstallige - .. . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 119 
Inning der persoonlijke - .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 130 
Speciale - op standplaatsen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 119 

BESCHIKKINGSRECHT. 
- over edele metalen ...... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ...... 113 
- over de opperv lakte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 

BETAALBAARHEID. 
Wie - beoordeelt... ... .. . ... ... .. . ... .. . .. . .. . ... .. . .. . ... ... .. . .. . 118 

BEWAARPLAATS. 
Applicatie voor .. . ... ... ... .. . ... .. . .... .. .. . ... .. . .. . ... .. . .. . ... ... 154 
Licentie voor ......................................................... 154, 165 

BEZITRECHT. 
- is onbetwistbaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 
Applicatie voor certificaat van - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 134 
J(racht van het - .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 117 
Uitreiking van certificaat van - .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 135 
'Vanneer geen - voor waterrechten verleend wordt... J 39 
Zegelrecht op certificaat v. - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 135 

BoEKEN 
- van den Mijncommissaris .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 136 

BoRDEN. 
Bepalingen 01ntrent -...... ... .. . ... ... ... .. . ... ... ... ... . .. ... ... 151: 

BoRGSTELLING. 

- door den gerechtigde tot een ondermijnrecht...... ... 123 

BRUG 

- over watervoor .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . . .. 159 

BurzEN. 

Zie dammen. 
CERTIFICAAT. 

- van an1algan1atie ...... : ........................................ . 
- van bezitrecht ......................... · ......................... . 
- van speciale registratie ...................................... . 

CLAIMS. 

- van overleden person en ..................................... .. 
Afpennen van - bij procmatie ................................ . 
Alleen delverslicentie voor speciaal geregistreerde- .. . 
Art. 61b op speciaal geregistreerde - niet toepasselijk .. . 
Amalgan1atie van - ............................................... . 
Beschikkingsrecht over oppervlakte van - .............. . 
Beteekenis van het woord - .................................. .. 
Delver gerechtigd tot alluviale en rif - ................ .. 
Eigenaars - ........................................................... . 
Groote der - ........................................................ . 
Grootte der - van klipbrekers enz. .. .................... .. 
Hooger gelegen - .................................................. . 
Hypotheek op speciaal geregistreerde - ................. . 
Jumpen van - verboden ...................................... . 
Kaarten van delvers, rif enz. - ............................ .. 
Ontdekkers - ..................................................... . 
Overdracht van - en standplaatsen ...................... .. 
Prospecteer - bij proclamatie ............... '" ............. .. 
Protectie voor - ............................................. , ..... . 
Rangorde in de afpenning van - ......................... .. 
Registratie van zoekers- ..................... ,,, .............. . 
Schetsen van prospecteer - ................................... . 
Speciale registratie van delvers - .......................... . 
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CLAIMS. 

Het verlaten van oude - en het afbakenen van 
nieuwe - ...... ...... ... ... ... ...... ...... ... ... ... ... ... ... ......... 162 

Vergunnings - ... ... ... ... ... ... ... ... ............ ... ............... 118 
Verlies van- ............................................ ,......... 149 
Voorkeur - .. . .. . . .. . . . . .. . .. .. . .. • .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 120 
\Velke ambtenaren geen belang mogen hebben in - 133 
Zoekers - .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. 120 

CLAIMINSPECTEUR. 

Bepalingen omtrent - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
Appel van de beslissing van den - ... ...... ... ............ 154 

COMMANDO. 

Protectie van claims gedurende 145 
COMMISSARIS. 

Zie rechterlijke commissaris 
COMMISSIE. 

Regeering kan - tot onderzoek benoemen . .. . .. .. .. .. 114 
- voor het onderzoeken der applicaties voor onder-

Inijnrechtcn ... .. . . .. .. . ... . . . .. . .. . . . . ... ... . .. . .. ... ... ... ... ... .. . 122 
CONCESSIE. 

Zie mijnconcessie. 
DAllll\IEN. 

Bepalingen omtrent den aanleg van - .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . • 132 
DELVERSLICENTIE. 

Zie licentie. 
DELVERIJ. 

Beteekenis van het woord - .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. 163 
Sluiting van een - .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 146 

DOORNDRAAD. 

Gebruik van -- verboden 
DORPSGROND 

Zie grond. 
EDELGESTEENTEN EN EDELE METALEN. 

153 

Beschikldngsrecht over - .... .. .. .. .. . .. .. .. .. ...... ...... ...... 113 
Ontdekking van -... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... 117 

EIGENAAR. 
- mag v66r proclamatie zonder licentie prospecteeren . . . 117 
- mag v66r proclamatie vergunning geven te prospect: 117 
- moot kennis geven van ontdekking... ... ... ... ... ... ... ... 117 
- mag eigenaarsclaims uithoudcn.............................. 119 
- mag voorkeurclaims uithouden.............................. 120 
- moet water overhouden .. . .. . .. . . .. .. . . . . .. . .. . . .. .. . .. . .. . ... 121 
- moet uitgehouden groncl omheinen ...... ...... ...... ... 121. 
Aancleel van den - in de licenties ............... . r. ...... ... 119 
Aanclcel van - in de onclermijnrechten .. .. .. .. . .. .. .. . .. 122 
Kennisgeving aan - van voorgenomen proclamatie .. . 120 
Mijnpachtbrief aan - .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. 120 
Mijnpachtbriefaan- voor mijnpacht ondcr werfgronden 123 
Overleg met - over uittehouden grond . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . 120 
\Vanneer - proclamatie kan beletten.. .... .. .... ...... ... ... 118 

EIG EN AARSCLAIMS. 

Zie claims. 
ELECTRICITEIT. 

Overbrenging van - 133 
ERTS. 

Het wegncmen van - 155 
GOUVERNEMENTSGROND. 

Zie grond. 
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GROND. 

Bepalingen omtrent overscbietenden - ................... .. 
Beteekenis van het woord Gouvernements-
Beteekenis van het woord private - 0 0 0 .. 0 .. 0 .. 0 0 0 ........ .. 

- waar zoeken enzo verboden is .................... oo ...... .. 

- uitgegeven voor plantages en tuinen ................... .. 
Licentie voor te veel afgepende - 0 ......................... . 

:1\-Iachine - ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo··•oo•···o·•o·····o·· 
Proclamatie van dorps- ........ 0 ..... 0 .. 0 .. 0 .............. 0 .... .. 

Proclamatie van Gouvernements- .............. 0 .. o .. 0000 .. . 

Proclamatie van private - .. 00 .............................. .. 

Proclamatie van - van naturellcn ......................... .. 
HANDELDRTJVEN. 

- in ru'v edel metaal 0 0 0 0 •• 0. 0 0. o 0 0 0 0. 0 0 0 0 o 0. 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 

Speciale licentie voor het - in ruw edel metaal ..... . 
Strafbepaling tegen het - zonder licentie ............. .. 

HEERENRECHT. 
Berekening van het - 0 0. 0 o. 0 0. 0 0. 0 ....... 0 0. 0 ..... 0 ... 0. 0 0 00.00 00. 

- bij overdracbt van claims en standplaat~cn ... 00 .... 

HOEKPENNEN. 
Bepalingen omtrent - ........ 00 .................. 00 .......... .. 

HooFD VAN :MrJNWEZEN. 
Appel naar - in zake watcrrechten ...................... .. 
Appel naar - in zake overschietenden grond .......... .. 
Appel naar - in zake aanleg van dammen enz ........ .. 
Kopie van kaarten in te zenden bij ................... .. 

Ho uT. 
Zie kappen. 

HUWELIJK. 
Sluiten van - op de goudveldenoo .. oo ...... oo• ....... 00 •oo ... 

HYPOTHEEK. 
- op speciaal geregistreerde claims enz. . 0 0 • 0. 0 0 0 0 •••• 0 0 0. 

- op speciaal geregistreerde standplaatsen . 0. 0 0 0 0. 0 0. 0 0 0 0 

Registratie der - 00 •• 00 .. 0 .. o ..... 0 .. o ............ 00 0 .. 0 ..... 00 00 00. 

Zegelrecht op - . 0. 0 0 o 0. 0 0 ••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••• 0 •••• 

JuMPEN. 
- van claims verboden ...... 0 o o o 0. o. o 0 o 0 0 0 o 0 0 •••• 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0. 0 0. 

KAARTEN. 
- van grond uitgehouden voor kantoren enz.oo .. oo 000000 

Goedgekeurde - zijn onwederlegbare documentenoo .. 00 

In levering van - van delversclaims .o 0 0 0 •• 0 0 ooo 00 0 Oo 0 oo• o•• 
Indie!1ii~g. van kopie - hij Hoofd van Mijnwezcn .... .. 
VcrnictJging van - Oo 0 000 .. 0 000 oo• 000 000 000 .. 0 ... •oo Ooo 000 000 ... 00. 

Yerderc hcpalingen omtre>nt - 000 .. o .. 0 ........ 0 .. o 000 ... oo• 
Zie opmeteno 

KALKBRANDENo 
Regula ties voor - enz. .. 0 .. 0 .. o .. 0 .. 0. 0 0 .. o .. 0 0 00 .. 0 oo• .. 0 .. 0 .. 0 

KANTOREN. 
Regeering kan- bou wen op pri va ten geprocl. grond 0 0. 0 0. 

KAPPEN. 
- van hout op Gouvernementsgrond .. 00 .......... 00 00 ..... . 

KETELINSPECTEUR. 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 ••• 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0. 0 0. 

KLEURLING. 
locatie. Zie locatie. 

- kan geen licentie houden .. 00 00 ................ 00 .......... .. 

- mag niet betaald worden in ruw edel metaal 0 0 0 0 0 0 

- mag geen ruw edel metaal verkoopen . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 

Beteekenis van het woord- .................... 00 .......... 00 .. 

Pas voor - ·oooooooooo .. ooooo .. o .. ooooo.oooooooooooooo,oo,ooooooooooooo 
Ruw edel metaal mag niet van - aangenomen worden 
Verplichting van - tegenover zijn meester Oo. 0 00 0 o• ..... . 
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KLIPBREKEN. 

Zie regulaties. 

K WIJTSCHELDING. 

Voorloopige van licenties ..•................................. 

LANDDROST. 
·wanneer - licenties kan uitreiken ......................... .. 
Zie speciale landdrost. 

LAND METER. 
Rechten van den - onder de goudwet ................... .. 

LICENTIE. 
Aandeel van eigenaar in de - ............................... .. 
Aandeel van mijnpachthouder in de- ................... .. 
Aandeel van eigenaar in - voor ondermijnrecht ..... . 
Alleen delvers - op speciaal geregistreerde claims ... 
Kleurling kan geen - houden ............................... .. 

voor klipbrekers enz .......................................... . 
voor prospecteerclain1 ......................................... . 
voor prospecteerclaim v66r proclamatie .............. . 
voor delversclailn ............................................... . 
voor te veel grond ............................................ . 
voor standplaatsen ............................................ . 
voor speciaal geregistreerde standplaatsen ........... . 
voor ondermijnrechten ..................................... .. 
voor agenten, procureurs enz ............................. .. 
voor 't delven op mijnpachten enz ....................... .. 
voor handeldrijven in edel metaal ...................... .. 
voor bewaarplaatsen ............................................ . 
voor klipbrekers enz. geeft voorkeur op delvers en 

prospecteer - ..................................................... . 
Macht v. mijncommissaris te bepalen waar prospecteer-

waar delvers - moeten worden uitgenomen .......... .. 
Strafbepaling tegen 't handeldrijven zonder- ........... . 
V ertooning van - .................................................. . 
Voorloopige kwijtschelding van - .... · ..................... .. 
Voorloopige prospecteer- ..................................... .. 
vVanneer landdrost - kan uitreiken ...................... .. 

Loo.\. TIE. 

Het zoeken en del ven in 

l\IACHINESTANDPLAATS. 

L1894 

145 

134 

152 

119 
138 

i!;· 
158 
164 
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117 
147 
151 
155 
145 
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138 
137 
156 
154 

166 

133 
156 
158 
145 
149 
134 

124 

Depalingen orntrent - .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 161 

METAJ.EN. 
Zie edele metalen. 

MIDDELPUNTSPENNEN. 

Depalingen omtrent - .......................................... , . . . 152 

M IJNCOMl\USSARIS 
Appel van de beslissing van den - 116, 133, 134, 137, 140, 158 
Aanstelling van den - .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 129 
Boeken van den - ............................................... ·. 135 
Bevoegdheid van den - in het verleenen van certifi-

caten van bezitrecht .. .... .. .. .. .. .. .. ... ... .. .... .. .. .. ...... .. . 134 
Jurisdictie van - over uitgehouden grond .. .. .. . .. .. .. .. 131 
Klerken van den - ...... ...... ...... ... ...... ... .. .... ...... ... ... 130 
l\facht van den - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. ... 130 
Plichten \'an den - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 
Hcgelen omtrent de macht van den- te bepalen waar 

delvers- en waar prospcetecr-licenticn mocten worden 
uitgenon1en ............................................ , . . . . . . . . . . . . 133 
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MIJNCONCESSIES. 

Onder >vi en - staan ............................................... . 
- \VOrden niet me er verlcend ................................ . 
Licenties op - ..................................................... . 

MIJNINSPECTEUR •.••.•..•........•..•••......•.............................. 

MI.JNPACHT. 
Bakens van de - .................................................. . 
Duur van de - ..................................................... . 
Grootte van de - .................................................. . 
Het uitgeven van bepaalde localiteiten in - .......... .. 

a an eigenaar ..................................................... . 
aan hunrder .................................................... .. 
op verlaten grond ............................................ . 
voor het mijnen onder werfgronden .................... . 

Overn1aking van - ............................................... . 
Te b~tale~ be drag op - ........................................ .. 
V ern1eu \VIng: van - ............................................... . 
Vervallen verklaring van - .................................. .. 
Voorwaarden der ............................................... . 

MIJNPACHTBRIEF. 
Zie mijnpacht. 

OllJECTIES. 
tegen goedkeuring van kaarten .......................... . 

vergunning tot het maken van dammen cnz. 
uitreiking van cen certificaat van bezitrecht .. . 
verleening van waterrecht ....................... . 
tegen speciale registratie ......................... .. 

OliiHEINING. 
- van uitgehouden grond ..................................... .. 
- van claims niet zonder vergunning .................... . 
- met doorndraad verboden ...................................• 

ONDERMIJNRECHTEN. 
Applicatie voor - ................................................. .. 

~~:J~::J;1~l~,;ooror_ ~ . .'.' .' .'.'.' .'.'.' .'.'.' .'.'.' .'.' .' .'.'.' .'.'.' .' .' .' .'.' .' .· .' .' .' .' .' .'.' .' .' .' .' .' .' .' .' .': 
Licentie voor - .................................................... .. 
Mijnpacht voor - ................................................. .. 
Publieke verkooping van - .................................. .. 
Rangorde dcr gerechtigden tot - ......................... .. 
l{cgulaties voor -...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

0NTDEKKER. 

- bchondt zijn rccht ondanks weigering der H.egeering 
on1 te proela1neeran .......................................... .. 

- heeft rccht op ont<lekkerRclaimR ......................... .. 
- n1oet kennisgeven ............................................... . 

0NTDEKKERSCLADIS. 

Zie claims. 
0NTEIGENING, 

- van verleende mijnrechten ................................ . 
0PMETEN. 

- van to proclameeren gronden ............................. . 
van delverij en detail. ........................................ . 

- van delversclain1s ............................................... . 
0RDE. 

Ieder verplicht de - te helpen bewaren ................ .. 
OvERDRACHT. 

- van claims en standplaatsen ............................. . 
- van gedeclten van standplaatssen ................... .. 
- van mijnpacht .................................................. . 
Heerenrecht bij - verschuldigd ............................ .. 
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PAS • 

..,.-- voor kleurlingen .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . . .. 160 
PENNEN. 

Bepalingen omtrent - .. . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . .. . 153 
PLANT AGES. 

Uitgifte van grond voor 
POLITIEMACHT. 

- op de velden 
PRIVATE GROND, 

Zie grond. 
Zie proclameeren. 

PROCLAliiEEREN. 

- van dorpsgrond ............................................... . 
- van Gouverneme'ntsgrond .................................. .. 
- van kleurlinglocatie ............................................ . 
- van private gronden ......................................... . 

PROCURATIE. 

A fpennen van claims onder - ................................ . 
- slechts eenmaal te gebruiken ............................... .. 

PROCUREURS. 

Admissie en licentie van - .................................. .. 

PROSPECTEERLICENTIE. 
Zie licentk 

PROTECT !E. 

147 

137 

124 
114 

124,1?5 
114,118 

148 
150 

138 

Wie - voor zijn claims geniet .... , ... ,.................. ...... 145 
PROTEST. 

Zie objectie. 
PUBLIEKE DELVERIJ. 

Zie delverij. 
PUBLIEKE VERKOOPING. 

van ondermijnrechten ......................................... . 
- van vervallen claims ......................................... . 
- van speciaal geregistreerde claims ...................... .. 

RANGORDE. 

- in de afpenning van claims ................................ . 
- der gerechtigden tot ondermijnrechten ................ .. 

RECHTERLIJKE COllfllfiSSARIS. 

Aanstelling en jurisdictie van - ............................ .. 
H.EG ISTRATIE, 

Zie speciale registratie. 
der mnalgmnat.ie ............................................... . 

- der hypotheck .................................................. . 
- der overdracht van claims en standplaatsen ........ . 
- der overdracht van gedeelten van standplaatsen .. . 
- van zoekersclairns ............................................ . 

REGULA TIES. 

- voor onder-mijnrechten ...................................... . 
- voor waterverdeeling ......................................... . 
Speciale - voor de veld en ...................................... . 
- voor kalkbranders enz. . ..................................... . 

RIFCLAIM. 

Zie claim. 
ScuADE. 

122 
149 
144 

119 
122 

129 

142 
144 
134 
155 
120 

122, 123 
139 
163 
161 

Strafbepaling tegcn - toebrcngen aan claims enz....... 159 
SCHETS. 

- van prospecteer enz. claim , .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. 150 
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SLOOTEN. 

Bepalingen orntrent - . . . . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. ... 153 

SLUITING. 

- van eene del verij ............................................... , 146 

SrECIALE LANDDROST. 

Aanstelling en jurisdictie Yan den - ... .. .... ... ...... ... 129 
Appel van de beslissing van den - .. .... .. .. ... .. ... .. .... 137 

SrECIALE REGISTRATIE. 

- van delversclaims of geamalgameercl blok .... ..... ... 142 
- van standplaatsen... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 145 
Certificaat van - .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. 143 

STAATSl\IIJNINGFNIEUR. 

Aanstelling en plichten van den- .. .... ..... .... .. .... .. .... 113 
- is cen der bcoordeelaars der betaalbaarheid 118 

STAATSPRESIDENT. 

Bevoegdheden van den - ................................. 113, 114, 163 

STANDLICENTIE. 
Zie licentie. 

STANDPLAATS. 
Algemeene bepalingen omtrent - .. ... .. ... .. .. .. .. .. . .. .. .. 155 
Applicatie voor -...................................... .... .. .. . .. .. 155 
Delver gerechtigd tot - . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . 154 
Hypotheek op speciaal g·?registreerde - .. .. .. .. .. . .. . .. .. 145 
Klipbrekers enz. gerechtigd tot - .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. 164 
Licentie voor - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 
Licentie voor speciaal geregistreerde - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 145 
l\1 achine -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1G1 
Overdracht van -.................. ... . . . .. . . . . . .. . . . ... .. . . . . ... . .. 134 
Overdracht en registratie van gedeelten van - .. .. . .. .. 155 
Speciale be lasting op - .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 119 
Speciale registratie van - .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 145 

STEENJIIAKEN. 

Zie regulat:e. 

TRUCKWEGEN. 
Vergunning voor den aanleg van - ... ...... ... ... ......... 132 

TUINEN. 
Uitgiftc van grond voor - ...... ...... ... ......... ...... ...... 147 

VERANTWOORDELI.JKE KIJERK. 

Aanstelling van - .. . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. . . . . . .. .. . .. . . . . . .. . .. 131 
\Verkkring van - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ... 131 
Plichten van - ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ...... ... ...... ...... ... 136 

V ERG UNNINGSCLAil\IS. 
Maxin1nn1 - ........................................................ , 118 

VERI,ATEN. 
IIet - van claims................................................... 162 
Uitgeven van - grond in mijnpacht . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. 14 7 

VERZET. 
Straf op - tegen de Regeering .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 156 

\VATER. 

Bcpalingen omtrent het gebruik van - bij proclamatie 121 
Kunstmatig verkregen - .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 141 
Appel in zake - rechten ...... ...... ...... ... ... ... ...... ...... 140 
A pplicatie voor - recht .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 139 
Bcdrag op - recht te betalen .. .. .. .. .... . .. .. .... .. .... .. .... 140 
V crdeeling van - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
Verkrijgen van - recht .. .... ...... ...... ... ... .................. 139 
Vcr1noddcren van - ... ... ............ ...... ... ... ... ... ... ... ... 138 
Vervallen van - reeht ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... 140 
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WATERRECHT. 
Zie water. 

WATERVERDEELING. 

Zie regulaties. 
ZEGEL. 

- op app1icatie voor mijnpacht enz ..... o .. .. .. .. .. .. . .. . .. 142 
- op applicatie voor waterrecht .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 13\J 
- op applicatie voor speciale registratie .. .... .... .. ...... 143 
- op certificaat van bezitrecht................................. 135 

op certificaat van ama1gamatie...... ... . .. .. .. .. ...... .. .... 142 
- op certificaat van speciale registratie..................... 143 
- op hypotheek .. o·o··················o······························ 14.4 
- op kennisgeving van objectie ... ... ... .... .... .. .. . .. .. .. .. 143 
- op overdracht van mijnpacht .. ....... ...... .. . .... .. .. .. .. 128 

ZoEKERSCLAIM. 

Zie claim. 
GOUVERNEMENTSGEBOUW. 

Assurantie van het ooo···•oo•o•·····oo····o··o··o········o··············· 337 
GOUVERNEMENTS-VEEARTS. 

Plichten enz. van den - (no. 8, 1894) .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 65 eov, 

GOUVERNEMENTS-WILDTUIN. 
Zie wildtuin. 

GRENZEN. 
Vaststelling der der wijk Pi et Potgietersrust . . . . . . . . . . . . . . . 341 

der Lijdenburg delverijen .. . . .. . .. . .. . .. . .. 343 
v. d. Gouv. wildtuin, distr. Piet-Retief 351 
van het district Krugersdorp . . . . . . . . . . . . 356 

- der inspectievelden der mijn- en ketel-
inspecteurs .................................... 361, 3DG 

GRIFFIER. 
van de hoven van naturellen .. .. . .. . . . . .. .. .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . 364 
van het Hooggerechtshof moet desgevraagd kopieen van 
origineele stukke:1 aan Volksraadscommissics verstrekken 337 
van het Hof van den Resident-Vrederechter ...... ...... ... GO 

GROBLER (H. J.) 
Ruiling met - van erven te Pietersburg .. .. . .. .. . .. .. . . . . . .. . .. 335 

GRONDBRIEVEN. 
Uitreiking der - v. compensatie-erven geschiedt kosteloos 333 
Wet op de uitreiking van - (no. 4, 1883) gewijzigd... ...... 244 

GRONDWET. 
Art. 76 der - gewijzigd . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . . . .. . . . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. 242 
Art. 83 der- ...... o.o··•o·o····················;···········o 245 
.. ~ rt. 99 der - , .............. 0 ••••••••••• o •••••••••••••••••••• 0 332 
Bepalingen ter uitvoering van art. 115 der - ................. o 307 

H 
HART EBEESTFONTEIN. 

Machtiging tot aanstelling van een Hesident-Vrederechter 
te - (district Potchefstroom) ...................................... . 

HEERENRECHT. 
Zie goudwet. 

HEETERDAAD. 
Betrapping op 

HOF. 
Zie naturellen hoveno 
z:e Hooggerechtshof. 
Zie bijzonder hof 
Zie Resident-Vrederechter. 

337 

56 
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HONORARIUM V AN VERDIENSTEO 
Wijzigingen in de bepalingen omtrent het 

HOOFDBALJUW. 
Tarief van den 

HOOFD V AN DEP ARTEMENT. 

Bladz. 
325 

218 

Plichten van - volgens Generale Instructieo .. 0 .. 0 0. 0 ........... 272 e.v. 

HOOFD V AN MIJNWEZENo 
Bevoegdheid van - met betrekldng tot stoomketels .. .. . .. .. 225 e.v. 
Zie goudwet. 

HOOGGERECHTSHOF. 
Regels voor de behandeling van civiele zaken met een jury 

in het - oooooooooooooooo ..... o ..... o .. o ........ O .. Ooo0"'"0"0"0"0"0" 
Leden van het - staan voor ambtsmisdrijven tereeht voor 

het bijzonder hof ... oooo .. 000 ooo ... 00:0 .. 000 ooo 0 .. 0 .. 000 ... 0 ..... 000 0 .. 
- maakt deel uit van het bijzonder hof 0 .. 0 00 0 00 0 00 ...... 0 .. 0 .. 
Griffier van het - moet desgevraagd kopieen v. origineele 

stukken a~m Volksraadscommissies overleggen 0 .. 0 .. 0. 0 0 0 0 0 0. 
Bevoegdheid van het- in zake liquidatie v. maatschappijen 
Bekrachtiging door - van sommige vonnissen van land~ 

drosten enz. in crimineele zaken noodig (no. 2, 1894)00 .... 
Bevoegdhcden van - volgens wet op de bewaring van 

krankzinnigen (no. 9, 1894)0 .. 0 .. 0 .... 0 ... 0 ..... 0 .. 0 ..... 0 ......... .. 

HOVEN VAN NATURELLEN. 
Regels en bepalingen omtrent - 0 .................................. . 

HUTBELASTING. 
Wijziging der bepalingen omtrent de - (no. 6, 1880) ...... 

HUWELIJKSORDONNANTIE. 
Art. 3 der - (no. 3, 1871) gewijzigd ............................ .. 

INBESLAGNEMING. 
- van goederen bij misdadiger gevondeno ..................... . 
- onder accijnswet ......... 0 ..... o••o•• ............... o•• ......... o•• o•• 

INKLARINGo 
- van ingevoerde goederen 0 .. 0 .. 0 .... 0 .. 0 .............. 0 ... 0 ...... .. 

INLIJVING. 
Wet op de - van maatschappijen (no. 6, 1874) gewijzigdo .. 

I~ SPECT I~UR-G ENERAA L. 
Positie van den - van invoerrechtcn .... oo ...... 00 .......... oooo .. 
Positie van den - ten opzichte der accijnswet .... 00 .... 00 0 .. 

INSPECTIE. 
- der protocol1en van notarissenoo 0 00 .... 0 00 0 .. 0 ...... 00 .... 0 .. 00 ... 
- van 'slan(lskuntorenooo 000 000 oo. ooo ooo 0 00 oo• ooo oo• 000 .0. 000 000 ooo ooo 00. 
- van belastingkantorenooo 000 oo 0 Oo 0 oo• oo• 0 00 00 0 0 .... o ooo 0 ..... 000 000 0 .. 
- onder accijnswet 0 .. 0 .. 0 .. 000 000 ooo 000 ... 0 ........ 0 ..... ooo ...... 000 0 .. 

l ~ SPECTIEVELDEN. 
- van rnijn- en ketelinspectenn; 0 00 0 ...... 00 0 .. 00 0 ........... 0 .. 0 0 .. 

INSPECTIEWET. 
Art. 16 der - (no. 3, 1869) gewijzigd 00 .. 00 0 .. 0 ........ 0 ........ 0 .. 

INSTRUCTII~. 
- voor den comrnissaris van mond~ en krijgsbehoeften 0 .. 
- voor d~_forten in Zoutpansberg ............... 0 ............ 00 0 .. 
- voor nu.Jnoplneters . 0. 0 .. 0. 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 ... 0 .. 0 ... 0 .. 0 ............. 0 0. 0 0. 
Zie generale instructic, 

INVOER. 
Permit van - van amn1unitieo .. 0 ........ 0 ........................ .. 
Permit van vrijen ... 0 .............. o• ............ , ........ , ...........• 

385 

307 
308 

337 
4 e.v. 

12 

75 e.v. 

361 

368 

242 

56 e.v. 
105,106 

28 c.v. 

245 

35 
105 e.v. 

333 
337 

36 
102,105 

361,386 

244 

392 
393 
292 

27 
30 
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I~VOERPOORT. 
Bepalingen omtrent - .................................................. . 
Robbertsdrift, district Standerton, verklaard tot - .......... .. 
Zanddrift, district Potchefstroom, verklaard tot - .......... .. 
Commandodrift, district Potchefstroom, verklaard tot - .. . 
Umtonganeni, district Vrijheid, verklaard tot - ............. .. 
Rietpoort, distrJ~.t Potchefstroom, verklaard tot - ........... . 

INVOERREOHTEN. 
Wet op - (no. 4, 1894) .............................................. .. 

J 
J AOHT LIOENTIE. 

[1894 

Bladz. 
28 

340 
348 
348 
349 
359 

22 

Dedrag der- ............................................ ,.................. 50 

J.A.CHTOPZIENERS. 
Bepa~ingen omtrent - .. , ............................. ,.................. 52 

JAOHTTIJD. 
Vaststelling van den - . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. 50 

JACHTWET (no. 5, 1894) ...... ...... ... ...... ...... ... .. .... ...... ...... ... 49 

JOHANNESBURG. 
Watervoorziening van . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. . . . . 334 
Rcgeering gemachtigcl grond bij - aan te koopen voor 

lazaretto enz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 
Zie kinderpokkencomite. 
Zie gezondheidscomite. 

JURY. 
Regels voor het verhoor van civiele zaken met een - ...... 

JURISDICTIE. 
Wet op de uitbreiding der - v. landdrosten enz. in crimi-

neele zaken (no. 2, 1894) ............................................ . 
- van Resident-Vrederechters ..................................... .. 
- in naturellenzaken ................. , ..... , .......................... . 

K 
KAAPKOLONIE. 

Zie uitlevering. 
K.A.ARTEN. 

Zie goudwet. 
K.A.THOLIEK. 

Zie ambtenaren. 
KETELINSPEOTEURS. 

385 

12 
61 

361 e.v. 

Indee~ing der inspectievelden der - .............................. 361, 396 
Werkkring der ......................................................... 224 e.v. 
Zie goudwet. 

KIESLIJST. 
Bepalingen omtrent- ................................................... 19 e.v. 

KIESRECHT. 
Wet op het - (no. 3, 1894) ............................. _ ............ . 

KIEZERSLIJST. 
Zie kieslijst. 

KINDERPOKKENCOMITE. 
Betreffende het - in wijk Bovenwijk. distr. Bloemhof ..... . 
Betreffende het centraal - te Johannesburg ................... .. 
Betreffende het - in wijk Boschveld, distr. Marico ........ . 
Betreffende het - in wijk Schoonspruit, distr. Potchefstr ... 

KLEURLINGEN. 
Zie naturellen. 
Zie goudwet. 

15 

383 
336,391 

390 
391 
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KOELIEQUAESTIE. Bladz. 
Mach~iging de - aan arbitrage te onderwerpcn............... 336 

KOSTENREKE~INGEN. 
Wet betreffende - in rechtszaken (no. 19, 1894)..... .... .. . ... 216 

KRANKZINNIGEN. 
Wet op de bewaring van - (no. 9, 1894) ........ ,......... ...... 75 

KRUGERSDORP. 
Vaststelling der grenzen van het district - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 
V ertegcnwoordiging van het district - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 331 

KRUISING. 
Regulaties voor de - van op rails loopende voertuigen en 

spoorwegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 7 

KRIJGSARTIKELEN. 
- voor de Rijdende Artillerie ... ...... ...... . .. ...... ... ... ... ...... 194 

KRIJGSDIENST. 
Wijziging van art. 6 der wet op de - (no 2, 1883)......... 26G 

KRIJGSRAAD. 
Samenstelling en macht van den - .. .. .. ...... ...... .... .. .. .. .. 191 

KW I JTSOHELDING. 
Wijziging der wet betreffende v. belastingen (no. 3, 1880) 244 

L 
LANDDROST. 

- als Naturellen-commissaris ....................................... 31(), 365 
Plichten van - in Generale Instructie ........................... 272 e.v. 
Uitbreiding der jurisdictie van - enz. in crimineele zaken 

(no. 2, 1894) .............................................................. . 
Plichten van - bij verkiezingen .................................. .. 
- is vrederechter ........................................................ . 
Plichten van - onder wet tegen droesziekte (no. 8, 1894) 
Bevoegdheden van - onder wet op de bewaring van krank-

zinnigen (no. 9, 1894) ............................................... . 
Bevoegdheden van - onder wet op leenbanken (no. 13, 1894) 
Zie goudwet. 

LAND METERS. 
Wijziging van het tarief en van de verplichtingen van- ... 
Zie goudwet. 

LANDSKANTOREN. 
Inspectie van .................... 0 • 0 0 ••• 0 •••••••••• 0 •••••••• o •• o •••••••••••• 

LANGLAAGTE. 
Zie publieke delverij. 

LED EN. 
- van den Eersten Volksraad ...................................... . 
- van den Tweeden Volksraad ..................................... .. 
- van den Eersten en Tweeden Volksraad voor Carolina, 

K.rugersdorp en 'Volmaransstad ................................... . 
LEENBANKHOUDE R S. 

\Vet op de - (no. 13, 1894) ......................................... . 

LEENING. 
Belegging van het resteerend deel der Rothschild- ........ . 

LEESBOEK.. 
Zie boek. 

LEGALISATIE. 
Wijziging der bepalingen omtre11t - .. , ......................... .. 

LIOENTIE. 
- voor geneeskundigen enz .......................................... . 
Bezigheids - op claims .............................. , .. , ............. . 

12 
19 e.v. 

56 
65 

75 e.v. 
110 e.v. 

270 

337 

249 
313 

331 

110 

339 

242 

267 
305 
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LIOENTIE. 
Jacht - .................................................................... . 
Verlies van - bij veroordecling onder wet no. 6, 1894 .... ~. 
- voor het distilleeren van drankcn ............................. . 
- voor leenbankhouders ............................................... . 
Overdracht en vermindering van drank - ................... .. 
Zie goudwet. 

LIQUIDATEUREN . 
. - van 1naatschappijen .................................................. . 

LIQUIDEEREN. 
Wet op het - van maatschappijen (no. 1, 1894) .............. . 

LOCATIES. 
Geen onteigening voor- tcnzij met des eigenaars toestemming 
Zie goudwct. 

LIJDENBURG. 
Vaststelling dcr grenzen dcr - delvcrijen ...................... .. 
Bctrcffcnde de speciale commissic in het district 

M 
::MAATSCHAPPIJ. 

[1894 

Bladz. 
49, 50 

55 
100 
110 

239,240 

7 

4 

323 

343 
353 

Aandeelen aan toonder in geregistreerde of ingelijfde -... 264 
·wet op het liquideeren van - (no. 1, 1894) ...... ...... ...... 4 
Wijziging in de wet op de inlijving van - (no. 6, 1874)... 245 

:MACHINERIEEN. 
Invoerrecht op - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

MALABOOH. 
Bepalingen omtrent - en zijn volk.. .... .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . ... 338 

MA RICO. 
Wet no. 3, 1887 (spec. comm,) van toepassing verklaard op 

gedeeltc - . .. .. . .. . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . .. .. . .. . .. . .. . . . . ... ... . . . 347 

MEESTER VAN HErr HOOGGERECHTSHOF. 
Toezicht van den - op de liquidatie v. maatschappijen ... 10 
Bepalingen omtrent - in wet tot bewaring van krankzin-

nigen (no. 9, 1894)....................................... ••• . . . . . . . . . . . . 84 

MEMO RI E. 
Bepalingen omtrent - aan den Eersten Volksraacl . . . . . . . . . 261 
Bepalingen omtrent - a an den Tweeden Volksraacl . . . . . . . . . 320 

MEMORIE-CO :\IMISSIE. 
Bepalingen omtrent de................................................... 257 

MERKEN. 
- voor distilleerders..................... ... . .. ... ... ... ... ... .. . . .. . . . ... 102 

MODDERFONTEIN. 
Zie publieke delverij. 

MUZIEKKORP3. 
Reglement voor het - der rijdende artillerie.................. 36G 

1\fiJ NCO MMISSARIS. 
Uitbreiding der jurisdictie van - in crimineelc zaken 

(no. 2, 1894) .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . 12 
Plichten van - bij verkiezingen (no. 3, 1894)...... ... ...... ... 19 c.v. 
Plichten v. - in de wet op leeubankhouders tno. 13, 1894) 110 
Zie goudwet. 

1\UJNINSPEOTEURS. 
Indeeling der inspectievelden dcr - .... , .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 361, 396 
Zie goudwet. 

l\HJNOPMETERS. 
Instructies voor - ................................ , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 
Examen voor - .. , .............. , ........... , ..... , .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 
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1\fiJNP ACHT. Bladz. 
Zie goudwet. 

MIJNPLANNEN. 
Voorschriften voor - ................................................... 295 e.v. 

1\:IIJNREGULATIES. 
Wijziging van art. 99 der - (no. 3, 1893)..................... ... 327 

N 
NATAL. 

Contract ts. en de N. Z. A. S. M. (Charlestown verlenging) 

N ATURALISATIE. 
Bepalingen omtrent - (no. 3, 1894) ............................ .. 

NATURELLEN. 
Re gels en bepalingen voor de hoven van ....................... . 
Wijziging der bep. omtrent clen krijgsclienst v.- (no. 2, 1883) 
Wijziging der artt. 3 en 6 der wet op de rechtspleging onder 

- (no. 4, 1885) ........................................................ . 
- hebben geen kiesrecht ............................................ . 
Bepalingen omtrent het jagen door - .......................... . 
Zie goud wet. 

N ATURELLEN -CO ~1MISSARIS. 
Bevoegdheid van den - volgens de regels en bepalingen 

voor de hoven van nature lien .................................. .. 
Bevoegdheid v. d. - in de gewijzigde wet no. 4, 1885 .... .. 
- is vredel'echter ........................................................ . 

NED. Z. A. SPOORWEG-MAATSCH. 
Bijzonder reglement voor het vervoer over de - ge'vvijzigd 
Contract tusschen de kolonie Natal en de - over de Char-

lestown-spoorwegverlenging ..................................... .. 
Zie beschikbaarstelling. 

NOOITGEDAOHT. 
Zie publieke delverij. 

NOTARIS. 
Inspectie der protocollen van 

0 
OCCUP ATIEWET. 

391 

16 

361 
266 

309 
17 
51 

361 e.v. 
309 e.v. 

56 

36) 

391 

333 

Art. 8, 9, 11., 13, 14, 1 i, 18, 22, 23, 25 en 26 der- gewijzigd 243 
OCTROOIWET. 

Wijziging der - (no. 6, 1887) .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 245 
OFFICIEREN. 

- der Rijdende Artillerie ............................................. 170,174 
OMKOOPING. 

Wet tegen - van ambtcnaren (no. 10, 1894) ...... ... ... ... ... 95 
ONDERMIJNREOHTEN. 

Zie goudwet. 
ONDER-N ATURELL ENCOMMISSARIS. 

Zie naturellen-commissaris. 
ONDERWIJSWET. 

Wijziging der - (no. 8, 1893) ................. , .. , ................. , 324 
ONDERWIJ ZERS. 

Wijzigingen in de bepalingen omtrent het honorarium van 
verdienste van - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 

Regulaties voor de beurzen tot oplciding van-............... 325 
Instelling van 20 beurzen voor ~ .. , .............. , .... , .... , , .. .. 338 

ONTEIGENING. 
Geen - van locaties zonder des eigenaars toestemming . . . 323 
Aanvulli11g der bepalingen. voor - voor spoorwegen...... ... 331 
Zie goudwet. 
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ONTPLOFBARE STOFFEN. Bla(lz. 
Contract over het agentschap voor de vervaardiging enz. v.- 391 

ONTSLAG. 
- van ambtenaren .... o. o o. o o o o o. o o o o. o o o o o o. o. o o o. o o o. o o. o o o o o o o. 0 0 0 0 0. 96 

ONTSMETTING. 
- van stali.en enz.ooooooooooooooooooooooooooooooooooo ........ ooooooooooooo• 68 eov. 

OORLOGS FONDS. 
Bepalingen voor het commando en - oo .... oo. oo .. oo oo. oo .. 00 00. 265 

OPMETING. 
Wijziging der ·wet op de generale - (no. 9, 1891)oo .. oooo.... 270 
Wijziging der wet op de generale - door art. 15 van wet 

no. 22, 1894oo .... oo .... oo ............. oo.ooooooooooooooooo•oooooooo•ooooo• 214 
Zie goudwet. 

p 
PADEN. 

Art. 1 der wet op het belemmeren v. -(no. 9, 1893) gewijzigd 241 
P ALMIETFONTEIN. 

- district Potchefstroom gebracht onder de jurisdictie van 
Klerksdorp ...... oo ... o .. o ... 000 .... 0 ......... 000 ... 000 000 000 000 000 000 000 356 

PATRONEN. 
- voor schietwedstrijden aan veldc. te word en verstrekt. o. 337 

PENNEN. 
Zie goudwet. 

PENSIOENFONDS. 
Bepalingen omtrent de commissie voor het - ... 00 .. 00 00.... 257 
Goedkeuring van de lijst van het - ... oo•oo•oo•oo•ooooooo ... o.... 338 

PERMIT. 
- tot invoer van ammunitie enz. oo.oo ........ oo.oooooo•oooooo.... 27 
- van vrijen invoeroo .. oo 000 oo .... oo• oo• o ..... oo• oo ....... oo• 00 .... 000 oo• 30 

PIETERSBURG. 
Watervoorziening van 000 000000000 000 •oo•o• 000 •• o ... •o• oo• ... o .. •oo oo• oo• 335 
Ruiling van erven teoooooooo•··••o•ooo•••o••oo•ooo•oo•o•o·····o•o·••oo•··· 335 

PIET-POTGIETERSRUST. 
Vaststelling der grenzen der wijk - ...... 00 ....... 00............. 341 

POLITIE. 
Bevoegdheid der - ten opzichte v. vereenigingen en ver-

gaderingen 000 •• o o·••o• •oo 000 oo•••o o ..... oo• 000 •o• oo•o•• ····o•••o 000 000 oo• 54 eov. 
Zie goudwet. 

POSTP AKKET· 
- conventie met Engeland goedgekeurd o 0. 0 0 0 o o .. o. o o o o o o o 0.... 335 

POSTSP AARBANK. 
Minimum securiteit voor uitgezette gelden v. d. - oo ...... o 268 

PRETORIA. 
Wijziging in de regula ties van het gezondheids-comite te- 383 
Wijziging in de regulaties van het volkshospitaal te - 000 391 
Verlichtings-contratt voor -oo .. ooooooooooooo .......... oo ... oooooo .. oo 3D4 

PROCLAMEEREN. 
Zie goudwet. 

PROCURA TIE. 
Zie goudwet. 

PROCUREUR. 
To elating van wetsagent als - zonder diensttij d 00 .... 00 .. 00 33:rr 
Tarief van - oo••oooooooooooooooooooooooooo ....... o ... o·•ooooooooo.oooo;oo•oo· 211 
Zie goudwet. 

PROSPECTEEREN. 
Zie goudwet. 
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PROTECTIE. Bladz. 
Zie goud wet. 

PROTEST. 
- tegen een verkiezing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 19 
- tegen kieslijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 20 
Zie goudwet. 

PROTOCOL. 
Inspectie der - v. notarissen ... ... .. . .. . ... ... ... .. . ... .. . ... .. . ... 333 

PUBLIEKE AANKLAGER. 
- bij de hoven van naturellen......... ............ ...... ......... ... 364 
- bij het hof van den Resident-Vrederechter .. .... .. .... ...... 60 

PUBLIEKE DELVERIJ. 
Openstelling van gedeelte Langlaagte, district Heidelberg, 

als- ........................................................................ 346 
Openstelling van de plaats N ooitgedacht no. 845, district 

Lijdenburg, als - ...... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ...... ...... ... ... 348 
Openstelling van gedeelte Buffelsdoorn no. 660, distr. Pot-

chefstroon1, als - ...................................................... 351, 354 
Openstelling van gedeelte Modderfontein no. 112, district 

Heidelberg, als - . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 352 
Sluiting van gedeelte Elandsfontein no. 1, distr. Heidelberg, 

als - ge\vijzigd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 
Zie goudwet. 

PUBLIEKE STROOM. 
Gebruik van water uit - (no. 11, 1894)........ .... .. . .. .... .. . ... 97 

R 
RAAD VAN EXAMINATOREN. 

Art. 7 van wet betreffende den - (no. 13, 1886) gewijzigd 241 

RECHTER. 
Omkooping van - (no. 10, 1894)... ... ... ... ... ... ...... ... ...... ... 96 
Zie Hooggerechtshof. 

REGISTRATEUR VAN AKTEN. 
- is lid der commissie voor het beleggen der deposita der 

weeskamer .. . . .. . .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. 306 
REGISTRATIE. 

Art. 12 der wet op de- van akten (no. 5, 1882) gewijzigd... 242 
Zie goudwet. 

REGLEMENT. 
Bijzonder - voor het vervoer over de N.Z.A.S.M. gewijzigd 360 
- voor het muziekkorps der Rijdende Artillerie... ............ 366 

REGLEMENT VAN ORDE. 
- voor den Eersten Volksraad............ ........................... 249 
-:- voor den Tweeden Volksraad ... ...... ... ... ............ ......... 311 

REGULA TIES. 
- voor de hoven van naturellen...... ............ ...... ............ 361 

voor de invordering der hutbelasting gewijzigd............ 368 
voor de gevangenissen .. . . . . .. . . .. . . . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . . .. 369 

- voor het verhoor van civiele zaken met een jury . . . . . . 385 
- voor het volkshospitaal te Pretoria gewijzigd...... ... .. .... 391 
- voor de forten en vrijwilligers in Zoutpansberg...... ...... 393 
- voor het overgaan van spoorwegen enz. door op rails 

loopende voertuigen .................................... :.. . .. .. . . .. .. . 24 7 
- voor het oorlogs- en commandofonds........................... 265 
- voor de beurzen tot opleiding van onderwijzers............ 325 
- voor ambtenaren der invoerbelasting........................... 35 
- voor ambtenaren der accijnsbelasting... ... ... ... .. . ... ... . .. ... 105 
- (Bijzondere) der vrijwilligerscorpsen ..... ;, .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 210 
Wijziging der mijn - (no. 3, 1893; .. ,. .................. ;.......... 327 
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REGULATIES. Bladz. 
Zie goudwet. 
Zie reglement. 
Zie kinderpokkencomiM. 
Zie gezondheidscomite. 

REIZIGERS. 
Art. 11 van de wet betreffende- enz. (no. 1, 1893) gewijzigd 241 

RESIDENT-VREDEREOHTER. 
Machtiging tot aanstelling van een- te Belfast............... 337 
Machtiging tot aanstelling van een- te Hartebeestfontein, 

(district Potchefstroom)......... ... ... ... ... ... ...... ......... ...... ... 337 
Wet op vrederechters en - (no. 7, 1894) ...... ...... .. .... ... ... 55 

REVISIE. 
- van vastgestelde vraagpunten ... ......... ... ... ......... ......... 386 
- van kostenrekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 

RIETPOORT. 
- district Potchefstroom, verklaard tot invoerpoort ...... ... 359 

ROBBERTSDRIFT. 
- verklaard tot invoerpoort .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 340 

ROOMSOH-KATHOLIEK. 
Zie ambtenaren. 

ROYEEREN. 
Bepalingen omtrent het - van verbanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 

RIJDENDE ARTILLERIE. 
Reglement voor het muziekkorps der . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 366 
"Wet op de - (no. 15, 1894) ...... ...... .............................. 167 
Inwerkingtreding der wet op de --...... ......... ...... ...... ... ... 308 

s 
SAMENSCHOLING. 

- in de open lucht ...... .................................... ......... ... 54 

SCHEIDSRECHTER. 
On1kooping van - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 96 
Zie arbitrage. 

SCHIETWETSTRIJD. 
Veldkornetten moeten voorzien worden van patronen voor- 337 

SCHOOLGELD. 
Ook zij, die van een beurs genieten, beta1en - .... .. ...... ... 338 

SCHOOL WET. 
Zie onderwijswet. 

SECRET ARTS. 
- van den Eersten Volksraad ......... ... .. .... ...... ...... . .. .... .. 251 
- van den Tweeden Volksraad....................................... 314 

SECRETARISVOGEL. 
Wanneer het dooclen van den - geoorloofd is ... ...... ...... 267 

SECURITEIT. 
Minimum - voor uitgezette gelden der postspaarbank...... 268 
Zie verder borgstelling. 

SERVITUUT. 
Schriftelijke regeling omtrent stuwdam te worden gere-

gistreerd als - ... ... ... ... ... ... .. . ... ...... ...... ... ... ... ...... ... ... 98 
SILVERTON. 

Zie beschikbaarstelling. 
SPECIALE COMMISSIE. 

Betreffencle de - in wijk Zwagershoek, district Waterberg 342 
Betreffendc de - in het district Lijdenburg..................... 353 
Instelling eener - voor een gedeelte van het distr. Marico 347 

SPECIALE INVOERREOHTEN............................................. 24 o.v. 
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SPECIALE LANDDROST. 
Zie landdrost. 

SPECIALE REGISTRATIE. 
Zie goudwet. 

SPOORWEG. 
Regulaties voor kruising van - en op rails loopende voer-

tuigPnoo o ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo oo o ooo ooo ooo ooo ooo oooo•• •••••• 
Aanvulling der bep. voor onteigening voor - .............. . 
Besluit omtrent den Krugersdorp-Klerksdorp - .............. . 
Besluit omtrent den Vrijheid-de Jagcrsdrift - .............. . 
Besluit omtrent den Pretoria-Pietersburg - ................... r. 
Zie beschikbaarstelling. 
Zie Ned. Zuid-Afr. Spoorweg-Maatschappij. 

STAATS~MIJNINGENIEUR. 

Bladz. 

247 
331 
339 
339 
339 

Bevoegdheid van - met betrekking tot stoomketels ......... 224 e.v. 
Zie goud wet. 

ST AATSPRESIDENT. 
Bepalingen omtrent - in regl. van orde voor den Eersten 

Volksraad .... o. o····· ..................................................... . 
Bepalingen omtrent - in regl. v. orde voor den Tweeden 

Volksraad ......... 0 ••••••••••••••••• 0 •••••••••••••• o•• ..................... . 
Bijzonder hof voor ambtsmisdrijven van den .............. . 
Zie goudwet. 

STAATSPROCUREUR. 
Bevoegdheden en plichten van onder wet tot bevvaring 

van krankzinnigen (no. 9, 1894) ................................ . 
STADSRADEN. 

Wet op de - (no. 10, 1886, no. 19, 1892) weder voor een 
jaar verlengd ............... o•• ......................................... . 

STANDPLAATS. 
Zie goudwet. 

STEMOPNEMERS. 
Plichten en bevoegdheden van 

STE:\fRECHT. 
Zie kiesrecht. 

STOKEN. 

262 

321 
307 

75 

268 

18 e.v. 

Bepalingen omtrent het - van dranken .. . ...... ... .... .. ... ... 100 e.v. 
STOOMKETELS. 

\Vet op - (no. 20, 1894)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... 224 
STUDIEBEURZEN. 

Zie beurs. 
STUWDAM. 

Bepalingen omtreut - in publieken stroom .................... . 
SUBSIDIE. 

Wijziging der - aau scholen .......... 00 00 .. 00 00 ................. 00 00. 

\Vijziging <ler .:-. aan scholen waar Hollandsch niet medium 
van onderwiJS IS .... 0. 0 ••••••••••• 0 0. 0 0 0 0 ••••• 0 0 •••• 0 0. 0 •••••• 0 ••••••••• , 

- aan vrijwilligers-korpsen ... 00 •••• 000 0 ••• o ..... 0 ••• 0 00. o•• ........... . 
SW AZIELAND. 

Goedkeuring der - conventie (1893) ...... 00 .... 00 ................. .. 

T 
TAXA TIE. 

97 

324 

324 
211 

265 

van ingevoerde goederen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
- van afgemaakte dieren aan droes lijdende 00....... ... .. .... 67 
- van kostenrekeningen (no. 19, 189!) ...... 00 ................ 

000 
216 

TAXEERMEESTER. 
\Verkkring van den ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 216 
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T ARIEF. Bladz. 
- in rechtszaken (no. 19, 1894) .................................... 216 e.v. 

TEHUie. 
- voor jongelieden . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. 338 

TENDERS. 
Bepalingen omtrent ... . . . . . . ... ... ... ... . . . ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... 234 

THE SA URIER-GE :\TE RAAL. 
Werkkring van den - ten opzichte van het oorlogsfonds 265 
Werkkring van den - ten opzichte van's lands inkomsten 

en uitgaven ............................................................... 272 e.v. 
TOELAGE. 

Zie subsidie. 
Zie Reglement van orde. 

TOLLEN. 
Wet op de - (no. 18, 189:!) .......................................... 212 

TOONDER. 
Zie aandeelen. 

TRAMWEGEN. 
Zie spoorwegen. 

TRANSPORTEN. 
Art. ~. ~n 3 der wet op de buitengewone - (no. 4, 1866) 

geWIJZigd ........................................................ , ........ , 243 

'rREKKERS. 
Wet bE>treffende reizigers - enz. (no. 1, 1893) gewijzigd... 241 

u 
UITBREIDING. 

- van kiesrecht........................ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
UITLEVERING. 

E.V.R.B. verlenging der wet op de - aan de Kaapkolonie 
(no. 14, 1886) toestaande . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. 2-16 

Proclamatie te dien effecte... ... ... . .. . .. ... ... ... .. . . .. . .. .. . . .. ... . .. 350 

UITVOERENDE RAAD. 
Bijzonder hof voor ambtsmisdrijven der leden van den - 307 

UMTONGANENI. 
- district Vrijheid verklaard tot invoerpoort. .. ... . .. .. . ... . . . 349 

V 
VEEARTS. 

Zie Gouvernements ve·earts. 
VEEDIEFSTAL. 

Jurisdictie van landdrost enz. bij - (no. 2, 1894) ... ... ...... 12 

VELDKORNET. 
- a1s onder-naturellencommissaris ................................. 309 e.v. 
- moet voorzien worden v. patronen voor schietwedstrijden 337 
- is vrederechter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Plichten van - onder wet op droesziekte (no. 8, 1894)...... 65 

VERANTWOORDELIJKE KLERK. 
Zie goudwet. 

VERB AND. 
Bepalingen omtrent het royeeren van - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 332 
Zie goudwet. 

VERBEURDVERKLARING. 
- onder wet op invoerrechten....................................... 29 
- onder accijnswet ................................................ 104, 106, 107 

VERDIENSTE. 
Zie honorarium van verdienste. 
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VEREENIGING. 
Wet op het recht van - en vergadering (no. 6, 1894) ...... 

VERGADERING. 
- van den Eersten Volksraad ..................................... .. 
- van den Tweeden Volksraad ..................................... .. 
Wet op het recht van vereeniging en - (no. 6, 1894) ..... . 

VERHOOR. 
- van naturellen zaken ...............................................• 
- van civiele zaken met een jury ................................ . 

VERKIEZINGEN. 
Bepalingen omtrent - (no. 3, 1894) ............................... .. 

VERKIEZINGSCOMITES. 
- verboden ................................................................. . 

VERLICHTING. 
- van Pretoria ........................................................... . 

VERLIES. 
- van kiesrecht ........................................................... . 

VERLOFBRIEF. 
- onder de jachtwet .................................................. . 

VERTEGENWOORDIGING. 
- der districten Carolina, W olmaransstad en Krugersdorp 

VERV ALSCHEN. 
- van dranken ........................................................... . 

VERZET. 
- tegen ambtenaren onder accijnswet .............................• 
Zie goudwet. 

VOLKSHOSPITAAL. 
Wijziging der regula ties van het - te Pretoria .............. . 

VOLKSRAAD. 
Reglement van orde van den Eersten - ...................... _ .. 
Reglement van orde van den Tweeden- ...................... .. 

VOORZITTER. 
- van den Eersten Volksraad ..................................... .. 
- van den Tweeden Volksraad ..................................... .. 
Plichten van den - van den E.V.R. ten opzichte van het 

bijzonder hof .......................................................... .. 
VREDERECHTERS. 

Wet op - en Resident - (no. 7, 1894) ......................... .. 
VRIJSTELLING. 

- van invocrrccht ......................................................... . 
VRI.TWIL LT G ERS. 

Regula ties voor de - in de forten in Zontpansberg ........ . 
Wet regelende de oprichting van - korpsen (no. 17, 1894) 

VUURW APENEN. 
Invoer van - enz ......................................................... . 

w 
WATER. 

Bladz. 
53 

252 
315 
53 

361 
385 

17 e.v. 

18 

394 

21 

50 

331 

106 

106 

391 

249 
311 

250 
312 

307 

55 

23 e.v. 

393 
210 

27 

Wet regelende het gebruik van - uit publiekc stroomen 
(no. 11, 1894) ........ .... ... ... .... .. . .. ... ..... .. .. .. .. .. ...... ......... 9'7 

Zie goudwet. 
W ATERCONCESSIES. 

Bepalingen omtrent -...... ... ... ... ......... ...... ... ......... ......... 99 
WATERBERG. 

Grenzen der nietnve wijk Piet-Potgietcrsrust in het distr.- 341 
Specialc commissie in wijk Zwagershoek, district - ...... ... 342 



Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

423 [1894 

WATERREOHT. Bladz. 
Zie goudwet. 

WATERVOOR. 
Bepalingen omtrent - ..... .-.............................. ,,, ... ...... ... 98 

W ATERVOORZIENING. 
- van Johannesburg ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... 334 
- van Pietersburg......... . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . 335 

WEESHEER. 
- is lid der commiEsie voor het beleggen van de deposita 

der weeskan1er...... ... ... ... ... ... . .. ......... ... ... .. . ... ... . .. ... ... ... 306 

WEESKAMER. 
Commissie voor het beleggen der deposita van de - ...... 306 

WEGINSPECTEURS. 
Regeling omtrent de - .. . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . ... 338 

WELTEVREDEN. 
Machtiging tot aankoop der plaats -........................ ... ... 335 

WET. 
No. 4, 1866 (buitengewone transporten). 

Art. 2 en 3 van- gewijzigd door art. 12 wet no. 22, 1894 243 

No. 3, 1869 (inspectiewet). 
Art. 16 van - gewijzigd door art. 14 wet no. 22, 1894... 244 

No. 14, 1870 (vrederechters en resident-vrederechters) 
Vervangen door wet no. 7, 1894 ... ........................... 55 

- No. 3, 1871 (huwelijksordonnantie). 
Art. 3 van- gewijzigd door art. 6 van wet no. 22, 1894 242 

- No. 6, 1874 (inlijving van maatschappijen) 
Inleiding der- gewijzigd door art. 21 wet no. 22, 1894... 245 

- No. 6, 1880 (hutbelasting). 
Wijziging van art. 3 der regulaties uitgevaardigd uit 

kracht van art. 9 van - . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . 368 

No. 5, 1882 (registratie van akten). 
Art. 12 van - gewijzigd door art. 10 wet no. 22, 1894... 242 

No. 6, 1882 (belastingstelsel). 
Art. 5 van- gewijzigd door art. 18 wet no. 22, 1894... 244 

- No. 2, 1883 (krijgsdienst). 
Wijziging van art. 6, al. 3 ... .. . .. . .. . ... ... ... ... ... ... ... ...... 266 

- No. 4, 1883 (grondbrieven). 
Art. 8 - gewijzigd door art. 13 wet no. 22, 1894...... 244 

- No. 8, 1883 (kostenrekeningen). 
Vervangen door wet no. 19, 1894 . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. 216 

- No. 4, 1884 (smokk elhandel in ammunitie). 
Art. 5 van- gewijzigd door art. 5 wet no. 22, 1894... 242 

No. 4, 1885 (rechtspleging onder naturellen). 
Wijziging van art. 3 en 6 van - ...... ... ... ...... ... ... ...... 309 

No. ?• .1~85 (borgakten van ambtenaren). 
"\\ IJZlgJng van art. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 
Wijziging van art. 4, 8 en 9 door art. 16 wet no. 22, 1894 244 

- No. 5, 1886 (kostenrekeningen). 
Vervangen door wet no. 19, 1894.. .... ... ...... .. .... ... ...... 216 

- No .. ?•. ~886 (invordering directe belastingen). 
WlJZlging van art. 2 ................................................ · 269 

No. 8, 1886 (occupatiewet). 
Art. 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 25 en 26 van -

gewijzigd door art. 11 van wet no. 22, 1894 . .. .. .. .. 243 
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WET. Bladz. 

- No. 10, 1886 (stadsraden). 
Weder voor een jaar verlengd................................. 268 

- No. J~, .188a (toelating geneeskundigen). 
WIJZiging van art. 4 e. a,.......................................... 267 

- No. 13, 188a (raad van examinatoren). 
Art. 7 van- gewijzigd door art. 2 wet no. 22, 1894...... 241 

- No. 14, 1886 (uitlevering aan Kaapkolonie). 
Machtiging tot verlenging... ... ... .. . . .. ... .. . ... ... ... ... ... ... 246 
Proclamatie te dien effecte ......... ... .. .. .. ...... .... .. .. .... 350 

No. 3, 1887 (speciale commissie). 
Van toepassing verklaard op gedeelte Marico...... ...... 347 

- No. a. 1887 (octrooiwet). 
Art. 1, 9, 10, 13, 15 en 32 - gewijzigd door art, 20 

wet no. 22, 1894 .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 245 

No. 2, 1888 (Zondagswet). 
Gewijzigd door wet no. 16, 1894 . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. 208 

- No. 3, 1889 (kwijtschelding van belastingen). 
Art. 3 van - gewijzigd door art. 17 wet no. 22, 1894... 241 

- No. a, 1801 (jachtwet). 
Vervangen door wet no. 5, 1894 .... ,.... ........ .... ... .. .... 49 

- No. 8, 1891 (liquideeren van maatschappijen). 
Vervangen door wet no. 1, 1894 :.. ... ...... ... ... ...... ... ... 4 

- No. ~! .1~91 (generale opmeting). 
WlJziging van - .. . ... .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . . .. ... ... . .. 270 
Art. 7 van - gewijzigd door art. 15, wet no. 22, 1894 244 

- No. 3, 1892 (getuigen in Zululand). 
Wijziging van al. 1 van art. 2 van - ... ... ... ...... ... ... 246 

- No. 9, 1892 (postspaarbank). 
Toevoeging aan art. 8 van - ................................ , 268 

- No. 13, 1892 (drankwet). 
Gewijzigd door - no. 21, 1894 .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. ... 239 

- No. 18, 1892 (goudwet). 
Vervangen door wet no. 14, 1894 ........................... 113 

- No. 19, 1892 (stadsraden). 
Weder voor een jaar verlengd. ......... ...... ... ... ... ... ... 268 

- No. 20, 1892 (invoerrechten). 
Vervangen door wet no. 4, 1894 .................. ... ...... ... 22 

- No. 1, 1893 (reizigers, trekkers enz.). 
Art. 11 van - gewijzigd door art. 3, wet no. 22, 1894 241 

- No. 3, 1803 (mijnregulaties). 
Wijziging van art. 99 van - ... ......... ...... ...... ......... 327 

- No. 7, 1893 (stoomketels). 
Vervangen door wet no. 20, 1894 . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 224 

- No. E!_, .1~93 (onderwijswet). 
WlJZiging der ·wet ........................ ........................ 324 

- No. 9, 1893 (belemmeren van paden). 
Ar~. 6 van - gewijzigd door art. 4, wet no. 22, 1894 241 

- No. 10, 1893 (tollen). 
Vervangen door wet no. 18, 1894 ...... ...... ......... ... ... 212 

- No. 12, 1893 (drankwet). 
Gewijzigd door wet no. 21, 1894 .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 239 

- No. 13, 1893 (jachtwet). 
Veryangen door wet no. 5, 1894 ......... ... ... ......... ... ... 49 
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- No. 14, 1893 (algemeen kiesrecht). 

Vervangen door wet no. 3, 1894 .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 15 
Art. 1, sub b, al. 2, gewijzigd door wet no. 22, 1894... 241 

- No. 1, 1894 (liquideeren van maatschappijen). 
Vervangt wet no. 8, 1891.......................................... 4 

- No. 2, 1894 (crimineele jurisdictie van landdrosten enz.) 12 

- No. 3, 1894 (algemeen kiesrecht). 
Vervangt wet no. 14, 1893........................... ... ... ...... 16 

- No. 4, 1894 (invoerrechten). 
Vervangt wet no. 20, 1892 ......... ...... ......... ... ... ...... 92 
Art. 59 gewijzigd door art. 9 van wet no. 22, 1894 ... 242 

- No. 5, 1894 (jachtwet). 
Vervangt wet no. 6, 1891, zooals gewijzigd door wet 
no. 13, 1893 . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 49 

- No. 6, 1894 (recht van vereeniging en vergadering)... ... 53 

- No. 7, 1894 (vrederechters en resident-vrederechters), 
Vervangt wet no. 14, 1870 ... ... ......... ...... ...... ...... ... 55 

- No. 8, 1894 (droesziekte) ... ............ ........................... 65 

- No. 9, 1894 (krankzinnigen) . .. .. .. .. . .. .. .... .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . 75 

- No. 10, 1894 (omkooping van ambtenaren) ...... ............ 95 

- No. 11, 1894 (publieke stroomen) ...... ... .................. ... 97 

- No. 12, 1894 (accijnswet) .. .... .. .. .. .... .. ... .. .... .... .. .. ....... lOO 

- No. 13, 1894 (leenbankhouders) ... ... .. .. .. ...... . .. ..... .. .. ... 110 

- No. 14, 1894 (goudwet). 
Vervangt wet no. 18, 1892 .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 113 
Art. 52d gewijzigd door art. 19 wet no. 22, 1894 .. .. .. 244 

- No. 15, 1894 (rijdende artillerie).. ..... .. ..... .... .... .. .. .... ... 167 
In werking gesteld voor een jaar ...... ......... ............ 308 

- No. 16, 1894 (Zondagswet). 
Wijzigt wet no. 2, 1888............ ... .. . .. .. . .. .. ... ... ... ...... 208 
Inwerkingtreding dier wijziging ......... ... ... ... ...... ...... 306 

No. 17, 1894 (vrijwilligerskorpsen) ......... ... ...... ... ...... ... 210 

- No. 18, 1894 (tollen). 
Vervangt wet no. 10, 1893 ............... ...... ...... ............ 212 

- No. 19, 1894 (kostenrekeningen). 
Vervangt wetten no 8, 1883 en no. 5, 1886 ...... ... ... 216 

- No. 20, 1894 (stoomketels). 
Vervangt wet no. 7, 1893 .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. 224 

- No. 21, 1894 (drankwet). 
Vult aan wetten no. 13, 1892 en no. 12, 1893 .. . .. .. .. 239 

- No. 22, 1894 (wijzigingswet). 
"'Wijzigende verschillende wetten ......... ......... ......... 241 

WETSAGENT. 
Toelating van - als procureur....................................... 336 

WILDTUIN. 
Proclamatie van een Gouvernements - distr. Piet-Retief... 351 

WOL:MARANSSTA D. 
Vertegenwoordiging tan het district - ... .. .... ... ... ........ .... 331 
Machtiging - tot district te verklaren ... ... ... ......... ...... ... 337 
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ZANDDRIFT. 

- district Potchefstroom verklaard tot invoerpoort 

ZEGELRECHT. 
- op permit van vrijen invoer ...................................... . 
- op permit van invoer van ammunitie enz ................. .. 
- in rechtszaken ....................................................... .. 
Zie goudwet. 

ZEGEL UITDEELERS. 
Bepalingen on1trent- .................................... , . , , .......... . 

ZEKERHEID. 
Zie securiteit. 
Zie borgstelling. 

ZITTING. 
- van den Eersten Volksraad ...................................... . 
- van den Tweeden Volksraad ...................................... . 

ZONDAGSWET. 
Wijziging der - (no. 16, 1894) ...................................... . 
In,verkingtreding der - ............................................... . 

ZOUTP ANNEN'. 
Verbod tot het verhuren van - ................................... . 

ZULULAND. 
Wijziging v. art. 2 der wet omtrent getuigen in- (no. 3, 1892) 

------~·~H~~-----

Bladz. 
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