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Postm. Generaal
3. De Postmeester-Generaal is verantwoordelijk
verantwoordelijk
ZHEd. den Staatspresident voor zoover bet postwezen
aan President.
treft en ontvangt van hem zijne orders.
Postm. Generaal
4. De Postmeester-Generaal zal jaarlijks voor
dient in jaarlijksche 15den April bij den Thesaurier-Generaal eon begrooting
begrooting enz.
levercn van vermoedelijke inkomsten en uitgaven van

aan
bo-

den
inzijn
departement voor bet volgende dienstjaar met eene memorie
van toelicbting daaromtrent; te zamen met znlke voorstellen
van veranderingen of verbeteringen van het beheer der posterijen, als hij zal wenscbelijk achten voor den HEd. Achtb.
V olksraad te leggen.
5. De Postmeester-Generaal beeft ten aile tijde toePostm. Generaal
heeft toegang tot gang tot alle postkantoren, en de postbeambten zullen
alle postkantoren. verplicbt zijn bunne boeken en andere documenten ter inzago
Jnzage van boeken
over te leggen of toe te zenden, indien zulks door hem
en documenten.
wordt geeiscbt.
6. De Postmeester-Generaal zal, indien noodig, de
Postm. Generaal
hezoekt alle post- verscbillende postkantor,'n des lands bezoeken, ten einde
kantoren en kan
zicb van bet geregeld vervoer der posten en de goode onlc
Inspecteur aander postkantoren to overtuigen. Hij beeft de macbt. aan gestellen.
schikte person en op te dragen, om, indien de noodzakelij kbeid bet vordert, de administratie van een postbeambte na
te gaan en te rapporteeren.
Tijdelijk plaatsver7. Gedurende de inspectiereizen van den Postmeestervanger van Postm. Generaal, zal de eersto klerk in bet generaal postkantoor of
Generaal.
zoodanig ander persoon, als ZHEd. de Staatspresident zal
goedvinden, in zijne plaats ageeren.
Bevoegdheid van
8. De Postmeester-Generaal beeft de magt inotructien
Postm. Generaal be- te geven om trent bet ontvangen opmaken en verzenden
treffende ontvangen, d
·
· '
1
'
b ·
opmahn en verzen- er posten en bet reg1streren of aantee wnen van neven;
den der posten;
bepaa't de wijze waarop de administratie gehouden moet
registratie van brie- worden en beslist in voorkomende gescbillen tusscben hem
ve·1 en algemeene en ZIJne
.. ' on d ergesch'kt
btenaren b etre kk el"k
·
administratie.
1 e am
IJ d eze a d mlnistratie binnen den Staat, tegen welke beslissing partijen bij
Beroep op Staats- ZHEd. den Staatspresident in beroep kunnen komen, wiens
president.
uitspraak finaal zal zijn.
Onderzoek door
9, De Postmcester-Generaal zal bij bet vernemen dat
Postm ..Generaal
aangeteekende brieven of andere zaken, de post toevertrouwd,
waar bneven
enz. ver1oren ZIJn
·· geraakt , een s treng on d erzoe k ms
· t e11en en b"IJ
verloren
zijn geraakt
de ontdekking van kwade trouw daarvan dadelijk berigt
Geen actie tegen
doen aan den Staatsprokureur. Geen actie of regtsgeding zal
Postm .. Generaal of echter tegen den Postmeester-Generaal of het Gou vernement
Regeermg wegens
.
·
verzuim enz.
kunnen worden mgesteld voor schadevergoedmg wegens geleden verliezen, door verzuim, uitr:;tel, acbterlating of verlies
van eenigen brief, briefkaa::::t, pakket, nieu wsblad of pakje
gepost of voor verzending ontvangen onder de bepalingen
dezer wet, of wegens vertraging der uitbetaling van het bedrag van eene postwissel.
Goedkeuring van
10. Geene betalingen betrekkelijk het postdepartement
Postm. Generaal
zullen door den Thesaurier-Generaal geschieden indicu niet
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door den Postmeester-Gcneraal of zijn wettigen plaatsver- vereischt v. uitbetal.
vanger goedgekeurd.
door Thesaurier.
11. In de uitlegging dozer wet zal de bewoording "dezcn Beteekenis va:1
Staat~' insluiten hot grondgebied onder bestuur van het Gou-I~azen Staat en
vern omen t d er Zlll'd Afn'lmanse h e R epu bl.
· w J{' en l10t woor d 1 ostka1ttoot.
"Postkantoor" zal insluiten a1le plaatsen bestemd vo r de
ont\'angst of aflevering van brieven, brieflwarten, pakketten
on nieuwsbladen, onder authorisatie van den Pm;tme.esterGeneraal.
12. Op de hoofdplaats van ieder distrikt, alsmede op Oprigten van postzoo(lanigo andere pl<Mtsen als door den i)ostmeester-Generaal kan~oren en postmet gc)etlkeuring van ZHEcl. don Staatspresident wordt be- statles.
paald, zullcn p:)stk<.tntorcn of poststat'os zijn, clio op elken
dag, met uitzondering van Zon- en feestdagen, wanneer laatst- Dagen en uren '
genocmdo niet op postclagon vallen, geopend zullen zijn van wanneer postkanopen.
c1es morgens ov uur t ot d es nam1·del ags ._,0 uur, voor d e on t - toor
·
vangst en uitgifte van brieven, briefkaarten, couranten of
pakkotten, behoudens sluiting van het kantoor godurende
hot opmaken of sorteeren van poston. De Postmeester-Gene- Bezigheid v. Postm.
raal heeft. echter de magt, waar zulks noodig is. deze uren ~eneraal in dit op.. .
ZlCht.
t 0 WIJZigen.
13. Op Zon- en feestdagen zal na aankomst eener post Openen van posthot postkantoor gedurende een uur worden geopend voor l~antoor op Zon· en
.
m'tg1.fte van b· neven
cnz , me t d'1011 vers t an de cc ht.er cl .t t feestdagen ·
indion de post na 8 ure des avond::; aankomt dezelve den
volgendon morgen ten 7 uro zal worden uitgegeven.
14. \Vanneer oon post is aangekomen zal het kantoor Sluiten van postgcsloten worden tot sorteering der brieven enz., en goon kantoor na aanvrccmde personen zullen bij zulke gelegenheden toegelaten komst der post.
worden indien niet specinal door den postmeester, onder
zijne verant~rvordelijkheid: daartoe geauthoriseerd. De brieven Stempelen van briezullen v66r de uitgifte gestempeld worden met den datum ven v66r uitgifte.
van aankomst.
15. De uitreiking ten kantore geschiedt ·aileen aan den Aan wien de uitpersoon ten wiens naam het opschrift luidt, of ann iemand reil~ing moet gedic met eene behoorlijke volmagt van hem is voorzien. Bij sclueden.
onbekendheid van den persoon aan wien de brief gerigt is, Postmzester kan bekan de Postmeester vorderen dat hij eerst bowijze de be- \~ijs van identieteit
doelde persoon te zijn.
eischen.
16. Do persoon; die con duur hem op de post bezorg- newijs te worden.
den brief v66r de vcrzending tcrug vordert, is verpligt het g~I;verJ waar h:1ef
.. to 1overen c1a t ne
J
b no
· f' van 110m a f'lwms t'1g IS.
· D't
voor de
verzendmg
l)CWlJS
1 terug
wordt
gevorbewijs kan bestaan in do over legging van een volledig af- derd.
schrift van het adres door dezelfdo hand geschreven, en vergezeld van een afdruk van het zogel waarmede of van eene
opgave omtrent do wijze waarop de brief gesloten is, ten
eindo bet een met hot ander te kunncn vergolijken. Indien
na de vergelijking oenige onzekerheid overblijft, geschiedt
de opening van den brief door don Postmeester in de tegenDigitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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woordigbeid van den applicant om zicb van de naamteekening van den schrijver te vergewissen.
Geeninformatieaan17. Geene brieven ter verzending afgegeven of gepost
gaande . brieven ter zullen op aan vraag van cenig persoon vertoond of informatie
verzendmg afgedaaromtrent door den postmeester gegeven worden.
geven.
Sluiting der posten.
18. De tijd van sluiting der respectieve posten wordt
door den Postmeester-Generaa1 gerege1d en van veranElerinBinnen wclken tijd gen kennis gegeven in de Staatscourant. Op c1ien tijd, tot bet
brie.ven voor aantee- vertrek der rost, zal bet kantoor voor bet opmaken der
kemng moeten wor
..
-'" we 11{en t"d
·
den ingeleverd.
posten ges1ot en ZIJn,
voor
IJ b neven,
couran t en,
enz., in de brievenbus:en of ten kantore moeten bezorgd
zijn, zoodat na dien tijd geen brieven, couranten, enz. boegenaamd meer worden aangenomen of uitgegeven. Brieven
waarvan aanteekening wordt verlangd moeten op postdagen
een uur v66r het sluiten van den post ten postkantore bezorgd zijn.
Opmaken van pak19. De pakketten voor de verschillende postkantoren
ketten voor de post- zullen moeten worden op()"emaakt
vo]<Yens
inst;.-uctien van
0
0
kantoren met
..
brievenlijst.
den Postmeester- Generaal en vergezel.Jlt moeten ZlJll
van een
brievenlijst volgens vastgesteld model, waarvan een op bet
kantoor van afzending moet blijven en bet duplicaat met de
erkenning van ontvangst moet worden verzonden. Deze
erkenningen moeten behoorlijk worden ingevuld, met de aanmerkingen, indien de inboud van bet pakket niet overeenkomt met de brievenlijst, en met de eerste post naar bet
Pakketten te wor- kantoor van afzending worden teruggezonden. De pakketten
den opgemaakt.
moeten in sterk papier gesloten, met lijn toegebonden, met
1ak verzege1d en met bet adres van het kantoor van bestemming voorzien zijn.
W~araan~ete~ke~1de
20. In bet geval dat op de brievenlijst een ofmeer aanbneven met. 111 t geteekende brieven vermeld staan welke in bet pakket niet
pakket te vmden
·
'
zijn.
te vinden zijn, zal de Postbeambte, beba1 ve de vermelding
daarvan op de erkenning van ontvangst, daarvan onmiddelijk berigt doen aan den Postmeester-Generaal met bijvoeging eener beeedigde verklaring.
Postbeambten staan
21. De Postbeambten staan onder de c•nmiddelijke beonder Postm. Gene- ve1en van den p· os t meester- Generaa1, we 11w b eve1en ZlJ
.. sb· praal.
te1ij k zullen opvolgen.
HoU<1en en afsluiten
22. De Postmeesters zullen verpligt zijn hoeken te houvan
boeken door d en van h unne a d m1mS
· · t.rat'1e, we11\:C. b oe"1{en a11 e maan d en
Postmeesters.
moeten worden afges1oten, en zoodamg ingericht zijn, dat de
vereischte staten daaruit volgens gegeven model kunnen
worden opgemaakt. Deze staten moeten met de eerste post
van elke maand aan den Postmeester-Generaal worden ingezonden.
Postmeester mag
23. Geen Postmeester is geregtigd pakketten voor een
geen passerend pak
l
k t
b .
l
d
..
ket open en zonder anc er post an oor eHt.~m( .. en oor ZIJ n kantoor passerende
authorisatie.
open te maken, tenziJ hiJ door den Postmeester-Generaal
daartoe geauthoriseerd is.
Lijst van onafge24. De Postmeesters zullen op 1 Januarij, 1 April,
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1 J ulij en 1 October van elk jaar aan den Postmeester- haalde brieven enz.
Generaal inzenden eene lijst van brieven en pakketten, met
duidelijke omschrijving der adressen, welke ten hunnen kantore onafgehaald zijn, opdat de lijst dadelijk na ontvangst
in de Staatscourant kan worden gepubliceerd.
25. Alle brieven, briefkaarten en pakketten welke zes Opzenden van onafmaanden ten hunnen kantore onafgehaald zijn blijven liggen, gehaalde brieven.
zullen zij naar bet Generaal Postkantoor opzenden, in een
postpakket, opgemaakt zooals bepaald in art. 19. Alle nieuwsbladen niet gedurende den tijd van drie maanden afgehaald,
zullen vernietigd mogen worden.
26. Alle Postmeesters of andere beambten van het post- Welke brieven enz.
kantoor zullen zonder verzuim aan het Generaal Postkantoor aan den Postm. Ge.
d en a 11 e b neven,
·
1)rle
· flcaarten, pa1ck ett en of palCJeS,
. zuim
nemalmoeten
zonder
verlnzen
worden
a. vV aar op den buitenkant daarvan godslasterend, verzonden.
vuile, aanstootelijko of lasterlijke dingen geschreven of geteekend staan;
b. \Vaar op geen adres of geen leesbaar of duidelijk
aches staan ;
c. Die welke de persoon aan wien zij gerigt zijn weigert te ontvangen of het postgeld daarop verschuldigd to betalen ;
d. Die men weet of redelijk vermoedt gepost te zijn,
of iets te bevatten, in strijd met deze wet of in
overtreding der wet op inkomencle reg~en, of die
iets zedeloos inhouden.
27. De Postmeesters zullen elken Lrief bij ontvangst Merken van brieven.
morken met den datum wanneer dezel ve gepost wordt, met
zoodanige stem pels als dam toe door den Postmeester-Generaal worden verschaft.
28. Bebalve in die gevallen, waarvan in deze wet uit- Vvoruit.betaling van
drukkelijk melding gemaakt is, zal bet postgeld op alle in- postgeld.
lanclscbe brieven, pakkctten, nieuwsbladen of ofpakjes vooruit
betaald ·worden, door aanhechting van postzcgels, die niet
geschrapt of uitgedaan zij n, of welke niet verhevcn, ingcdrukt,
uitgeknipt of verwijderd zijn van het papier, kaart of ander
materiaal, waarop zij vcrheven of gedrukt waren, bo:nvel niet
te voron gebruikt; bij gebreke waarvan za1 op zoodanige Bij gebreke dub bel
brieven, pakketten of pakjes dubbel het gewone pJstgeld, port.
alsdan daftrop betaalbaar, worden gevorderd; en elk onge- Ongezegel;l .nienwszegeld of ontoereikend gezegeld nieuwsblad zal vernietigd blad nrmetJgd.
worden.
29. De Postmeesters zullen verpligt zijn de bestaande Verp1igting van
of nader vast te stellen bepalingen op het postwezen stipt Postmeesters.
na to komen en voor pligtverzuim door den PostmeesterGeneraa,l worden gestraft met eene boete van Vijf Ponden Strafb2paling.
Sterling niet to boven gaande en bij herhaling of moodwi1
dadelijk van hun ambt worden ontslagen.
30. De Postmeesters en Postagenten zullen voor bet aan- Eed te worden afvaarden van hunne betrekking den volgenden eed in handen gelegd door PostDigitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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van de Rcgering, of eenig ander ambtenan.r, daartoe door de
Regering benoemd, afleggen : - Ik beloof en zweer plegtig
trouw aan het volk en de wetten der Zuid-Afrikaansche
Hepubliek, ir1 m~jne cetrekking en ambt eerlijk, regtvaardig
en tillijk, zonder aanzien des persoons, overeenkomstig de
wet en naar mijn beste kennis en geweten te zullen handelen; dat ik geene brieven of icts aan de post tJevertrouwd,
onder mijne bewaring gesteld zal openen, of achterhouden
of doeu achterhouden, in strijcl met mijn pligt als I·ostmeester behalve met toestemming en in tegenwoordigheid van de
geadresseerde of bevoegde personen, en dat ik op geenerlei
wijze brieven of andere artikelen aan de post toevertromvcl
zal verduisteren; volgens de wet tc zullen gehoorzamen aan
de bevelen der boven mij gestelden behoorlijk rekenschap
te zullen geven van de gelden aan mijne verantwoorcling
toevertrouwd, waar en wanneer zulks van mij gevorclerd zal
worden.-Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig.
Tiju van vertrek der
31. De Postmeester-GenHaal bepaald den tijd van het
poste_I;·
..
vertrek der posten en zal jaarlijks ecne genomle t\jdtafel
JaarhJksche tJJdtafel cloen publicceren vermeldende bet uur van aankomst en
vertrek der verschillm de posten.
32. Indien op hot uur van verzending van eene post
Postmeester kan
verzending verbepaald, andere })Osten nog niet zijn aangekomen, heeft de
tragen.
postmeester de bevoegdheid de verzending te vertmgen, mits
daardoor geene hinderni8 aan het geregelde postvervoer op
Kennis van finaal andere plaatsen veroorzaakt worde. In alle gevalle zal de
vertrek.
postrncestcr moeten kennis geven aan (len postmeester van
het lmntoor, 'vaar de post naar toe gaat, van den tijd en hot
uur van hot finaal vertrek door middd van de postlijsten
of tij dlij sten der postcon tractan ten. \ Vegens geen andere
rcdenen mogen de poston worden opgehouden.
Overhandiging van
33. De postmeesters zij n verpligt de postzakken persoonpostzakken.
lijk aan den postcontractant of diens postrijder te overhandigen en bij a~nkomst eener post zal de postmeester zorgen
dat aile postzakken of pakketten aan hem worden afgeleverd,
Ontvangst van post overeenkomstig opgavo in de tijdlijsten. Na ontvangst der
zakken.
1 osten zal de postmeester daarvoor aansprakelijk zijn.
Laat aankomen van
34. Van elke te late aankomst der post moot door den
post moet aan Post- postmeester rapport worden gedaan aan den Postmeestermeester Generaal
(1
.
:reneraal, met vermcldmg hoeveel uren te laat en zoo mogeworden o·erapporteerd. o
lijk de vermoedelijke oorzaak. De tijdlijsten moeten in alle
bijzonderheden behoorlijk worden ingevuld. De postmeesters
zullen naauwkeur~g toezien dnt alle bepalingon van bet postcontract door de postcontractanten ·worden nagekomen, en
van elke nalatigheid kennis geven aan den PostmeesterGeneraal.
Bedra9 van. porto35. Ret porto benevens de registratiogelden voor iederen
en registratlegelden. binnenlandschen brief, briefkaart, pakket en nieuwsblad,
zullen respectievolijk zijn volgens de schaal van botaling in
de aan deze -wet gehechte schedule aangeduid; doch iederc
meesters en Postagenten.
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brief, briefkaart, pakket of nieuwsblad per post van eenige
plaats buiten de grenzen van dezen Staat gezonden, zal binnen dezen Staat worden verzonden en afgeleverd vrij en
zonder verdere betaling, behalve zooals hierna zal worden
vermeld en behal ve waar bet noodzakelijk is om bet brievenport in te vorderen onder eene schikking of Conventie welke
reeds aangegaan is of hierna moge worden aangegaan, in
welk geval alle gelden op zoodanigen brief, briefkaart, nieuwsblad of pakket verschuldigd, zullen mogen geeischt worden
v66r de afievering derzel ve.
36. Het porto voor buitenlandsche en overzeesche cor- Porto in geva1 van
respondentie wordt geregeld in overeenstemming met de buitenlandsch~
postconventies dienaang~1ande gesloten of nog te worden aan- correspondenhe.
gegaan, zooals die reeds in de Staatscourant gepubliceerd zijn
of hierna gepubliceerd mogen worden.
3 7. Een ieder die eenigen brief, briefkaart, pakket of Registreren van
nieuwsblad per post verzendt, zal geregtigd zijn die op bet brieven, pakketten,
postkantoor waar hij dezel vo post te laten registreren of aan- enz.
teekenen, mits betalende do registratiegelden; doch die aanteekening zal niet worden aangemerkt alsof de Regering, of
de Postmeester-Generaal, of eenig beambte van bet postkan- Postm. Gener. noch
toor daardoor verantwoordelijk wordt voor bet verloren gaan de Rege:,ing verantvan eenigen zoodanigen brief, briefkaart, pakket of nieu ws- w~Xr~~ehJ
k voor
1
blad, en alle zulke brieven, briefkaarten, pakketten of nieuws- v
•
bladen zullen persoonlijk aan den postmeester of zijn vertegen woordiger moe ten worden afgeleverd, op of tusschen
zulke dagen en uren als de Postmeester-Generaal van tijd
tot tijd zal vaststellen.
38. Geen brief wordt aangeteekend die niet aan alle Aangeteekende briezijden gesloten is, in dier voege dat bet onmogelijk is hem v.~n moeten gcsloten
te openen of op een of andere wijze iets uit te ligten, zon- ZIJn.
der den omslag te scheureu, of het zegel of een der zegels Inhou(1 mag niet op
waarmede de brief verzegeld is te verbreken of te schenden. brief vermeld worOok mag op den brief niet vermeld staat wat de brief be vat. den.
39. De ter aanteekening bestemde brieven worden op Register van aangehet postkantoor geboekt in een daarvoor bestemd register, teekende brieven.
inhoudende den datum van ontvangst, nommer, naam. van
afzender, van hem aan wien geadresseenl en datum van verzending. De Postmeet::ters zullen van de ontYangst daarvan Kwitantie.
eene kwitantie geven van den afzender, volgens gegeven
model.
40. Waar het in eenig geval tot de kennis van den Hoe te handelen
Postmeester of ander beambte van het postkantoor zal komen, waar verm.oed wonlt
..
d
d dat een met aangeof wanneer een Postmeester redellJ ken gron van vermoe en teekende brief of
heeft, dat eon binnenlandsche of buitenlandsche brief ofpakketgeld ofander
pakket, niet aangeteekend zijnde, geld of andere kostbaar-kostba<trheid bevat.
heden bevat, zal die Postmeester verpligt zijn zoodanigen
brief of pakket te registreeren, en daarop bet dubbele registratiegeld te laten betalen ; en dat bedrag zal door den geadresseerde betaald moeten worden, v66r dat dezel ve aan
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hem afgegeven wordt tenzij die persoon v66r of hij de aflevering van den brief of het pakket dezelve, in tegenwoordigheid van den Postmeester of postbeambte zal openen en
blijkt geen geld of andere kostbaarheden te bevatten; in
welk geval het regi.!;tratiegeld hem zal worden teruggegeven.
Aan wien aan ~etee41. De Postmeesters door wien aangetcekende brieven
kende brieven cnz. ontvangen worden zullen die niet afgeven dan aan den
moeten worden
persoon aan wien zij geadresseerd zijn, of diens gevolmagafgeleverd.
.
·
·
1nv1tant1e
·
·
t1gde,
en d an a ]} een na t ee1{emng
van zoo damge
als daartoe wordt vastgesteld. Do gevolmagtigdc hierin verRegister yan aange- meld, zal
cne behoorl ij ke wettige volmagt moe ten overtcekende brieven
handigen, ten genoege van den Postmeester. Aile aangeteevan elders ontkende brieven zullen onmiddelijk na ontvangst van elders
vangen.
geregistreerd worden in het daarvoor bestern de register.
Rekenschapvanaan42. De Postmeesters zullen ten allen tijcle rekenschap
gateekende brievE>n moeten geven van geregistreerde brieven door hen ontvandoor Postmeesters.
B..
· ·
t k d
h · f' h ee ft d e
Actie door afzender gen. Jlj vern11ssmg van eenen aange ee en en ne
in geval aangetee- afzender eene ci viele actio tegen hem door wiens verzuim
~.:ende brief verloren de brief verloren is geraakt. De Postmeester-Generaal en de
1
s geraakt enz.
respectieve Postmeesters
zullen aile maatregelen
in hun. beOpsporen van zoo- ~
.
.
danige vermiste
re1k aanwenden 1n het opsporen van zoodamgen verm1sten
brieven.
brief.
Postvrij verzending
43. Do verzending van iederen brief, briefkaart, pakket,
van teruggezondea enz. teruggezonden en gereadresseerd en naar elders binnenlands
en geadresseerde
brieven er.z.
verzonden, zal postvrij naar de plaats zijner bestem:ning gaan.
Hoe te handelen
41. Alle inlandsche brieven, hoekposten of pakketten
waar in:andsche
gepost, waarop gedeeltelijk of in hct geheel niet, door aanbrieve~, pakkette;? hechting van postzegels i~ betaald, zullen geregel I verzonden
enz. met behoor!lJk
f: l
d
·d
d och voor
/ / d e a fi evermg
·
b'mnen d en
van zegels zijn voor- en age ever WOI en,
zien.
Staat, zal er dubbele betaling van briefport in geld geschieden voor hetgeen men alzoo verzuimd heeft vooruit te betalen, en de som alzoo te worden betaald zal op den brief
of het pakket worden geschre\'cn of gedrukt door den Postmeester die dezel \'e verzendt of aft evert.
Verzending en
10. Briefkaarten van wege den Po~tmeester-Generaal
inhoud van brief- uitgereikt zullcn verzonden kunnen worden doch OJ) de voor
kaarten.
zijde mag enkel het adres geschreven staan, en niets anclers,
ook mag niet over het zogel geschreven worden. Op de
achterzijde zal de medecleeling geschreven of gedrukt kunnen
worden. Niets mag aan briefkaarten gehccht worden, ook
mogen dez lve niet worden gevouwen, gesneden of verandercl.
Wat ondu Boek2Jost
46. Onder boekpost worden begrepen de navolgende
wordt begrepen.
artikelen, wPlke besloten moeten zijn in couverten open aan
het einde vuor inspectie.
Handelspapieren.
a. Handelspapieren, die niet den aard van brieven of
Wettelijke docuwerkelijke of persoonlijke correspondentie hebben;
menten. Copien van
documenten van wettelijke handelingen; stukken
acten.Vrachtbrieven
en facturen. Muziek.
opgetrokgen door publieke beambten; copieen of
Manuscript, enz.
uittreksels van acten, vrachtbrieven, vrachtlijsten,
facturen en andere handelsdocumenten; documen<
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ten van maatschappijen; allerlei som·ten beschreven
muziek; het bandschrift van boeken en andere
letterkundige werken van publieken aard.
b. Gedrukte papieren, zooals tijdschriften, boeken (in~ Tijdschriften, boegenaaid of gebonden), brochuren, bladen van mu- ken, brochuren.
· 1{ ( ge d ru l{t) ; ge d ru 1{t e 1martJes;
·
drukwerk
z1e
proeven van Muziek
1 te:1 'port! etten'
drukwerk, met of zonder bet daarb~j beboorende fe~k~n,ingen, lijste~,
scbrijfwerk; gedrukte platen; portretten (wanneer enz.
niet op glas of in ramen die glas bevatten); teekeningen, plannen, landmeterskaarten, 1ij sten, prospectussel'l, aankondigingen en bekendmakingen van
verscbillenden aard, hetzij gedrukt, gegra veerd of
gelitografeerd, en in bet algemeen alle afdruksels
vcrkregen op papier, perkament of kaart, door
drukken, lithograpbQren of ander werktuigelijk
proces, dat gemakkelijk berkend kan worden; en
verder al datgene wat noodzakelijk aan de voormelde artikelEn beboort en tot de veilige overbrenging per post dienen kan; alsmede gedrukte,
gegraveerde of gelithografeerde circulairen, al zijn
die in den vorm van een brief.
4 7. Stalen of monsters van goederen, die in zichzelven Stalen, monsters,
geen innerlijke waarde hebben, en waarvan de hoeveelheid enz.
niet zoo groot is, dat dezelve eene verkoopbare waarde heeft
mogen als "staal" of "monster" pakketten verzonden worden, doch hetzij open of ingesloten in zakken, moeten zij zoo
gebonden worden dat dezelve gemakkelijk los en vast gemaakt kunnen worden ter inspectie.
48. Pakketten mogen per post worden verzonden, doch Inhoud dc.r
mogen niet bevatten: luuit, patronen, lucifers of andere pakketten.
artikelen van ontplofbaren of gevaarlijken aard; levende
dieren of insecten; smerige of besmettelijke artikelen; visch,
v leesch of dergelijken; glas, messen scharen, naalden of
andere scherp0 of gevaarlijke instrumenten; v loeistoffen of
poeders (tenzij die zoodanig zijn ingepakt, dat daardoor geen
schadJ of nadeel aan de postbeambten of zaken den post
toevertrouwd, kan worden aangebragt). Aile zoodanige pakketten mogen niet worden verzonden en moeten door de
postbeambten worden geweigerd. Geen pakket bevattende Geen pakket mag
edelgesteenten, munten, geld, goud (ru w of bewerkt) of struis- goud, geld, of edelvederen mogen verzonden worden, tenzij tcgen betaling van gest~;nten ~evatten
·
1 b
1'·1
1 ,
. ,
d
tenzlJ gereg1streerd.
bnevenport, Je. oor lJ { ges o~,en en gereg1s reer ·.
49. Aile pakketten moeten geopend kunnen worden rakkett<m moeten
voor inspectie of voorzien zijn van eene verklaring door den gaopend kunnen
afzender geteekend dat dezel ve geene brieven of andere arti worden.
kelen, bevatten, onderhevig aan cen hooger porto of strijdig
met de bepalingen dezer wet. Zij mogen niet meer dan drie Groote en gewigt
voet lang en een en een half voet breed cf dik zijn en van der pakketten.
niet meer dan zeven ponden gewigt. Ieder Postmeester is
geregtigd, indien er gron~len voor suspicie bestaan, dat voorDigitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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melde' bepalingen overtreden zijn, pakketten t.o openen en
zich van den inhoud te overtuigen, in de tegenwoordigheid
van den afzender of cen getuige.
Couranten of
50. ·Als couranten of nieuwsbbden worden beschouwd
Nieuwsbladen.
alle dag-, week- en maandbladen welke op gercgelde tijden
verschijnen; namelijk alle publicatien die geheel of grootendeels bestaan uit politick of ander nieuws, of artikelen daaromtrent of andere onderwerpen van den dag met of zonder
advertentien; boven aan de eer3te bladzijde moet den vollen
titel en Jatum van publicatie gedrukt staan, en den geheelen
of gedeelte van den titel en datum boven aan ieder der
Bijvoegsels.
volgende bladzijden. Bij voegsels bij eene courant behoorende
en met dezelve verzonden, worden· niet geacht afzonderlijke
nieu,vsbladen of couranten te zijn.
Hoe Couranten
51. Couranten moeten verzonden worden zonder coumoeten worden ver· vert, enkel met een omslag open aan beidr cinden. Er zal op
zonden,
of in de courant, op of binnen den om~la:s geene medeMogen geen gedeeling, teeken, :figuur of cijfer mogen zijn, anders dan de
schrift bevatten.
titel der courant, met de gedrukte namen van den drukker
of uitgever of afzender en het adrcs; ook zal niets in of met
bet nieu wsblad worden ingesloten of het vergezellen.
Strafbepaling in
52. Ingeval eene courant op de post wordt gedaan in
geval van Couranten strijd met de voorgaancle bepaling, zal dezelve verzonden
worden als brievcnpm:t, doch indien de afzcnder bekend iR,
zal hij gestraft worden met eene boete, geen Vijf Ponden
Sterling te boven gaande of gevangenisstraf van eene maand.
Diens:t-Brieven.
53. Alle ambtenaren van den Staat zij n gerechtigd
hunne dienstbrieven of ofii.cieele correspondcntie postvrij te
verzenden; die brieven moeten bovenaan gPmerkt zijn met
de woorden "In DienEtt" en onderaan op do linkerzijde van
couvert moet de naam en betrekking van den ambtenaar
geschreven of gestempeld staan.
Wat niet daaro11der
Acten van transport, verband of andere acten voor
begrepen.
Landdrosten gepaRscerd en door hem aan den Registrateur
van Acten toegezonden, brieven van Baljuws en Geregtsboden,
behelzende zaken van private partij en en all8 correspondentie tusschen den \Veesheer en de Landdrosten en tusschen
den Meester der Insolventen Boedelkamer en de Landdrosten,
private boedels hotreffende, zij n aan het gewone briefport
onderworpen. 1)
Brieven en Couran54. Brieven, couranten en boeken van en naar het
ten van en naar
Krijgscommando in tijd van oorlog en van militairen in
Kommando.
velddicnst in deze Republiek zijn postvrij.
Corre!'pondentie aan
55. Onderwijzers en Secretariss. n van Schoolcommissien
Superin~.ende~~t van zijn gereg~igd hunne correspondentie aan den SuperintcndentOndenvJJ3 vnJ ·
Generaa 1 van 0 n d erwiJS,
..
· a 11een op h et one1erWIJS
.. b· em1ts
trekking hebbende, postvrij to verzenden, met, inachtneming
van de bepalingen vervat in art. 53 dezer wet.

Postmeester mag
pakketten openen.

1) Zie nu wet No. 19, 1887.
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.56. Brieven geadresseerd in dienst aan hoofden van Brieven geadresdepartementen in hunne officieele capaciteit, door particu- seerd in dienst.
liere per.~onen, mogen door den Postmeesier, bij wien dezel ve ~:~~a~;~~~1et~n~an
gepost zlJn verzonden worden; doch bij de afievering kan de
Postmeester ·door wien zooda11ige brief wordt ontvangen,
eischen dat dezel ve in zijne tegenwoordigheid worde geopend,
ten einde zich te overtuigen of de brief over oflicieele of
particuliere aangelegenheden handelt, en in het 1aatste geva1 daarvan rapport doen aan den bevoegden ambtenaar,
ter handhaving van art. 60 dezer wet. Ingeval een POJtmeester echter redelijkerwijzo vermoeden kan, dat brieven
als voormeld verzonden worden strjjdig met de bepalingen
in dit artike1 vervat za1 hij de bevoegdheid hebben van
den afzender te vorderen, dat de inhoud aan hem worde
vertoond.
57. Memories of petitien gerigt aan den HEel. Achto.l\femories aan den
Volksraad of aan cen Lid dnarvan, met of zonder een be- Volksraad of lid.
geleidenden brief, zijn postvrij. Buiten op het couvert zal
gesch1 even moeten zijn ''Memorie voor den Volkraad," en
onderaan den naam en woonp1aats van dengene die dezelve
verzendt. Aile correspondentie van den Volksraad, door den
Secretaris gevoerd zal in dienst worden verzonden, overeenkomstig art. 53 dozer wet.
58. Indien de Staatscourant in een omslag gesloten, open Staatscou1·ant wanaan beide einden, en met de worden "In Dienst," te zamen neer postvrij.
met deszelfs titel en naam van den drukker, daarop gedrukt, en bij het Generaal Postkantoo~· van het kantoor van
den drukker wordt ontvangen, za1 zij van porto vrij zijn,
anders niet.
59. Bij voorkomencle ge1egenheden zal door ZHEd. den President kan vrijStaatspresident vrijdom van postgeld kunnen worden toe- dom van porto vergestaan.
l~enen.
60. \\' anneer het blijken mogt dat am btenaren of andere Strafbepaling waar
personen misbruik maken van het in dienst verzenden van ambtenaren private
·
brieven in, clienst
b neven
of pa ll
{ ce tt en, we1k e pn· vat e b e1angen b eva tt en, zu 1- verzenden.
len zij voor eene regtbank worden beboet met eene boei.e
van vijf ponden sterling niet te bovengaande, bij de eerste
overtreding, en bij herhaling door den bevoegden ambtenaar
worden vervolgd, wegens falsiteit of bedrog.
61. Aile onafgehaalde brieven en pakketten welke naar Onafgehaalde briehet Generaal Postkantoor worden gezonden en die niet oor- ven van 't buiten·
..
8pron 1\:e lIJ"k l)IDnen
cl ezen Staat gepost ZIJn,
zu 11 en d oor d en land komende.
Postmeester-Generaal worden overgezonden aan de bevoegde
authoriteiten van dat land waarin de brioven of pakketten
waren gepost. Aile zoodanige brieven en pakketten we1ke OnafgehaalJe briebinnen dezen Staat gepost waren zullen in tegenwoordigheid ven van 't binnenvan den Postmeester-Generaal of een beambte van het Ge-land.
neraal Postkantoor daartoe specinal door hem gelast worden
geopeud en zooveel mogelijk aan de schrijvers worden teruggezonden; indien echter den namn en het ad res niet kunnen
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worden uitgevond.en en d.ezel vc gecn dokumentcn of artikelen
van waarde inhouden, zullen zij worden verbrand; wil de
schrij ver of zender dezel ve niet wed.er terug ontvangen, dan
zullen zij naar het Generan.l Postkantoor worden teruggezonden en vernietigd.
Bewaring v. brieven
62. Alle brieven of pakketten geld of waat·d.e beva 1.tengeld enz. bevattende de, waarvan de geaclresseerde of de zender niet kan worden
uitgevonden, zullen voor den tijd van drie maanden door
den Postmeester-Generaal worden bewaard. Indien binnen
Hoe te handelen
waar die niet na
dien tijd geen navran.g daarnaar gedaan wordt zullen de
drie maanden wor- brieven worden vernietigd en cl8 inhoud verkocht of tot geld
den afgehaald.
gebragt worden op zoodanige wij ze als de Post necster-Generaal zal bevelen en het l>edrag met. eene lijst van bijzonderheden gedeponeerd worden bij den 'fhesauricr-Genera~l.
De zender van on63. De zender van een onafgehaaldc brief of pakket,
afgebaalde brief
geopend onder bepalingen dozer wet, zal op a·mvraag moebetaald porto.
ten betalen de port- en andere golden rcspcctievelU k daarop
verschuldigd, indien dezelve niet behoorlijk gefrankeerd. was
bij de verzending, en in geval van weigerin~£, zal hij indien
schuldig bevonden, eene boete betalen niet te bovcngaande
twintig schilling sterling, en in eenigc vervolging ter verkrijging der gezegdo boeto zal de per8oon van wien de brief
of dat pakket verondersteld word te komen, voor de zender
daarvan worden gehouden, tenzij hij zal bewijzen, dat die
brief of dat pakket niet door hem gezonden werd.
Tbesaurier voorziet
()4. De 'fhesaurier-Generaal voorzict op aanvrage den
P. l\f. Generaal met Postmeester-Generaal met zooveel postzegels als door hem
zegels.
benoodigd zij n, en het i~ den Thesaurier-Generaal verboden
aan iemand anders postzegels af te geven <lan op schriftelijke order claartoe van den Postmeester-Generaal ontvangen.
The:::aurier houd t
65. De Thesaurier-Genaal houdt een afzonderlijk boek
zegelboek.
van alle voorhanden zijncle en uitgegeven postzegels.
P. M. Generaal
CG. De Postmeester-Generaal :wrgt dat op alle postka.nvoorziet postkan- toren postzegels verkrijgbaar zijn voor een ieder tegen bctoren met zeg·~ls.
1d
tn.ling van het bedrag daarop uitgedrukt of door ZHE( . en
Zegelboek en ver- Staatspresident bepaald. Hij houdt een hoek van ontvangen
slag aan Auditeur. en uitgegeven postzegels en doet maanclelijks verslag aan
den Auditeur-Generaal.
Tijd voor het ver67. Het verkoopen van postzegels op de verschillendo
koopen van post- postkantoren zal plaats vinde!l binnen de uren V'111 9 tot
zegels.
12 in den voormiddag en van 2 tot 3 in den namiddag;
maar op postdagen worden geene postzegels later ftan een
uur voor bet vertrek der poston verkocht.
Vorm en waarde
68. De postzegels dragon het wapen der Zuid-Afrider rostzegels.
kaanscho Republiek en de aanduiding der geld waarde. De
soorten en kleuren van postzegels worden door ZH!Bcl. den
S~aatspresident bepaald.
Onbruikbaar maken
69. Ieder postzegol kan slechts eenmaal gebruikt worvan postzegels.
den en zoodanige zegels worden op het kantoor van aft:enDigitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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ding onbruikbaar gemaakt. Brieven, couranten, enz., voorzien Hoe te handelen
van een of meer postzegels, die reeds eenmaal gediend heb- waar reeds g.ediende
8
?en of die vervals?ht of beschreven zijn, of waarop gedrukt ~~~~ls 0~. ~:~~~! ~·~~~
IS worden gesteld In handen der am btenaren be last met het valscht worden.
vervolgen van misdrijven, om te worden behandeld volgens
de in hot volgende artikel voorkomende bepaling.
70. Indien iemand met voornemen om bedrog te plegen Moedwillig afhalen
van een bdef, paket of nieuwsblad, door de post verzonden, van zegels op brieeen zegel afhaalt dat da~rop geplakt. zal zijn, of moe~wi]ljg ~!~\vijr~:r:~P~~~t, of
v&tn een vrorger gebrmkt zegel eemg merk zal verw~Jderen postmerk op zegeis.
clat daarop aan eenig postkantoor zal gemaakt zijn, of des
bewust, zulk een postzegel zal uitgeven of gebruiken, zal h~j,
schuldig bevonden zij nde, onderhevig zijn aan eene boete
van niet meer dan veertig ponden sterling, of gevangenisstraf met of zonder h:uden arbeid voor een tijdperk van
niet meer dan zes maanden.
71. Zoo wie zich aan eenige van de volgende misdaden Strafbepaling.
zal schuldig maken, zal onderhevig zijn aan gevangenisstraf
met harden arbeid voor een tijd niet bovengaande zeven
jaren : a. Indien hij eenig postzegel, couvert of postwissel Vcrvalschen, vHanin gebruik of gemaakt op gezag van ZHEd. den deren, namaken enz.
· d en d ezer wet, zal van
postzegels, cou·
Staatspres1'd ent voor d e d oe1em
verten,ofpostwissels
vervalschen, ve~anderen, namaken, of zal helpen
die te vervalschen, te veranderen of na te maken,
of eenige nagemaakte of vervalschte postzegeJ,
couvert of postwissel gebruiken zal afstaan of aanbieden, wetende dat die vervalscht is of met bedriegelijk opzet.
b. Indien hij op een plaat of eenig materiaal eenig Ongeoorloofd gravezegel, enz., voor de doeleinden dezer wet in gebruik, ren van zegels, enz.
zal graveren, zonder gezag van ZHEd. den Staatspresident (het bewijs van bet gezag zal in dit geval op den beschuldigden persoon liggen).
c. Indien hij eenigen vorm, raam of ander werktuig, Makcn of in bezit
waaraan eenige woorden, letters, cijfers, merken, hebben van vormen
strcpen of devisen eigenaardig aan papier dat men enz. w~araan woor·
.
.
l
dPn, CIJfers enz.
gebru1kt voor zegds of postw1ssels za maken, laten eigenaardig aan
maken of in zijne bewaring of bezit zal hebben papier gebruikt
zonder wettige verschooning ( waarvan het bewij s voor ~egels of
. d en persoon za l 11ggen
.
) of wan- postw1ssels.
op d en b esc l1nld 1g
neer ecnig persoon zal maken, laten maken of
helpen maken, of in zijn bezit of bewaring zal
hebben, zoncler wettige verschooning (het bewijs
waarvan op den beschuldigde zal liggen) eenig
papier in de stoffo vvaarvan eonige woorden, letters,
cijfers, merken, strepen of devisen zijn, eigenaardig
aan het papier dat voor postzegels of postwissels
gebruikt wordt, en bedoe ld om die na te maken
of daarvoor door te gaan.
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cl. Indien hij zonder wettige verschooning (hot bewijB
waarvan op den beschuldigde zal liggen) eonig
papier, waarop postzegels of geldorders of postwissels gedrukt zijn, v66r die voor publiek gebruik
zal uitgeven zijn, za.l koopen, verkoopen, verhandelen, nomen, of in bewaring of bezit zal houden.
e. Indien hij tot eigen voordeel en doe], of met beTot eigen voordeel
of bedriegclijk gedriegelij k opzet, gebruik zal maken van eenige
bruik maken van
pla!1t,
zegel of kleursel, verschaft door iema.nfl die
eenige plaat, zegel
belast is met het vervanr<.ligen van zegels, kleurof kleursel enz.
sels of platen voor doeleinden dezer wet.
72. In zooda.nige postkantoron als waar priv~tte briev<'nPrivate brievenlokketten.
lokotten door of van wege het Gouvornement zijn opgerigt,
rnogen die worden verhuurd tegen oon ja:trliJ ksche betaling,
waa.rvan het bedrag door den Postmeestor-Generaal zal worden bepaald. De betaling za.l vooruit moeten gescl1ieden, on
de huur onderworpen zijn aan zoodanige voorwaarden als
de Postmeester-Generaal zal bepalen.
Verzenden van pri73. Personen langs een por:;tweg wonende, mogen een
vate postzakken.
private postzak hebben, waarin hunne briev· n, enz., van het
naaste postkantoor met de postkar mogen worden verzonden,
onder de volgende voorwaarden :
Zoodanige :-:ak door
a. de zak moet worden verschaft door den persoon
particulier verschaft
die van dit voordeel wenscht gebruik te maken.
Jaarlijksche huur
b. Een huur van een pond. sterling per paar zal daarer voor.
voor vooruit moeten betaald worden. In geval de
huurder echter verlangt dat de zak rnoet dienen
voor beide postkantoren aan het einde van den post.
weg, zal de huur dubbel zijn.
c. De zak moet onderworpen worden aan de goedZak te worden
goedgekeurl door
keuring van den Postmeester en de huurder zal
r. M.
zorg dragon voor behoorlijke middelen van sluiting
derzelve.
Huurder zorgt voor
d. De huurder zal zorg moeten dragen dat de post bij
ontmoeting der post
desze]f:., aankomst worde ontmoet voor de ontvangst en afievering der zak. In geen geval mag
de post worden opgehoudon indien d.e huurder niet
gereed is.
P. M. Generaal kan
74. Do Postmeester-Generaal mag zijne heambten of
u~treiken va:1 post- sommigen hunner magtigen postwissels uit te rei ken voor
wissels magtJgen.
.
.
sommcn goon t10n ponden sterhng to bovengaa.nde.
Staats~resident kan
7 5. ZHEd de Staatspresident hecft de magt zoodanige
regulahes maken
regulation uit to va.ardigen, to veranderen of to wijzigen,
enz. aangaande post- . t b t 11 ·
· 1-a d m1ms
· · t ratle
.· as
1 van t''d
wissel administratie. me
e re { nng t ot d e postw1sse
lJ
tot tij d noodig zal worden geoordceld en het regelen van de
commissio to worden betaald voor de uitgifte van postwissels.
Alle zoodanigc regulation door ZHEd. den Sta.atpresident
gemaakt, znllen bindend en beslissend zijn voor allo ambtenaren van hct postwezen on voor belanghebbonden aan wien
postwisr:;cls respectiovelijk ~mllen gegeven of uitgereikt worden,
Verkoopen, koopen,
nemen of in bezit
hebben van postzegels of geldorders,
v66r die voor pnbliek gebruik zullen
zijn uitgegeven.
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en de ge7.egde regulation zullen in a1le opzicbten dezefde
kracbt en uitwerking hebben als waren zij in dezc -vvct opgenomen en begrepen.
76. Alle brieven, pakketten of pakje~, vcrondersteld Openen van brieven,
wordende kostbaarheden of verkoopbare artikelen te bevatten, pakketten enz. ver·
· b ou denue
.::1
•
· overtrc d'mg van eemge
· ond2r:::teld
kostbaar·
of. wts
m
In
st Tl.J"d me t of In
heden enz. te bewet betrekkelijk inkom en de regten of orders gegeven onder vat ten.
grzag dier wet, of die gepost zijn met bet doel om de daarop
verscbuldigde gelden to ontduiken, zullen in tegenwoordigheid van den percoon aan wien zij geadresseerd zijn, of
zijn wettigen vertegen woordiger, worden geopend en de
daarop verscbn1digde invoerregten, door den postmeester worden ingevorderd, v66r de aflevering. De postmeester zal op Kennis aan prrsoon
ontvangst van zoouanige brieven, en7.:.: voormeld, daarvan aan wien geadresonmiddelijk kennis gevcn aan den persoon aan wien zij ge- seerd.
adresseerd zij n.
77. Indien wegens een grooten toevloed van cor:·espon- Brieven gaan voor
den tie of boeken bet verzenden der brieven mogt worden pakketten in geval
vertraagd, door de gebeele post mnder onderscbeid. te ver- rtoesevoloedd
vt~n corp n en Ie.
zen d en, mogen pakketten tot een vo 1gen d e verzen d mg worden teruggebouden. Pakketten zullen ook niet verzonden
worden naar zulke kantoren, waarheen de gelegenbeid bet
niet toelaat en de postmeester van het nn:tste postkantoor,
waarbeen zulk eon pakket gezonden wordt, zal aan den geadresseerde daarvan kennis geven.
78. ZHEd. de Staatspresident zal van tijd tot tijd, in Postregelingen of
overleg met den Postmeester-Generaal, postregelingen of con- ConvenUes voor
·
venties
rnogen rna1{en of veran d eren met d e b evoeg d e welke doeleinden
authoriteiten van bet buitenland of andere staten voor de
volgende doeleinclen:
a. Voor het uitreiken en de betaling van postwissels PostwisselP,
tusscben deze en andere staten.
b. Voor bet ver7.:enden naar eenige plaats buiten dezen Verzenden van
Staat van brieven, pakketten, b1 iefkaarten, nieuws- brieve~ enz. vrij
bladen of postwissels, vrij van briefport, of volgens van bnefport.
zulke termen aangaande bet postgeld of boete bij
de afieving te worden betaald en omtrent de toepassing daarvan volgens overeenkomst.
c. V oor bet bepalen en de in vordering van port en Invordering van
andere gelden op brieven, briefkaarten, pakketten port ellZ.
en nieuwsbJaden vervoerd tus3cben dezen en eenigen
anderen Staat.
d. Orntrent de verdeeling en onderlinge verantwoor- Verdeeling en onding en betaJing van gelden onder eeniae
overeen- derlinge verant0
·
d er d .
'
woording v. gelden.
k oms t mgevor
e. Voor doeleinclen vermeld in afdee]ingen c en d, met Ingeval van brieven
betrekking tot brieven, briefkaarten pakketten en eLZ. door een ande1
nieuwsbla.den door middd van ce1; anderen Staat ~~ 0~;::;nveerzond:n
.
l
f'
.
g n naar
of Kolome verzonc en o ontvangen naar of van of van een ander
eenig deel der wereld.
deel der wereld.

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

16

[1886

Betalin~ van postf. Voor de betaling (ten volle of anderzins van portgelden, brieven enz,
gelden verschulclig<l op brieven en pakketten.
Proclamatie door
79. Zoodra eenige postregeling of conventie onder ge.
Staatspresident van zag dezer wet zal gemaakt zijn, zal ZHEd. de Staatspresipostconvenlie.
dent eene proclamatie mogen uitvaardigen een tijd vasstel-

lende waarop zoodanige regeling of conventie van kracht
zal zijn, en van en na zulk een tijd zullen de portgelden
en regulatien daarin verrneld worden opgelegd, betaald en
inachtgenomen.
Afschriften van Con80. Afschriften van aile convent.ies en overeenkomsten
venties en Regula· tusschen ZHI~d. den Staatspresi lent en de bevoegde authotien voor Volksraad · ·
d
Sta t·en aangegaan, a1sme d e a1sc
..: h nften
·
te worden gelead. r1te1ten van an ere
o
van alle regulatien of orders door ZHEd. den Staatspresident onder bepalingen dezer wet uitgevaardigd, zullen in de
eerstvolgende zitting <laarna voor den Volksraad worden
gelegd.
Zonder authorisatie
81. Behalve de Postmeester-Generaal zal niemand gevan P. M Generaal regtigd zijn de postzakken postbussen of postpakketten te
mogen geen post..
'
k'
.1
1
·
zakken enz. geopend openen, hetZIJ op weg of waar oo zonuer < e vermschte
worden.
authorisatie van den Postmeester-Gencraal, zullende een ieder
die zich hieraan schuldig maakt gestraft worden met van zes
rnaanden tot drie jaren gevangenisstraf met of zonder harden
arbeid,
Straf voor het ver82. Ieder die de posten op weg zijnde opzettelijk in
hinderen der posten. hunnen voortgang verhindert, of aan wiens schuld het te
wijten is, dat de posten in hunnen voort.gang worden verhinderd, zal beboet worden met eene boete van Vijf Ponden
Sterling voor ieder uur oponthoud of gedeelte daarvan of
bij wanbetaling, met gevangenisstraf van ten hoogste een
rnaand.
Personen en Veld83. Ieder pri vaat per soon en bijzonder ieder Veldcorcornet verpligt ver: net of assistent Velrlcornet zal verpligt zijn, het vervoer van
~~~~r~~~e~.ooten t~ de posten zooveel mogelijk te bevorderen en indien noodig
bchulpzaam te zijn waar het vervoer door omstandigheden
gestremd is.
Straf voor het ope84. Indien het kan bewezen worden dat brieven, cnz.,
nen ofontvreemden door een postambtenaar geopend of ontvreemd zijn, zal zulk
van brieven enz,
door postambteambtenaar dadeJjj k van zijn ambt onts]agen en met gevannarcn.
genisstraf met of zonder harden arbeid, voor den tjj d van
twaalf maanden tot vjjf jaren gestraft worden.
Veroere Strafbe·
85. Ieder die zich schuldig :maakt arm een van de volgenpaling.
daden of misdrijven, zal, indien daarvan overtuigd, onderhevig zijn aan eene boete van niet meer clan rrwintig
Ponden Sterling, of tot gevangenisstraf met of zonder harden
arbeid voor een tijdperk van niet meer dan zes maanden.
Schrift of medea. Als hij in ecn postkantoor cen pakket of boekpost
deeling in pakket
zal werpen of in of op hetwelk of op het couvert
of boekpost.
daarvan een brief of mededeclidg zal zijn, niet bij
deze wet toegelaten of moed willig op de buiten
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kant van een pa.kket eene va.lschc opga.ve van den
inhoud er van zal schrijven.
b. Als hij moedwillig eene plaats bestemd voor de Besehadigen van
ontvangst van brieven, enz., zal misvormen, breken plaats of bus ?eof beschadigen, of in eene bus bestemd voor de stemd voor bneven
ontvangst van brieven, eenigerlei zelfstandigheid enz.
zal plaatscn waardoor schade kan worden aangebragt aan een brief, briefkaart, pakket of nieuwsblad of het person eel van het postkantoor;
c. Als hij een brief, briefkaart, pakket of nieuwsblad, Terughouden, verdat aan iemand anders behoorde te zijn afgeleverd bergen, vernietigen
.
b ne
. f, b ne
. fk aart, pak k et of'van
brief pakket
of een postzak , k 1st,
enz.
'
'
nieuwsblad, dat door hem of iemand anders zal
gevonden zijn, terughoudt, verbergt, houdt of vernietigd;
d. Als hij onder valsche voonvendselen of beweringen Ow1er valsche vooreen postmeester of ander beambte van het post- wendsels een postkk beambte te bewegen
. f b . fk
k an t oor b eweegt h em een b r1e
, ne aart, pa et brieven enz. aan anof nieu wsbad niet aan hem gerigt, te overhan- deren geadresseerd,
digen.
af te geven.
86. Alle binnenland che posten (behal ve waar die door Contract voor 't
inboorlingen gedragen worden) worden vervoerd onder con- vervoer der posten.
trn.ct, gesloten voor een tijd van vijf achtereenvolgende jaren,
tenzij ZHEd. de Staatspresident een korteren termij n mogt
be pal en. Het Gou vernemel)t behoudt echter het regt het
contract met een kennisgeving van vier maanden op te zeggen.
87. De posten zullen vervoerd moeten worden op zoo- Tenders te worden
danige wijze als bij aanvrage van tenders bepaald. De aangevraagd.
aanname van den tender is onderworpen aan de goedkeuring
van ZHEd. den Staatspresident en het contract wordt van
wege de Regering door den Postmeester-Generaa] aangegaan.
88. De postcontrac:anten zullen verpligt zij n de post te Vervoeren der posvervoeren van het eene postkantoor naar het andere binnen ten door contractant
den in het contract bepaalden tijd en zijn gehouden aile op
hunne postweg gevestigde of nog te vestigcn postkantoren
of postagentskantoren aan te doen voor ontvangst en afgifte
van postpakketten, zullende de tijd van oponthoud door den
Postmeester-Generaal wol'den bepaald.
89. Door den Postmees 1,er-Generaal zullen in zake van Late aankomst der
te late aankomst der postE'n geene vcrschooning hoe ook posten.
genaamd worden in aanmerkillg genomen, anders dan oponthoud door voile ri vieren, spruiten enz., of oorzaken van
stormen, waardoor het den postcontractant feitelijk onmogelijk was door te gaan, zonder gevaar van postzakken te
verliezen, welke verschooning echter ten genoege van den
Postmeester-Generaal, des noods door beeedigde verklaring
moet worden bewezen. In aile andere gevallen zal de boete Boete.
bij contract vermeld streng worden toegepast en bij herhalingen worden verdubbeld. De boete zal echter voor de eerste te
late aankomst geen Een Pond Sterling per uur te hoven gaan.
2
Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016

18

[1886

wanneer wegens late
90. Onaangezien de bepalingen in de voorgaande artiaankomst der post kels vervat, zal de Postmeester-Generaal bet regt hebben,
P?stm tGenJeraal indien de postcontractant drie achtereenvolgende reizen in
meuwe
vragen. en ers mag gebreke bhJ"ft d e pos t b'1nnen d en b epaald en t"d
IJ over to
brengen, dadelijk tenders te vragen voor een nieuw contract
voor het vervoer der bedoelde post, en zal eenige schade
daardoor aan het Gouvernement veroorzaakt door den in gebreke zijnden contractant of zijne borgen worden geleden.
Verdere gronilen
91. Ingeval een postcontractant, bebalve te late aanvoor het opzeggen komst, over het nlgemeen blijken geett van voortdurende
van contract.
achteloosheid in het nakomen zijner verbindtenis, het bezigen
van slecbte, ongeschikte rijtuigen of paarden, slechte bedienden, enz., zal de Po:::tmeester-Generaal, met toestemming
van ZHEd. den Staatspresident: het regt hebben het contract
dadelijk op te zeggen, zonder dat daartoe eenig bewijs of
vorm van proces noodig zal zijn, en of van de borgen van
den contractant de verdere uitoefening van bet contract te
vorderen of nieuwe tenders te vragen, waarvan het hooger
bedrag der aannemingssom en de gemaakte kosten op de
ingebreke zijnde contractanten of hun borgen zal worden
verhaald.
92. De postrijder of drijver zal met een hoorn moeten
Postrij Jer moe ten
met hoorn zijn
moeten voorzien zijn, om daarmede bet vertrek en de aanvoorzien.
komst der post bekend te maken ; alsmede om 1angs den
weg aan drijvers van rijtuigen kennis te geven om voorStraf voor personen ziening te maken dat de post niet wordt opgehouden. Indien
die nie~ ruimte rna- na bet tijdig b1azen van den hoorn personen weigeren de
ken -voor'tpa"-seeren noodigP ruimte te geven voor het passeeren der post zal
oer po;.;t
'
· ·
dP bepa1ing van art. 82 dezer wet op hen kur.nen W<,rden
to(-gt-•paRt.
Straf voor postrij93. Wanneer een postrijder in de vervulling van zijne
ders die zich in
pligten zich r::chuldig maakt aan dronkenschap of misbruik
dienst aan drank van sterken drank, of zich zal ophouden 1angs den weg
overgeven.
zonder wettige verhindering, waardoor de post niet op den
bepaalden tijd hare bestemming bereikt, zal hij, na overtuiging, onderhevig zijn aan eene boete, geen tien ponden
sterling te bovengaande, of eene gevangenisstraf geen drie
maanden te bovengaande, met harden arbeid. Dit verhindert
echter niet dat de contractant onderhevig blijft aan boete,
in art. 89 dezer wet bepaald.
Aansprakelijkheid
94. De postcontractanten en hunne borgen zijn persoonvan contractanten oflijk aansprakelijk voor alle schade en ver1iezen we1ke door
bo:gen voor nalatig- hun toedoen, na1atigheid of achteloosheid van hen of hunne
held enz.
·
pa1{k etten of an d ere art1'k e1eu
on d ergesch'l
1 {t en, aan b neven,
mogten worden veroorzaakt en zullen die schaden en verliezen, hetzij door het Gouvernement of door private partijen,
op hen kunnen worden verhaa1d.
Contracten verpligt
95. De postcontractanten zullen de posten moeten verposten tc vervoeren voeren langs den bijzonderen wcg in het contract verme1d
lanO's
bepaalden weg · h oewe1 ne
-1
p ostmeester G eneraa1 d e magt heeft che
· te ver-'
o
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ancleren, zoohtng de distantie niet aanmerkelijk vcrmeorclerd Postm. Generaal kan
wordt. Zij moeten zich onvoorwaardelijk onderwerpen aan dit, en tijd van verde tijdsveranderingen voor hot vervoer der poston, onver- voer veranden.
schilHg of dat vervoer bij dag of bij nacht inoet plaats vinden, van wege het Gouvernement bepaald wordende, zonder
daarvoor bijzondere vergoeding te kunnen eischen.
D6. \Vanneer binnen een unr nadat de post moet \Ter- Regt Yan postmees
trekken de postkar of postwagen niet voor het postkantoor ter om anderen kar,
is , zal de postmeester van clat kantoor gere()'tigd
ziJ'n
om wagen
b
•
huren en paarden te
kar, paarden en ddjver te huron, welke de post zal ver·
vocren voor rekening van den contractant en zullcn de
kosten van de aannemingssom worden afgetrokken: zonder
dat de in gebreke zijnde contrac:tant daartegen in verzet zal
kunnen komen, behoudens andere instructies, in bijzondere
gevallen door den PoBtmeester Generaal aan den Postmeester
te geven.
97. Ingeval het bij aankomst eener postkar aan den Rapport aan Postm.
Postmeester blijkt dat niet aile postzakken, postpakketten, ?enera~~ waar
of andere artikelen tot de post behc'orende, overeenkomstig oehoorhJk ge.tal
· ZIJn,
..
.. aanwezig
pos zakkenis. met
d e tiJ"dl''lJSt aanwez1g
zal d e p ostmeester d aarvan d a d e1tjk
rapport doen aan den Postmeester Generaal, en zal de in Boete opgelegd in
gebreke zijnde postcontractant door den Postmcester Generaal zulkt getvaltop
.
com rae an .
voor elke verm1ste postzak, pakket, enz., worden beboet met
eene boete geen vijf en tvdntig ponden sterling te bovengaande, tenzij de contractant genoegzaam bewijzen kan, ten
genoege van den Postmeester Generaal, dat zoodanig verlies
i::; ontstaan door van hem ( contractant) of zijne ondergeschikten gcheel onafhankeE;ke onvoorziene omstandigheden.
Do postcontractant en diens borgen zullen nogthans, volgens Verdere a'lnsprakeart. 94 dezer wet, aansprakolijk zijn voor alle schade en v~._r-lijkheid van postlies daardoor geleden.
contraktanten.
98. Bij het vcrtrek eener post zal door den Postmeester Opmaken en overcone behoorlijke tijdlijst aan den postrijder worden over- h.~ndigen a?:n ~~ost
handigd, verrneldende dag en uur van vertrek der post en rrJder van trJdlrJst.
het getal postzakken en pakketten, met opgave van den
naam der plaats hunner bestemming. Deze tijdlijst zal door
iederen Postmeester of Postagent Lij wiens kantoor de post
stilhoudt worden afgeteekend, vcr:Peldende tijd van aankomst en vertrek en het afnemen of bij voegen van postzakken of pakketten.
99. Het zal den postcontractant of zijncn postrijder Postcontractant of
niot geoorloofd zijn Lrieven, courantcn of pakkctten Luiten rijder war.meer vPrdo post mede te nemou, tonzij d(·zelvo door de postmeesters boden bneven enz.
. l
..
l
Jl _ •
k
mede te nemen.
of postagenten Z1Jl1 over 1anc11gr . Betaa c e 1uneven unnen
echter door hen worden vervoerd, maar moeten aan den
postmeester of postagent van het eerstvolgend kantoor worden afgegeven. renige overtreder van deze bepaling zal Boete.
beboet kunnen worden met cene boetc van een pond sterling.
100. Er mogen met de posten geene voorwerpen wor- Ontplofbare voorden vervoerd, waardoor brand of ontplo:ffing kan ontstaan, werpen.
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of door breking van flesschen als anderzins schade kan
worden aangebragt.
Vervoer v. kantoor101. De postcontractanten zijn verpligt kantoor- en
en E:chdjfbehoeften schrijfbehoeften voor de Gouvernements kantoren in de
voor Gouvernement. buiten districten met de post te veryoeren, zonder daarvoor
eenige bijzondere betaling te kunnen eischen.
Open houden van
102. De postcontr:;~,ctanten zullen wanneer daartoe een
plaats voor ambte- uur voor het vertrek der post wordt kennis gegeven, eene
naren of anderen plaats open moeten houden voor eenig ambtenaar of privaat
personen
van wege persoon, d1e
· op ] as t van de Regeermg
·
de Regeering.
me t de pos t moe t vertrekken, zonder eenige vergoeding daarvoor te ontvangen.
Niemand zal echter van dit recht gebruik mogen maken
zonder schriftelijke order van den Staatssecretaris.
Betaling van aan103. De aannemingssom zal door den Thesaurier Gene~emings~om door raal aan den Postmcester Generaal worden uitbetaald, minsrhesaunerGeneraal. tenA eenmaal in de drie maanden. De Postmeester Generaal
zal echter geene uitbetalingen doen voor dat alle verbeurde
boeten en aEe andere gelden door den postcontractant door
het niet nakomen der bepalingen van zijn contract verschul·
digd, zij n afgetrokken.
Borgen te worden
104. De postcontractanten zullen bij het sluiten eener
gesteld door post- overeenkomst met den Postmeester Generaal twee gegoede
con tract ant.
borgen stellen (ter goeder naam en karakter bekend otaande
person en) gedomiliceerd binnen dezen Staat en ieder eigenaar van onbelast vast eigendom, minstens ter waarde van
£500 (vijf honderd ponden sterling), binnen dezen Staat gelegen, welke voor den contraetant, ten behoeve van den Staat en
ook ten behoeve van private partijen, die door verlies van brieven of postpakketten schade komen te lijden, zich zoowel gezamentlijk als afzonderlijk, verbinden alle schade en verliezen,
welke door nalatigheid of onwil, of welke andere oorzaak ook,
door of van wege den contractant zijn te weeg gebragt, enter
vergoeding waarvan de contractant blijken zou niet bij magte
te zijn te zullen vergoeden, en ingeval de contractant, voor wien
zij borg staan, in gebreke mogt blijven de bepalingen van zijn
contract na te komen, ten gevolge waarvan het contract door
den Postmeester-Generaal zou worden opgezegd, zij daaraan
zu]en voldoen alsof zij die verpligtingen ieder voor zichzelven hadden aangenomen. Terwijl, indien de PostmeesterGeneraal het beter mogt oordeelen onder bepalingen dezer
wet, voor het verdere vervoer der post, nieuwe tenders te
vragen, zij ook daarmede genoegen zullen nemen en alle
schade en verlies, daardoor veroorzaakt, zullen vergoeden.
Geen brief voor
105. Geen brief zal voor huurgeld of belooning vervoerd
belooning te worden worden anders dan door de post en geen brief zal vervoerd
vervoerd d~n door worden door een rijtuig voor het publiek vervoer van pasde post en m post- sag1ers
·
.. m
· een postk antoorzak ,
kantoorzak.
ge b rm·1{t , of h et moet ZlJ11
die daarmede vervoerd mag worden ; die een brief met zulk
een rijtuig of anders dan door de post verzendt of vervoert,
en die zich voor de betaling daarmede belasten zal, zal inDigitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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dien schuldig bevonden aan gezegd vervoer, onderhevig zijn
aan de betaling eener boete van niet minder dan tien panden sterling voor iederen vermelden b1ief. Niets in dit Uitzondering
artikel begrepen zal zich uitstrekken tot brieven om trent hierop.
verzonden goederen die daarmede moeten worden afgeleverd,
of omtrent handelingen of pleitredenen in een geregtshof,
verklaringen of attestatien, noch tot een· brief verzonden
door iemand omtrent zijne private zaken of tot een brief
verzonden of overgebragt naar of van een postkant·,or.
106. In eenige vervolging voor eenige misdaad of over-In geval van ~rlm_i
tredmg gedaan ten opr.igte van eenige postzak brievenbus neela vervolgmg Is
.
.
.
'
' het voldoende te
of pakket, of bnef, bnefkaart of meuwsblad per post ver- beweren dat het
zonden, of eenig eigendom, gelden, geldorders of postwissels eigendomsregt bij
onder beheer en bestunr van den Postmeester-Generaal; of den Postm: Ge~_eraal
.
d aad zal ZIJ. . n b e drev en of ge d aan met eemg
. berust
of m isZIJI1
wanneer eemge
wettio- bezit
enz.
boos, schadelijk of bedriegelijk doel, hebbende betrekking
op, of die bet postwezen of eenig eigendom, gelden of postwissels aangaan, zal bet voldoende zijn te verklaren dat bet
eigendomsregt bij den Postmeester-Generaal berust, of in
zijn wettig bezit is, en eenige misdaad alzoo begaan, gedaan
is met opzet om den Postmeester-Generaal te benadeelen of
te bedriegen, zonder zijn naam te vermelden.
107. Wanneer eenige boete opgelegd onder de bepalin- Bij nlet betalen van
gen dezer wet niet dadelijk betaald wordt zal bet Hof dat ?oete zal de persoo:1
.
d h eef t schu ld"1g b evan d en, ge1asten
'
d at h""IJ In
. de m
gevang:::ms
gezet
zoo 1eman
worden
voor niet
gevangenis wordt gezet, voor een tijd van niet langer dan langer dan 12
twaalf maanden, en die persoon zal in bewaring blij ven, maanden.
tenzij de boete hem opgelegd betaald wordt.
108. Aile wetten in strijd met de bepalingen dezer w.;tTegenstrijdige
worden bij deze herroepen, behalve contracten aangegaan ofwetten herroepen.
overeenkomsten gesloten voor bet vaststellen dezer wet.
109. Deze wet zal in werking treden dadelijk na pu- In werking treden
blicatie in de Staatscourant.
der wet.
S..J. P. KRUGER,
Staatspresident.
b

\V. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 21 Mei 1886.
SCHEDULE (ART. 35).

Schedule.

BINNENLANDSCH POSTTARIEF.

Op de post gedaan ter aflevering binnen dezelfde
Brieven.
stad of dorp, voor ieder half ons of gedeelte
daarvan ............................................. Een Penny.
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Op de post gedaau ter afievering door een ander
postkantoor binnen den Staat, voor ieder
half ons of gedeelte daarvan . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nieuwsbladen.
Voor ieder nieu wsblad van niet meer dan vier
onsen gewigt .......................................
Bricfkaarten.
Voor iedero briefkaart .................................
Boek- en monsterp. Voor iedere drio · onsen of gedeelte daarvan ......
I'akketten.
Ieder pakje van niet meer dan vier onsen gewigt ...
Voor iedere vier onsen daarboven of gedeelte
daarvan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registratie.
Voor het registreren van ieder afzonderlijk artikel

•

Twee Ponce.
Half Penny.
Een Penny.
l~en Penny.
Drie Pence.
Drie Pence.
Zes Pence.

WET No. 2, 1886.

TOT WIJZlGING VAN WET No.8, 1881.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb.
Volksraad, art. 380, d.d. 31 Mei 1886.)

ART. 1. Art. 4 van \Vet No. 8, 1881 1) wordt. hierbij
gewijzigd als volgt :Geneeskundige zonIemand die zonder licentie
de~ licentie geen. Verloskundi()'e
hulp verleent en
0
ache voor beloomng
.

tc hebben Genees-, Heel- of
voor zijne of hare diensten
betalmg vordert, zal geen aanspraak kunnen rraken op de
bescherming der wet tot verhaal van belooning voor zijne
of hare dienston ..

Welke Pharmacopeia te worden
gebruikt.

2. Art. 12 van Wet No 8, 1881, wordt gewijzigd als
volgt:Alle Apothekers, Chemisten en Drogisten of verkoopers
van Medicijnen zullen hunne Medicijnen klaar maken volgens zulke Pharmacopeia als door den Geneeskundige hij
rrcopt wordt voorgesch~·even.
3. Art. 13 wordt hiermede opgeheven.
S. J. P. KRUGER,
Staa tspresiden t.
\V. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.

Gou vernemen tskan to or,
Pretoria, 17 Junij 1886.
----

___

..

-------

1) Zie Wetboek bl. 990; en Wet No. 12, 1886 infra.
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WET No. 3, 1886.
OP RET VAN KRACHT ZlJN VAN SERVITUTEN.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb.
Volksraad, art. 516, d.d. 12 Juni 1886.)
ARTIKEL 1. Indien voor het in werking treden dezer Registratie van serwet in een koopkontrakt of ander schriftelijk dokument een vituten en binnen
servituut is verleend, zal zoodanig servituut van kracht zijn, welken tijd.
mits het dokument~ of een behoorlijk door den Registrateur
van Akten gecertificeerde kopie er van, binnen den tijd
van twee jaren, in het registratie-kantoor geregistreerd of
gevoegd zal zijn bij het transport van het eigendom, waarop
het servituut bestaat, al maakt het transport zelf geen melding
van genoemd servituut. Mondelinge kontrakten waarbij Mondelinge konservituten zijn verleend, zullen in den hierbovsn genoemden trakten van sevituut
tijd moeten in schrift worden gebracht en ter registratie
worden aangeboden.
2. Geen servituut, verleend na publicatie dezer wet, zalGeen servituut van
van waarde zij n tegenover derde person en, tenzij in het waarde tege1:,oyer
transpor-t van het eigendom, waarop het servituut beetaat, fre:~se;~r~e~!;n~~ld
zoodanig servituut beh.:__orlijk vermeld en beschreven is.
·
3. Deze wet, welke alleen kracht van wet heeft op ser- In werldng treden
vituten uit kontrakten ontstaan, treedt in werking zes maanden d8 r wet.
na publicatie in de Staatscourant.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staa tssecretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 18 Juni 1886.

No. 4, 1886.

13IJLAGE
tot de bestaande Regulatien der vroeger verkeerdelijk genoemde Transvaalsche Troepen, nu te lezen "Rijdende
Artillerie en Politiecorps der Z. A. Republiek.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den E. A.Volksraad,
art. 548, d.d. 17 Junij 1886.)
N ADEMAAL het wenschelijk gebleken is bepalingen te
maken tegen het leggen van beslag op soldijen, toekomende
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aan offirieren of manschappen der Artillerie en Politie der
z. A. Republiek, zoo is het dat hierbij vastgesteld wordt
als volgt:ARTIKEL 1. Geen be:::lag hoegenaamcl zal worden verleend
of gedoogd op gelden berustende onder den Thesaurier~nder-offici~ren. of Generaal of el:mig ander ambtenaar en bestemd om als soldiJ'
lid der art1llene of
.
.
'
.
.
aan eemg onder-offimer of manschap der Arhller1e en Politie
politie.
van de Z. A. Republiek te worden uitbetaald.
Komdt.-Generaal
2. Op de in art. 1 bedoelde soldijen zal door den
kan korting van
Kommandant-Generaal korting kunnen worden verleend
soldij verleenen.
ander de bepalingen, in de volgende artikelen vastgesteld.
Appel naar Uitv.
De partij, die ontevreden is met de beclissing van den
Raad.
Kommandant-Generaal, zal zich tcr eindbeslissing kunnen
wenden tot den Uitvoerenden Raad.
Schuld moet 1 jaar
3. Geen korting kan worden gevraagd dan voor een
oud zijn.
schuld, die minstens een jaar oud is.
Geen kortingv. hotel
4. \Vegens vertceringen en gemaakte schulden in hotels,
of kantien rekening. kantiens of drinkhuizen zal nimmer korting worden verlcend.
Wanneer korting zal
5. Insgelijks zal geen korting verleenl worden voor
worden verleend
interest, dan aileen in het geval van voorgeschoten of gevoor interest.
leende gelden, waarvoor een schriftelijke verbintenis is aangegaan, waarbij het betalen van interest uitdrukkelijk bedongen is geworden.
Geen korting waar
6. Geen lwrting zal mogen verleend worden op de
onder-officieren of soldijen van onder-officieren of manschappen die zich te
manschappen te
velde of op kom- velde, op kommando of in den o01·log Levinden.
mando zijn.
De schuldeischers zullen de terugkomst van zulke onderoflicieren of manschappen moeten afwachten tot bet instellen
of voortzetten hunner eischen.
Verleende korting
De kortingen, die reeds verleend mochten zijn v66r het
geschorst waar ond.- te velde, naar kommando of oorlog trekken der respectieveoffic. of manschap-1"1
d
ffi ·
f
h
11
h d
pen op kommando lJ {e on e~-o m.:-ren o .~ansc appen, zu en op ou en gezijn vertrokken.
durende d1en tiJd, tenziJ de Kommandant-GeLeraal anders
mocht beslissen.
Hoe aanzoek te doen
7. Ieder die eenige korting ten laste van een onder officier
om korting te
of een der manschappen zou willen vragen, zal zich ten dien
erlangen.
einde bij verzoekschrift moeten wenden aan den KommandantGeneraal, daarb~j opgevende den naam en den rang van zijn
schuldenaar, met voldoende bewijzen der schuld en der wijze
en den tij d waarop die is aangegaan.
Wie geene korting
8. Geen officier, onder-officier of manschap zal ten laste
kunnen aanvragen. van een anderen onder-officier of manschap eenige korting
kunnen aanvragen.
Komdt.-Gen. moet
9. De Kommandant-Generaal zal den onder-officier of
betrokkenond .. offic. manschap, ten wiens laste de kortlng gevraagd wordt daarof man hooren alvot t · ..
'
rens korting toe te om ren In Z1Jl1 belangen hooren.
staan.
Indien deze de wettigheid der schuld erkent, of anderszins in de korting toestemt, zal die dadelijk verleend kunnen
worden.
Geen beslagopsoldij

toekomen~e aan
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\Vanneer hij echter de schuld weerspreekt en de Kom- Illiquide eischen
mandant-Generaal, na het inwinnen van alle zoodanige in- worden naar gewo.i'
··
1 h'IJ· za1 noo d'1g oor dee1en, d en e1sc
· h 1'll'1qU1'd e nen
lOrmat'1en
as
wezenrechter vermocht bevinden, za1 hij den persoon die om korting vraagt
·
verwijzen raar den gewonen rechter.
10. Wanneer door den Kommandant-Generaal aan eeni- Stilzwijgen van
gen onder-officier of manschap een bepaalde termijn zal zijn onderofficierofmand schap kan als erken··
voorgesch reven, om nopens een t en ZIJne 1aste gevraag e tenis van schuld
korting te berichten of informatien te geven, en zoodanig worden beschouwd.
onder-officier of manschap nalatig mocht blijven aan zijne
verplichting in dezen te voldoen, zal zijn stilzwijgen als eene
bekentenis van de wettigheid der schuld aangemerkt en de
korting dadelijk verleend kunnen worden.
11. \Vanneer de Kommandant-Generaal nadere informa- Bij verzuim van
tien van den persoon die korting vraagt, mocht verlangen, nadere informatie te
en deze in gebreke blijft om binnen den hem voorgeschre- vi~~~ha!e~a~~;:~er
ven tijd die informatien in te dienen, zal hij worden gere- :ls ve;vallen bekend van zijnen eisch te hebben afgezien en mitsdien het schouwd.
verzoek om korting gehouden worden voor vervallen.
12. Indien verschillende kortingen tegelijkertijd gevraagd Hoe te handelen
worden op de soldij van een onder-officier of een manschap waH korting door
.
' meer dan een tegedan zal d e K omman d ant- G eneraal d aaromtrent beshssen, lijk verzocllt wordt.
terwijl kortingen ten behoeve van de Regeering altijd den Regering geniet den
voorkeur zullen genieten, zelfs dan wanneer reeds korting voorkeur.
ten behoeve van een ander verleend mocht zijn, welke korting
dan zoo lang zal kunnen ophouden, waarover de Kommandant-Generaa1 beslissen zal, totdat de schuld aan den Staat
gehee1 za1 zijn gekweten.
13. Deze Bij1age treedt in werking dade1ijk na publicatie In werking treden
in de Staatscourant.
der wet.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
\V. EDUARD BOK,
S taa tssecretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 30 Junij 1886.
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WET No. 5, 1886.
VOOR HET WIJZIGEN DER BESTAANDE TARIEVEN
VOOR DE GEREGTSHOVEN DER Z. A. REPUBLIEK.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Ed. Achtb.
Volksraad, art. 594, dd. 21 Junij 1886).
N ADEMAAL het wenschelijk en noodzakelijk is WlJZlgingen te maken in de bestaande tarieven, zooals door de
\Vet No. 8 van 1883 voorzien, waaronder kostenrekeningen
van zaken, die voor de verschillende Geregtshoven der Z. A.
Republiek gediend hebben, wordeu getaxeerd, zoo is het dat
het na"olgende wordt va;3tg__.steld en bepaald:
'farief v. 11wximnm
ARTIKEI, 1. De woorden: "Tarief van minimum leges
leges voor advo- · voor advocaten" voorkomende onder art. 0 van \Vet No.8,
eaten.
1883, 1) zijn en worden hierbij veranderd als volgt: "Tarief
voor maximum leges voor advocaten."
2. De bepaling in \Vet No. 8 van 188'\ 2) onder bet
Toelage aan
getuigen.
hoofd "Getuigenkosten in civiele zaken," art. 1, wordt bierdoor herroepen. Ieder blanke getuige zal geregtigd zijn tot
lOs. per dag. Kleurlingen ls. 6d. per dag.
Zegelregt op kosten0. De. bepaling in \Vet No. 8 van 1883, 3) onder bet
rekeningen ten kan- hoofd "Tanef van Zegelregten voor bet Kantoor van den
tore van den Griffier Griffier " die voorzieninO' maakt dat op alle kostenrekeningen
2 per cent.
5 percent
'
e za l worel en getaxeer d : wor d t h.Ierop }1et b ed rag
door gewijzigcl als volgt: "Kostenrekeningen in aile zaken
en applicaties 2 percent op bet bedrag te worden getaxeerd."
4. Het tarief vastgesteld door de \Vet No. 8 van 1883, 4)
Prokureur's rekevoor prokureurs in lagere hoven practiseerende, wordt hierdoor
ningen in lagere
hoven getaxeerd
herroepen. De rekeningen van prokureurs in de lagere hoven
volgens tarief voor zullen voortaan getaxeerd worden volgens bet bestaande
agenten.
tarief van toelagen aan agenten voor de lagere geregtshoven.
Vonnis voor 't b.ta5. Waar uitspraak gegeven is door de lagere geregtslen van geld geeft hoven voor bet betalen van geld zal de prokureur of agent
gem regt t~t kosten niet geregtigd zijn tot kosten van collectic.
van collectie.
·
.
.
6. Geen prokureur of agent m de lagerc hoven practlseer rocureur en agen t
d
l
t · l .. b
.
t
t
..
1
t
verpligt kostenreke- ren e za gereg 1gc ZlJ n eta1mg e on vangen op Zlj ne ws en·
ning te laten taxeren rekening voor en aleer dezel vo zal zij n getaxeerd, onder straf
van !5chorsing of schrappcn van de rol, naar den aard dor zaak.
7. Deze \Vet r.al in working treden van af publica tie in
In werking treden
der wet.
de Staatscourant.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresiden t.
Gou vernementskantoor,
\V. EDUARD BOK,
Pretoria, 30 Junij 1886.
Staa tssecre taris.
1) Zie Wetboek, Bl. 1202.
2) Zie ib., ib.

3) Zie ib., Bl. 1205.
4) Zie ib., Bl. 1206.
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WET No. 6, 1886.
BIJLAGE TOrr WET No. 10, 1886.
OP DE INVORDERING DER DIRECTE BELASTINGEN.

·

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den E. A.
Volksraad, art. 626, dd. 23 J unij 1886).

UIT kracht van art. 20, van Wet No. 10, 1885, 1)
luidende : "De Regeering is gemachtigd om indien noodig toe"voegingen en aanvullingen aan deze vVet te maken, die van
"kracht zullen zijn tot nadere beslissing daaromtrent van
"den Volksraad," is hiermede, met advies en consent van
den Uitvoerenden Raad, bepaald als volgt:
ARTIKEL 1. V oor elke oproeping in de Staatscourant, Bedrag te worden
bedoeld in art. 6, 2de lid van Wet No. 10 1885 zal voor betaald. door perso' h
'
d nen bmtenlandsch
e11w p ]aats of erf of ge d ee1te d aarvan ten b e oeve van en woonachtig voor
Staat door den belastingschuldige moeten worden betaald de oproeping ·in St. ct.
som van twee shilling en zes pence, invorderbaar op dezelfde wijze als de verschuldigde belasting zel ve .
.?.. Indien volgens art. 9 van \Vet No. 10, 1885, een Publicatie in st. ct.
lastbrief ter parate executie zal zijn uitgereikt tegen een be- van lastbrief ~ell:
lastingschuldiae wiens woonplaats onbekend is of die in het parate executw m
•
b
•
•
plaats van beteekebmtenland woont, zal het, 1n plaats van beteekenmg, vol- ning voldoenCie.
doende zijn, eenmaal in de Staatscourant te publiceeren,
met verwijzing naar de oproeping, geschied zijnde volgens
art. o, 2e lid van \Vet No. 10, 1885, dat zulk een last brief
is uitgereikt.
Wordt binnen een maand na den datum dier publicatie Hoe te handelen
de belasting nog niet betaald, dan zal de verdere ten uit- indien binnen .
voerlegging plaats hebben als in art. 9, van Wet No. 10, 1 .ma~nd belashng
1885, bepaald.
met 1s betaald.
V oor deze publicatie geld ook de be paling van art. 1
dezer bijlage.
3. De verkooping van onroerend goed, bedoeld in art. 9, Onroerend goed
van \Vet No. 10, 18~5, zal plaats hebben zonder rese ve. zonder reserve
..
·· d a d el"l
verkocht
. treden
4 . Deze BIJlage
zal van k rae h t ZlJn
lJ \: na pu bl'ICat'1e In
werking
in de Staatscourant.
der wet.
8. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
VV. EDUARD BOK,
Staa tssecretaris.
Gouve.cnementskantoor,
Pretoria, 30 Junij 1886.
1) Zie Wetboek bl. 1410.
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WET No. 7, 1886.
OP DE TARIEVEN VAN REIS- EN VERBLIJFKOSTEN
VAN CIVIELE AMBTENAREN IN DE
Z. A. REPUBLIEK.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Ed. Achtb.
Volksr'1ad, art. 753, dd. 30 Junij 188G.)

Persoonl. Toelage.

l.-PERSOONLIJKE TOELAGE VOOR ONDERHOUD OP REIS.

£1 10 0 p. dag.
1. Aan den Staatspresider. t
2. Aan de Leden van den Uitv. Raad, de
Strafregters, de Hoofden van Departementen en de Landdrosten, wanneer
zij buiten hun district gaan
0 15 0 "
3. Aan andere ambtenaren
0 11 3 " "
Geene hotel-rekeningen zullen worden tocgelaten.
Deze toelage begir1t van den dag dat een amtenaar zijne
woonplaats verlaat tot den dag van zijne terugkomst of aankomst ter plaatse van bestemming, beide dagen ingesloten.
Deze toelage zal echter aan den ambtenaar niet verleencl
worden tenzij de ondernomen reis hem noodzaakte een nacht
over te blij ven, alsook niet voor eenigen dag die onnoodig '
op reis vertoefd of verzuimd wordt.
Huur van paanh·n.
kar of wagen,

Il.-PERSOONLIJKE VERGOEDING VOOR HUUR OF GEBRUIK
VAN PAARDEN, KAR OF WAGEN.

1. Het volgende tarief zal worden toegestaan :
Voor gebruik of huur van paarden per dag voor
£0 5
elk paard
0 2
paardenvoer ...
" kar of wagen
0 i.)' l
" huur van wagen en ossen met inbegrip van
" leider en drij ver per dag
0 15

9
3
9
0

Niet meer dan
twee paarden.

Betaling voor meer dan twee paarden wordt niet toegestaan dan aileen op speciale au.thorisatie door den Uitv. Raad.

Speciale authorisatie voor het buren
vant paard.~n voor
vas en pnJS.

2. Indien een ambtenaar genoodzaakt is om kar-paarden
met of zonder drijver te huren voor een vasten prijs voor
de reis of per dag, zal hij daarvoor eene speciale autorisr:~tie
..
moet en verk riJgen,
en zullen hem de kosten worden terugbetaald op vertoon en overlegging der rekening, aantoonende
dat zulk bedrag, indien billijk en redelijk of volgens overeenkomst, werkelijk is betaald.
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3. Een dag reizens te paard of met een karen paarden Mijlen en uren per
zal berekend worden tegen 36 mijlen of 6 uren per dag, en dag.
met een ossenwagen 24 mijlen of 8 uren per dag; de oorzaak van eenig verzuim of afwijking daarvan moet in het
certificaat, dat aan de rekening gehecht wordt, worden vermeld.
III.-ALGEMEENE REGELEN.

1. Een ambtenaar, die met de post- of passagierskar, Reizen met post of
of in eenig ander publiek vervoermiddel moet reizen, zal de passagierskar.
kosten van vervoer van hemzelf em zijn bagage terugontvangen op vertoon en overlegging der rekening door hem
betaald.
2. Een ambtenaar, die door verplaatsing of anderzins Wagenh~ur voor
verpligt is ziJ'ne
familie of huisraad te vervoeren ' zal ter veq~l~atsmg
~an
.
fam1he of hmsraad.
tegemoetkommg voor wagenhuur betaald worden voor elken
dag reizens van 24 mijlen £1 2s. 6d.
3. Geene hotel-rekeningen of kosten voor wijn of andere H_otelrekeningen
"extra's" op de reis gemaakt zullen worden terugbetaald. met toegelaten.
4. Geene rekening zal betaald worden tenzij daar een Rekening moet
certificaat is bijgevoegd, dat omtrent het volgende zal in- ver~ezeld. gaan van
houden :
certificaat.
"Ik certificeer dat ik, in overeenstemming met den bier Vorm van certificaat
aangehechten brief op den ....... 0....... dag van de maand
..................... 18 ... van ............
ben vertrokken en op den . .. .. . .. .. . .. .. daaropvolgende te ............. ..
ben aangekomen (of teruggekeerd); dat de
tijd verloopen om die reis te vervullen was ................. .
dagen, insluitende een oponthoud te ............... " ............ .
van ..................... dagen (2) ..................... ; dat ik (3)
.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . heb gereisd gemiddeld .. .. . .. .. .. . .. . uren
per dag (uitgezonderd de dagen van oponthoud).
''Ik certificeer verder dat zulke kosten als in deze rekening zijn opgebragt en die niet zijn geregeld bij vast tarief,
zijn billijk en redelijk en geauthoriseerd op ( 4) ............ "
0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

0

•••

0

•••••••••••

•••

(2) Hier op te geven de redenen die dat oponthoud
veroorzaken.
(3) Hier specificeren op welke wijze de reis gemankt is.
( 4) Hier vermelden de datums der authorisatien.
5. Wanneer eenige kosten gemaakt zijn, die onder de Hoe te bandelen
voorgaande regelen de Speciale authorisatie der Regering waar spec~ale
· h en, za1 d e re k enmg,
·
/ / d at d'1e naar h et Au d't
author1sat1e ververeiSC
voor
1 eurs- eischt wordt.
kantoor wordt verzonden, vooraf moeten worden toegezonden
aan den Staatssecretaris, om de speciale goedkeuring te verkrijgen bij Uitv. Raadsbesluit.
6. Alle rekeningen van reis- en verblijfkosten moeten Opmaken en inleve·
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worden opgema.akt en ingelevercl volgens art. 31 der Genera.le
Instructien. 1)
Op w:e deze W!;!t
7. Bovensta.andc regelen en tarieven hcl>ben grene beis toepasselijk.
trekging op constabcls, cipiers of eenige andere publieke
dienaron, enz., van denzelfden rang, of op ambtenaren omtrent wier reh;onkosten specia.le regulatien bestaan of met
wien daaromtrent speciale overeenkomsten zijn gemaakt.'
Beteekenis van het
8. Onder bet woord "bagage" bedoeld in art. l, onder
woord Bagage.
"III algemeene regelen" za.l verstaan worden de extra bagage
niet te hoven gaa.nde vijf pond gewicht gerekend buiten en
behal ve het gewicht aan bagage door een po3tcontracta.nt
aan een passagier toegesta.a.n onder het vervoer van zijn
persoon.
In werking treden
9. Deze wet treedt in werking dadelijk na publicatie in
der wet.
de Staatscourant.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
ren van rekeningen.

\V. EDUARD BOK,
Staatssecreta.ris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 7 Julij 1886.

WET No. 8, 1886.
OCUPATIEWET VOOR GOUVERNEMENTSGRONDEN,
GELEGEN IN HET DISTRICT ZOUTPANSBERG
EN EEN DEEL VAN W ATERBERG.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb.
Volksraad, art. 821, dd. 3 Julij 1886).
Inspecteeren en ver·
ARTIKEL 1. In het distrikt Zoutpansberg, en indien door
deelen van uouv. den Uitvoercnden Raad noodig gcacht ook in het noordgronlen
en plaatsen
d 1
h et d'IS t net
· \:uv ater'b erg, zu 11 en G ou verin zoutpansberg
en oostel"l
IJ { ge ee te van

nementsgronden, tot dat doel aan te wijzen door den Uitvoerenden Raad, worden ge'inspectecnl in plaa.tsen en reeds
ge1nspecteerdo plaatsen aan hot Gouvernement behoorend,
worden verdeeld in kleinere plaatsen.
Gemiddelde grootte.
2. Deze plaatsen en deelen van plaatsen, bedoeld in
art. 1, zullen een gemiddelde groote hebben van 500 morgen
tot 1 ,000 morgen.
Commissie van 3
3. Tot inspectie dezer plaatsen wordt door den StaatsN. D. Water berg.

1) Zie \Yetboek, Bl. 105!),
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president een Commissie benoemd. Deze Commissie bestaat leden.
uit 3 leden, onder welke een landmeter.
4. De belooning dezer Commissie zal zij n volgens de wet. Eelooning d. Comm.
5. De Staatspresident verleent aan de Commissie zoo- Bescherming aan
danige bescherming als noodig geoordeeld wordt, om haar Cornmissie.
in staat te stellen hare werkzaamheden ongestoord te verrichten.
6. Bij de aanwijzing der gronden, bedoeld in artkel 1, Houtsbosschen
zullen groote houtbosschen worden uitgehouden.
uitgehouden.
7. De commissie richt op de door haar ge1nspecteerde Oprigten v. Bakens.
plaatsen en gronden bakens op tot aanwijzing der scheidingslijnen.
8. De commissie maakt van alle door haar ge1nspec- Schetsen en inspecteerde plaatse11 en 0O'ronden twee afzonderlijke schetsen en tie-rapporten en
.•
•
mspect1e-rapporten,
waarvan d e vorm d oor d en Staatspre- algemeene plan ·
sident wordt voorgeschreven, alsmede een algemeen plan.
9. De Voorzitter der Commissie zendt de schetsen en Schetsen en rapporinspectie-rapporten zoo spoedig mogelijk in aan den Staats- t~n n. Staatssecreta· d'1e d eze1ve vo 1gens we t beh an d eIt .
ns te zeuden.
secre t ans,
10. De in artikel 1 bedoelde plaatsen worden om niet Plaatsen om niet
uitgegeven, onder de hierna te vermelden voorwaarden.
uitgegeven,
11. De Staatsp!'esident doet in de Staatsconrant, alsmede Kennisg3ving in
in zoodanige andere nieuwsbladen als hij nuttig acht, eene Staatscouranl en
.
.
h"IJ aI d- egenen, d'1e eene andere
bladen applik enmsgevmg
opnemen, waa1·b"
~J
catie verzoekende
plaats verlangen te ontvangen, oproept, om zich daartoe
·
binnen eenen door hem te bepalen tijd in geschrifte bij den
Staatssecretaris aan te melden.
12. De toekenning der plaatsen geschiedt in de vol- Orde van toekengende orde:
ning der plaatsen.
a. aan burgers der Z. A. RepubliQk;
b. aan persor.en ingekomen of nog in te komen in de Spoedige toeken.
Z. A. Republiek, hoewel nog geen burgers zijnde. ning ~er pi,aatsen
13. Zoodra mogelijk worden door den Uit.voerenden der UJtv. haad.
Raad de plaatsen toegekend aan dcgenen die daarom aanzoek gedaan hebben, voor zoover zij er toe gerechtigd blijken te zijn met inachtneming van de orde in art. 12 vastgesteld.
14. Deze toekenning geschiedt echter niet dan nadat Geene toekenning
door den Staatspresident bij kennisgeving op dezelfde wijze dan ~a v~rdere
. b epaald , d e aanzoe k ers ZIJ. . n opgeroepen om kenmsgevmg.
. ar t . 11 IS
a1s m
op zekere door hem vast te stellen dage11, hetij in persoon,
hetzij door een schriftolijk gemachtigde, hetzij in geschrifte
aan den Uitvoerenden Raad, hunne belangen voor te dragen,
zoowel met betrekking tot de plaats, welke zij boven andere
verkiezen, en de pcrsonen naast wie zij begeeren te wonen,
als in eenig ander opzicht.
15. Ieder, die eene plaats ontvangt, is verplicht zich in Ontvanger van
geschrifte te verbindcn tot de stipte nakoming der voor- plaats gehouden de
't
voorwaarden van
voorwaard en waarop d eze1ve ':or d en m gegeven, en waarvan uitgifte stipt nate
een afdruk aan elken grondbnef wordt gehecht.
komen.
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16. Elke plaats moet voortdurend door dengene, aan
\vi en dezel ve toegekend wordt, in persoon of door een weerbaren blanken plaatsvervanger worden bewoond.
Aan g cen persoon zal meer dan eene :rlaats worden
Ieder gereehtigd
tot eene plaat s.
toegekend.
Begin v. bewoning.
17. De bewoning vangt aan binnen eenen door den
Staatspresident te bepalen dag, welke tijdig en zoo algemeen
mogelijk worde bekend gemaakt.
18. Hij, die verbinderd wordt om v66r den door den
Verlof van latere
bewoning.
Staatspresident bepaalden dag met de bewoning een aanvang te maken, moet van dezen verlof verkrijgen om zulks
later te doen.
19. Elke plaats is als eene leeningsplaats onderworpen
Elke plaats als
leeningsplaats on
aan de belastingen in overeenstemming met de wetten van
derworpen aan
bet land.
belastingen.
20. Ieder persoon aan wien eene plaats is toegekend,
Grondbrief bij uitgifte van plaats.
is verplicbt eene grondbrief van zijne plaats tc ontvangen
en bij de ontvangst daarvan te betalen de kosten van inspectie en grondbrief.
Later eigenaar on21. Ieder nieu w eigenaar cener plaats is onderworpen
worpen mm oorspr. arm de stipte nakoming dcr voorwaarden, waaronder de
voorwaarden.
.. m'tgegeven.
p 1aa t.sen oorsprorl 1{el"l
IJ { ZlJn
Bij niet-nakomen
22. Indien de eigenaar eener plaats niet stiptelijk en
der voorwaarden
voortdurend voldoet, aan de voorwaarden, vervat in artikelen
kan pla~ts vervallen 16, 17, 18, 20 en 21, kan bij, bij besluit van Uitvoerenden
Raad, van zij n regt van eigendom daarop en van alle aanspraak op vergoeding wegens de daarop aangebragte verbeteringen worden vervullen verklaard.
Geen vervallen ver23. Zoodanige vervallen-verklaring gescbiedt niet, dan
k!aring dan n~ ken- nadat de eigenaar door den Staatssecretaris scbriftelijk is
ms en oproepmg. opgeroepen om op eenen door den Staatspresident te bepalen
dag, in persoon of door eenen scbriftelijk gemacbtigde voor
den Uitvoerenden Raad te verscbijnen, ten einde in zijne
belangen te worden gehoord.
Verdere oproeping
Buiten de scbriftelijke oproeping zal er eene geschieden
in Staatscourant.
in de Staatscourant, en deze twee oproepingen zullen hescbouwd worden, voldoende te zijn om den Uitvoerenden
Raad recbt te geven tot bet vervallen verklaren eener plaats
wanneer daartoe term en bestaan; ook indien bet blij kt dat
de scbriftelijke oproeping niet in banden van den belangBelanghebbende
bebbende gekomen is. Het staat den belangbebbende vrij,
kan zich bij Uitv. indien bij zulks verkiest zijne belangen in gescbrift aan den
Haad vervoegen.
Uitvoerenden Raad voor te leggen.
Vervallen plaats op
24. Indien de eigenaar eener plaats van zijn recht van
nieuw uitgegeveven. eigendom daarop vervallen is verklaard, kan die op nieuw
worden uitgegeven met inacbtneming der voorscbrften vervat in artikelen 11, 12, 13 en 14.
Uitv. Raad kan be2.5. De Uitvoerende Raad heeft in zoodanig geval macht
s~issen dat nieu~e te bepalen dat de nieu we eigenaar eene r.ekere som zal beeigenaar verbetenn- l
'd
.
gen uiibetaald.
ta en voor e op de plaats aangebracbte verbetenngen, en
Voortdurend occupatie der plaats.
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dat die som geheel of gedeeltelijk in 's lands schatkist gestort of aan den vorigen eigenaar toegekend zal worden.
26. De Uitvoerende Raad is belast met bet vaststellen Uitv. Raad bevoegd
der instructies en bet maken der Regula ties, welke noodig ins.tructies en regu.. n to t d e b eh oorl"k
·
lat1es vast te stellen.
ZIJ
IJ e m't voermg
van d eze we t .
27. Deze wet zal in werking tredeh dadelijk na publi- In werking treden
catie in de Staatscourant.
der wet.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresiden t
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 14 J ulij 1886.

No. 9, 1886.

Wijziging van Wet No. 6, 1882

l)

en wel in 't b~jzonder van art. 3. Vastgesteld bij besluit van
den REd. Achtb. Volksraad, artt. 611, 613, 618,
619-621, 624, 628-635, 637, 640, 642-645, 647,
649, 65:2-658, 660, 663-667, 669-680, dd. 22,
23 en 24 Junij, 692 dd. 25 Junij, 804-806 en
808, dd. 2 Julij 1886.

ART. 3. (Als een nieuw artikel 7 dezelfde ordonnantie).
1. Alle goederen van buiten af ingevoerd zijn, be- 5 pet. op goederen
houdens de nadere bepalingen in deze Wet, onderworpen v. buiten ingevoerd
aan een regt van vijf percent der waarde met uitzondering
van de navolgende goederen, die geheel vrij gesteld worden
van invoerregten : a. Alle soorten van Levende Have.
Vrijgestelde goeder.
b. Banknoten of andere circulatiepapier en munt- Banknoten enz.
specien die als wettig betaalmiddel in dezen Staat
zijn toegelaten.
c. Landbouw-machinerien, als snij-, dorsch- en wan- Landb. machinerie.
machines.
d. Machinerie voor fabrieken, die de voortbrengselen Fabriek machinerie
van bet land verwerken, (hieronder begrepen bet enz.
materieel noodig voor de zamenstelling van machines
e. Lees- en muziekboeken en gedrukte school be- Lees- en Muziekb.
hoeften.
Schoolbehoeften.
1) Zie Wetboek bl. 1118.
3
Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016

34

[1886

f.

Goederen door de jacht buitenlands verkregen door
de burgers der Republiek.
2. Bij de berekening der waarde van goederen regt33 1/3 op overzeesche goederen.
streeks van overzeesche markten of door kooplieden of handelshuizen van over zee regtstreeks ingevoerd, zal vooraf
drie en dertig en een derde percent gezet worden op de
factu ursprij s.
3. De volgende artikelen zijn boven en behalve het
Verdere extra
invoer belasting.
a]gemeen invoerregt ad 5 percent, nog onderworpen aan eene
speciale invoerbelasting als omschreven achter elk artikel.
25 pet. extra op
De navolgende artikelen zijn onderhevig aan 25 percent.
goud zilver enz.
Goud-, Zilver- en Juwelierswaren.
Melk, Visch en Vleesch.
s. d.
Verdere artikelen. Geweren en pistolen per loop
10 0
Alle gevulde patronen voor achterlaadgeweren vervaardigd van papier, per duizend
50
Alle gevulde patronen voor achterlaadgeweren van
carton, koper of ander metaal, per duizend
2 6
0 4
Kruit
···l
0 1
Dynamiet.. .
. . . I r-d
0 6
Lood
... I ~
Hagel
... ~ & 0 3
0 1
Kaarsen
... I ~
Tabak (ruwe staat)
... I ~
1 0
Tabak (gemanufactureerd)
... J
26
Boter
... j
50 0
50 0
Kaas
I
Chicorie
I
50 0
5 0
Koffij
I
Thoo
1.-d 5 0
~Ieel
I § 15 0
Gebak, Beschuit of Koek in blikje of niet
I ~ 50 0
5 0
Mielies en Kafferkoorn .. . .. . .. . .. . .. . .. . I 'E
Varkensvleesch, Varkensvet, (Lard), Ham, Spek ?-~
~
en Worst... ... ... ... ... ... ... . .. I o 100 0

Goederen op jacht
verkregen.

~~

I~

Zout
... I ~
Suiker
... I
Ingelegde en gedroogde Vruchten en Groenten, I
Lekkers en Jams . . .
... I
Zeep (geparfumeerd)
... I
Zeep (niet geparfumeerd)
... I
Steenkolen
... J
Bier
}.......:
Gedisteleerde drank en
::: ~
Azjjn
... A
Sigaren, per honderd
Kafferpikken, per stuk .. .
Kafferkralen, per pond .. .

2 6
5 6
5 0

50
10
5
15

0
0

0

0
3 0
6 0

1 0
15 0
1 0
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s. d.
Koperdraad, per pond ...
Uniform of li vereikleederen, per stuk
Bezemstokken, bijl- en pikstelen, per stuk
Bezem met stok

0 6
1 0
1 0

1 6

Bovenstaande wijzigingen, veranderingen en bepalingen, In werking treden
treden ingevolge Volksraadsbesluit art. 692, dd. 25 Junij der wet.
1886, van af 1 September, 1886, in werking.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident,
\V. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 10 Julij 1886.

WET No. 10, 1886.
OP DE STADSRADEN VOOR DE Z. A. REPUBLIEK.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den
:K A. Volksraad, art. 478, dd. 7 Julij 1886.)
TER uitvoering van artt. 11 en 14 der bijlage tot de
Grondwet (\Vet No. 3, 1881), 1) en met herroeping der Wet
No. 16, 1880, 2) wordt bepaald als volgt:

ARTIKEL l .. Elk dorp in de Republiek, met eene bevol- Welke dorpen tot
king 'van)..t...riiet minder dan 500 blanke personen kan ver- :;;tad kunnen worden
klaard worden tot eene stad volgens deze wet, m~t de magt verklaard.
en bevoegdhe1d van een regtspersoon.
2. Zulke stad is geregt.igd de regeling en het bestuur Stad gerechtigd tot
van de huishouding der stad, onder een Stadsraad te stellen. Stadsraad en Burgebestaande uit zes of acht leden, naar de bevolking, waarvan meester.
de Voorzitter den titel zal dragen van Burgemeester.
3. De Landdrost van het district is geregtigd en ge- Bijeenkomst met
houden wanneer een schriftelijk verzoek aan hem wordt het doel Stadsraad
. t , d' oor n1e
. t mm
. d er d an 2'"o st emgeregt'1g d e h ms
. h ou d ers, op te rich ten.
geng
eene bijeenkomst van stemgerechtigde huishouders, te beroepen om te beslissen of een Stadsraad zal worden opgerigt.
1) Zie Wetboek, Bl. 1027,
856.

2) Zie

e 11.
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Kennisgeving van
Bijeenkomst.

4. Van deze bijeenkomst wordt door hem minstens drie
weken teo-yoren kennis gegeven, in de Staats- of plaatselijke
courant, en door aanplakking voor het Landdrostkantoor van
het district.
J"anddr. Voorzitter.
5. De Landdrost zal van deze bijeenkomst voorzitter
ru:~er~erheid beslist zijn en door de meerderheid der tegenwoordig zijnde stembiJ biJeenkomst.
geregtigde huishouders doen beslissen of er een Stadsraad
zal zijn of niet.
Commissie benoemd
6. W ordt er tot de oprigting van een Stadsraad besloten,
om regulatien op te zal tegelijk bij meerderheid eene commissie worden benoemd
stellen·
om regulation voor de regeling, bestuur en huishouding der
stad op te stellen.
Regulatien binnen
7. Deze commissie zal binnen eene maand de Stads1 maand in te
regulatien opstellen en· aan den Landdrost inzenden. Deze
~e;:C~~t Regulatien zal dadeli).k een biJ.eenkomst bijeenroepen bij kennisgevin~
aan bijeenkomst op de WlJZe als biJ art. 4 voorgeschreven, en daar de blJ
voorgesteld.
hem ingezonden concept-regulatien voorleggen. Bij deze
bij eenkomst zal de Landdrost voorzitter zij n. Indien de commissie niet binnen een maand aan haar opdragt voldoet, zal
die commissie vervallen zijn. De Landdrost zal dan een
nieuwe bijeenkomst moeten bijeenroepen op de wijze als bij
art. 4 voorgeschreven en een nieu we commissie zal moeten
gekozen worden als bepaald bij art. 6.
Grenscheiding en
8. In de Siadsregulatien wordt de grensscheiding van de
verdeeling der stad. stad omschreven, de stad des noods in wijken verdeeld, het
getal wijkmeesters bepaald en hunne pligten en magten omschreven, ook voorziening gemaakt omtrent de klassificatie
Waardeering van in waardeering van het vastgoed; verder bepalinge11 voor
aile andere doeleinden van algemeen belang en van boeten
vast goed,
en straffen op overtredingen van regulatien.
Stemmen over de
9. In de bijeenkomst bedoeld in het eerste lid van
Concept Regula ties. art. 7, wordt eerst elke regula tie in het bijzonder en daai'na
het geheel tot stemming gebragt, of dezelve aangenomen,
·
verbeterd of verworpen zullen worden.
Aangenomen Regu10. De door de bijeenkomst aangenomeiie regulatien
laties onderworpen worden door den Voorzitter onverwijld aan den Staatsaan
· toegezon d en, om door den U1tvoeren
·
d en R aa d v.erUitv,goedkeuring
Raad.
secretar1s
anderd of goedgekeurd te worden, ingeval van goedkeurmg
worden dezelve op de gewone wijze gepubliceerd en verkrijgen
kracht van wet; doch ingeval de Uitvoerenden Raad verandering in dezelve maakt, worden de regulatien met de veranderingen naar den Landdrost teruggezonden, die, na eene
Verdere bijeenkennisgeving van minstens acht dagen, op de wijze zooals
k~mst op door
bij art. 4 voorgeschreven, eene andere bijeenkomst zal houden,
U1tv.
Raadgemaakte
· h ou d ers t e d oen b es1·Issen of
wijzigingen
in
om d oor d e s t emgeregt'1g d e h ms
Regula ties.
de gemaakte veranderingen zullen worden aangenomen of niet.
Hoe te handelen
11. Indien do veranderde regulatien door de stemgeregwaarwijzigingen niettigde huishouders niet worden aangenomen zal de Commissie
worden aangenomen nieu we regulatien opstellen en die op dez~lfde wij ze als in
het eerste geval aun goed- of afkeuring onderwerpen.
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12. Nadat de regulatien zullen zijn vastgesteld en kracht Latere verandering
van wet hebben bekomen, zullen dezelve van tijd tot tijd der Regu.laties na
mogen worden veranderd en bij- of afgedaan, doch daartoe goed.keurmg. Hoe
·
..
.
daarm te handelen.
zal een sch r1'ftel"k
IJ
verzoe k , d.oor mmstens
VlJf-en-twmtig
stemgeregtigde huishouders onderteekend, aan den Stadsraad
moeten worden ingezonden, die dan na eene kennisgeving
van minstens veertien dagen, op de wijze hiervoren beschreven, eene bijeenkomst van stemgeregtigde huishouders zal
doen houden, in welke bijeenkomst de verlangde veranderingen, bijvoegingen of aflatingen op dezelfde wijze zullen
moeten worden aangenomen en de goedkeuring van den
Uitvoerenden Raad bekomen, en kracht yan wet erlangen
als omtrent de oorspronkelijke :regulatien is' bepaald.
13.' Geene Stad:sregulatie zal in strijd mogen zijn met Geene Regulatie in
deze wet.~,__De beslissing van den Uitvoerenden Raad zal in strijd met de wet.
deze finaal zijn.
1
14. N adat de Stadsregulatien· zullen zijn goedgekeurd Kiezen van leden
en gepubliceerd, zal de Landdrost na eene kennisgeving van na goed.keuring der
. t ens veert'wn d agen, op d e WlJze
.. h'1ervoren b epaald , d e Regulabes.
m1ns
leden van den Stadsraad doen kiezen op eene bijeenkomst
waarvan hij Voorzitter zijn zal.
15. Niemand zal als lid van den Stadsraad worden ge- Wie verkiesbaar als
kozen, tenzij hij eigenaar is van vast goed, gelegen in de lid van Stadsraad.
stad, ter waarde van minstens £500 en zelfin de stad woont.
16. De kiezing van leden yan den Stadsraad geschiedt Kiezing geschi(?d bij
bij meerderheid van stemmen, bij gesloteh stembriefjes, na- meerderheid van .
dat de kandidaat eerst door iemand der sterngeregLigde huis- stemmen.
houders zal zijn voorgesteld en door een ander gesecondeerd;
wanneer <le stemmen staken zal voor zulk eenen op nieuw
worden ·gestemd en weder stakende zal het lot beslissen
tusschen de gekozenen.
17. Bij het einde van het eerste jaar na de eerste kie- Na eerstejaar treedt
zing zal de helft der I eden bij loting en daarna bij het einde helft der led en at.
van elk volgend jaar de overige helft in volgorde aftreden,
zullende daarvan een behoorlijk register worden gehouden.
De afgE-tredenen zijn echter weder herkiesbaar.
18. Een lid gekozen in plaats van een ander wiens Tijd van aftreden
diensttijd bij zijn aftreden of overlijden nog niet verstreken van lid idn plaats
c-1
t"d
.. v. een an er gekozen
was, za l moe t en a ft re d en op d enzel lUen
IJ waarop ZIJn
voorganger had moeten aftreden.
19. De verdere verkiezing van Raadsleden en ook elke Verkiezingen gekiezing in plaats van een Raadslid die aftreedt of ophoudt houden. volgens
.. zal gesch'1e d en 1n
. overeenst emmmg
.
me t d e Regulatlen.
R aa d sl1'd t e ZIJn,
Stadsregulatien die daaromtrent zullen zijn gemaakt en vastgesteld.
20. Eenig Raadslid die ophoudt het vereischte vast goed Verbeurin.g v. ambt
te bezitten, of zonder verlof van den Raad voor meer dan als Raadshd.
vier gewone zittingen afwezig blijft, of insolvent wordt, of
onbekwaam om de pligten van zijn ambt waar te nemen
wegens ligchaamsgebreken of krenking van verstandsver111oDigitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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gens, of eene betrekking onder den Stadsraad aanneemt,
waara::m betaling is verbonden, zal zijn ambt als Raadslid
verbeuren.
Hoe te handelen bij
21. Indien er met de kiezing van Raadsleden wordt
vQrzuim met kiezing verzuimd, zal het aan den Landdrost vrijstaan, op aanzoek
van Raadsleden.
in geschrifte van vijf of meer stemgeregtigde huishouders,
eene bijeenkomst te beroepen, ten einde zoodanige verkiezing
te doen plaats vinden.
Geregelde bijeen22. De Raadsleden zullen hunne geregelde bijeenkomsten
komst eens in de tot het verrigten van bezigheden minstens eens in de maand
maand.
moeten houden.
Quorum van Raads23. Het quorum van Raadsleden voor de verrigting van
leden.
bezigheden bestaat uit een Raadslid meer, dan de helft van
het voltallig gekozen getal.
Secretaris en
24. De Stadsraad kan een Secretaris en Thesaurier beThesaurier.
noemen en zulke andere beambten als volgens Stadsregulatien worden toegestaan, en hen uit hunne bediening ontslaan.
Raadslid ontvangt
25. Geen Raadslid zal uit de Stadskas eenig salaris of
geen salaris.
loon ontvangen voor bij woning der zittingen, op verbeurte
van zijn ambt.
Notulen v. Stadsraad
26. De Stadsraad zal geregelde notulen zijner verrigtingen houden, die na goedkeuring door den Voorzitter en
Secretaris zullen worden onderteekend. Deze notulen zullen
als getuigenis gelden van de handelingen van den Raad.
Boek v. ontvangsten
27. De Stadsraad zal behoorlijk boekhouden van de on ten uitgaven.
vangsten en uitgaven, welk boek ter inzage en tot ondeJ.·zoek
van stemgeregtigde huishouders op alle gepaste tijden open
zijn zal.
Afsluiten van stads28. De Rekening van Stadsuitgaven en inkomsten zal
rekeningen.
op den 31sten December van elk jaar afgesloten woruen en
een afschrift daarvan voor bet einde der maand J anuarij
daarop volgende ten kantore van den Stadsraad ter inzage
en voor onderzoek van stemgeregtigde huishoudera worden
geplaatst.
Inkometen der stad.
29. De inkomsten der Stad bestaan in :
a. De recognitie door ieder eigenaar van een erf of
gedeelte van een erf.
b. Uit een zekere penning van de getaxeerde waarde
der bebouwde en onbebouwde erven en woningen.
c. De opbrengsten der markt-, schut- en weigelden.
d. Huur van het gebruik der stedelijke eigendommen.
e. Alle boeten op overtredingen der Stadsverordeningen.
f. Alle andere Stedelijke inkomsten.
Hefting v. belasting
De Stadsraad zQ.l voor bet heffen van eenige belasting
vereischt goedkeur. de
goedkeuring van den Volksraad vooraf ontvangen.
Volksraad.
30. Geen regeringseigendommen of erven waarop kerken(
Welke kerkgebouwen en pastorien
zijn gebouwd (voor zoover deze laatste als openbaar kerkplein •
niet onderhevig
zullen blijven dienen) benevens erven waarop pastorien zijn
aan belasting.
gebouwd, zullen met eenige belasting worden bezwaard.
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31. De Stadsinkomsten worden ingevorderd door den Invordering en verThesaurier of eenig door den Stadsraad gemagtigd persoon antw?ording van
en door dezen aan de Stadskas verantwoord.
stadsmkomsten.
32. De Stadsbelasting kan zoowel van den eigenaar als Wie aansprakelijk
van den bewoner van het belaste vastgoed of van beiden voor stadsbelasting,
worden gevorderd, zonder beneming van het recht van schadevergoeding van den een of den ander, en met dien verstande
dat geen bewoner die geen eigenaar is aansprakelijk zal zijn
voor belasting, die betaalbaar is geworden op het door hem
bewoonde goed voor den tijd zijner inwoning.
33. De Stadsraad wordt gemagtigd nachtwachten en Nachtwachten en
straatbewaarders aan te stellen, als opzigt over straten en straatbewaarders.
publieke werken en eigendommen en tot bewaring der rust
in de stad met de magt van policiedienaren.
34. De Stadsmad wordt gemagtigd toi; het aankoopen Brandspuiten, lamvan brandspuiten, het oprigten van }ampen aan de straten, pen, bruggen, da~·
· d e st a d · h et 1eggen v.
men enz., verdeehng
p1e1nen
en an d ere open b are p 1aa t sen 1n
water en belasting
van bruggen, dam men en andere waterwerken, heli verdeelen daarop, publ. straten
van het water tot bevochtiging van erven en het heffen van
belasting daarop, het instandhouden en beheer van alle
publieke straten, bruggen, watersloten, enz., binnen de Stadsgronden.
35. De Stadsraad wordt gemagtigd t Jt het oprigten van Oprichten v. markmarkten en schutkralen, onder zulke regulatien als daarom- ten en schutkralen.
trent door de stemgeregtigde huishouders zullen zijn goedgekeurd en door den Uitvoerenden Raad bekrachtigd.
36. In de Stadsregulatien zullen ook voorzieningen Onderzoekt>n en
voorkomen voor het onderzoeken en ijken van maten en ge- ijken v~n maten
.
.. en rem
. h m'db"lJ en engewigten.
w1gten,
voor h et aan h ou d en vansl ag t enJen
in dezelve, om trent het geweldig drijven of jagen door de Slagterijen. Geweld.
straten met wagens, karren, of te paard, voor de wegruiming drijven,. ~egruimen
·
· en e1n
· d el"k
. d ermssen
van h 1n
en vm'1 ms,
IJ voor h et geen er meer van vmlms ·
te pas mogt komen in een geregeld Stadsbestuur.
37. De Stadsraad mag in overeenkomst treden voor het Overeenkomst voor
doen van open bare werken en het leveren van benoodigd- het maken v. openb.
werken. Tenders
heden, doch geene zulke overeenkomst mag worden gesloten boven de £30.
voor eene som £30 te hoven gaande, zonder dat tenders zijn Geen Raadslid mag
aangevraagd en geen raadslid zal direct of indirect een aandeel deelen daarin.
in zulke overeenkomst of tender hebben, onder verbeurte van
al het voordeel van zulk aandeel en onder straffe van het
verlies van zijn ambt als raadslid.
38. De Stadsraau is geregtigd om huizen of land voor Koopen en huren v.
Stadsdoeleinden te koopen of te huren doch in het eerste huizen of ~and voor
.
·
'twee der den der s tem- stads doelemden.
geval zal de goedkeurmg
van m1nstens
geregtigde huishouders aanwezig op eene openbare bijeenkomst wettiglijk tot dat einde te worden beroepen en de
bekrachtiging van den Uitvoerenden Raad mveten worden
verkregen.
39. Het eigendomsregt opal de gemeene vaste stadseigen- Eigendomsregt op
dommen is in den Stadsraad gevestigd zonder magt van ver- gemeene vaste
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eigendommen.
vreemding, hetzij bij wijze van verkoop, schenking, verhuur
Wanneer allP.en ver- als anderzins, tenzij de toestemming daartoe gegeven worde
vreemding.daarvan op eene openbare vergadering der stemgeregtigde huishoumag geschieden.
ders, wettigl\jk bijeengeroepen, waar minstens een-vierde

dier huishouders tegenwoordig is, door minstens twee-derden
der stemmen. Daarna is nog de goedkeuring van den Uitvoerenden Raad noodig, die volkomen bevoegd is zij ne goedkeuring te weigeren.
Eigendomsregt in
40. Ret eigendomsregt op al de gemeene losse stadsgemeene losse stads- eigendommen is in den Stadsr:tad geve:5tigd, die over dezel ve
goederen.
naar de vereischten van de belangen der stad kan beschikken.
Opleggen van boete.
41. De Raad legt ter eerster instantie de boeten en
straffen op die bij de Stadsregulatien zij n voorgeschreven,
Bepaling van
en bepaalt bet bedrag der belasting dat wettiglijk verschulbelasting.
digd is, op de wijze door de Stadsregulatien te worden vastLanddrost voert
gesteld. Bij gebreke van betaling wordt de Landdrost van
u~tspraak van Raad bet district gemagtigd en is bij verpligt de uitspraak van
mt.
den Raad uit te voeren, op dezelfde wijze als een vonnis of
regtspraak, die door hem is geveld; van de uitspraak van
den Raad zal de verongel~jkte partij in hooger beroep voor ·
Appel naar Hoogere den Landdrost en vervolgens voor de Hoogere Hoven mogen
Hoven.
komen, op dezelfde wijze als in de regulatien voor civiele
en crimineele procedures is voorzien.
Bueten ten behoeve
42. De boeten onder de Stadsregulaties opgelegd zullen
der stadska$.
ten behoeve der stadskas zijn, doch zal het aan den Stadsraad _geoorloofd zijn een gedeelte daarvan aan den aanbrenger
in eene zaak toe te staan.
Wie stemgeregtigd'
43. Ieder blank manspersoon, die volgeils de wetten des
is.
lands stemgeregtigde is, zal, wanneer hij in een stad woont,
regt van stemmen hebben in alle zaken of kiezingen betreffende stadsaangelegenbeden.
Van den Voorzitt~r
44. Bij alle bije0nkomsten in deze wet bepaald en waar
en wanneer gekozen. er geene _voorziening is gemaakt wie voorzitter zal zijn, zal
. de voorzitter door de meerderheid der bijeenkomst worden
gekozen, tenzij · and:->rs in de Stadsregulatien is voorzien. De
Staken 1\r. stemmen. voorzitter zal bij staking van· stemmen eer:..e beslissende stem
hebben, en ter eerste instantie over de verkiesbaarbeid._van
eenen kandidaat beslissen, die bij de hijeenkomst wordt
yoorgedragen.
Stadskas draagt
-45. Alle kosten tot bet in werking brengen van de vooronkosten.
zieningen .dezer wet, zullen door de stadskas worden gedragen.
~ege.r1~t'rijdige hepa46. Aile bepalingen, voorkomende in wetten of in Stadshng~n herroepe;u. regulatien, met deze wet in strijd, worden hiermede herroepen.
Stadsregulaties in Alle Stadsregulatien zullen in overeenstemming met deze
overeenstemming
wet moeten worden gebragt. De beslissi..4.
bierover en de
met deze wet.
~
..
regeling hiervan zijn opgedragen aan den Uitvoerenden Raad.
Erven staande op
47. Erven, staande op naam van bet Gouvernement, op
naam der H.egering. het oogenblik dat een Stadsraad in werking treedt, zullen
Staatseigendom blijven, tenzij zij uitdrukkelijk op den Stadsraad worden getranspQrteerd.
Goedkeuring van
Uitv. Raad.

u

?\
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De gemeene dorps- of stadsgrond zal beschou wd worden Dorpsgrond het
de eigendom te zijn der stad, en de regeling van het gebruik eigendom van de
daarvnn zal aan den Stadsraad opgedragen zijn. Wanneer stad.
echter de Regering v0or militaire of andere doeleinden van Ultzondering voor
staatsbelang de dorps- of stadsgronden of een deel daarvan militaire doeleinden.
voor tijdelijk of permanent gebruik noodig heeft, kan daartoe
door den Uivoerenden Haad verlof worden gegeven. De
regeling en beslissing van den Uitvoerenden Raad daaromtrent zal finaal zijn.
48. Deze wet zal in werking treden dadelijk na publi- Inwerking trcden
catie in de Staatscourant.
der wet.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresiden t.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 21 Julij 1886.

WET No. 11, 1886.
HOUDENDE MAATREGELEN TEGEN DE VERSPjtEIDING VAN BESMETTELIJKE EN
T AANSTEKELIJKE ZIEKTEN.

(Goedgekeurd en voor een jaar in werking gesteld bij besluit
van den E. A. Volksraad, art. 1277, dd. 2 Augustus 1886.)
DE Volksraad, overwegende dat het noodzakelijk is
maatregelen te nemen tegen de verspreiding van besmettelijke en aanstekelijke ziekten, besluit:
KINDERPOKKEN.
. ARTIKEL 1. Indien er gevaar bestaat dat J:(.inderpokken Staatspresident kan
van buiten den Staat.,. kunnen worden ingebracht, zal ZHEd. voorzorgmaatrege1
de Btaatspresident de macht hebben zulke voorzorgsmaatk~ndnemek.nk
tegen
.
m erpo en van
regelen langs de grenzen te doen nemen en zoodamge regu- buiten.
latien te doen proclameeren als ZHEd. moge oordeelen
vereischt te worden om het inbrengen der ziekte binnen den
Staat te voorkomen.
2. ZHEd. de Staat8president wordt hiermede gemachtigd, Staatspresident kan
zoo dikwijls ZHEd. ter bewaring van de aJgemeene gezond- door proclamatie
heid mocht noodig oordeelen, bij proclamatie eenige grens plaaktlsen als besmet
. dorp of eemge
.
"k t e ver aren.
van den Staat, eenige stad, eemg
WIJ
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staatspresident stelt verklaren als door de
daaromrtent regula- van het verkeer over
ties vast.
zulk dorp of zulke

Kinderpokken besmet, en ten opzichte
zulke grens of met en uit zulke stad,
wijk en de limieten daarvan, en de
voorzorgsmaatregelen aldaar in acht te nemen, zoodanige
regulatien vast te stellen en te publiceeren als ZHEd. moge
oordeelen vereischt te worden. Dergelijke regulatien zullen
van kracht zijn totdat zij door ZHEd. den Staatspresident
bij proclamatie buiten werking worden gesteld.
Proclamatien en
3. De proclamatien vermeld in artt. 1 en 2 dezer wet
strafbepalingen
en eenige strafbepalingen in die proclamatien opgenomen,
voorloopig kracht zullen kracht van wet hebben totdat zii door den Volksraad
van wet.
OJ
in zijne eerste op de publicatie volgende zitting zullen zijn
bekrachtigd, gewijzigd of ter zijde gesteld.
Hoe te handelen
4. Onmiddelijk wanneer in eenige stad of dorp de Kinderw.aar kinderpokken pokken mochten uitbreken, zal de Lnnddrost of Residentmtbreken.
V rederechter aldaar, per telegram, indien er een telegraafkantoor is, of anders per expresse, den Staatssecretaris
daarvan kennis geven en zal hij zoodanige voorloopige
maatregelen nemen als vereischt, ter voorkoming van verdere
verspreiding der ziekte.
Voorloopigestappen
5. Wanneer in eenig wijk binnen den Staat de Kinderb~j 't uitbreken van pokken mochten uitbreken, zal de Mijncommissaris, de
kmderpokken.
Veld cornet of de Assist en t-Veldcornet der wijk, of de Com·
missaris van Naturellen zulke voorloopige stappen nemen
a1s vereischt, ter voorkoming van verdere bestreiding der
ziekte en zal hij onmiddelijk nadat het ter zijner kennisse
is gekomen, den Landdrost van het district daarvan rapport
doen, die zonder eenig verzuirn zal handelen als in art. 4
bepaald.
Iadelijke kennis
6. Eenig geneesheer, eenig patient behandelende en bedoor geneesheer te vindende dat zoodanig persoon lijdende is aan Kinderpokken,
worden gegeven.
zal daarvan dadelijk de naasLbestaanden van den patient,
indien die er zijn, en den Landdrost ofResident-Vrederechter
van het dorp, den l\:Iijncommissaris, den Commissaris van
N aturellen of den Veldcornet der wijk (indien de zieke op
het platteland woont) kennis geven.
Plaatsen _yan geele
7. Eenig inwoner van dezen Staat, in wiens huis, hut
vlag_ nabiJ besmette of kraal de Kinderpokken mogten uitbreken of heerschen
wonmg of kraal.
.
'
zal ten teeken daarvan en tot waarschuwmg voor anderen
een geele vlag, zooveel mogelijk aan alle kanten zichtbaar,
op of nabij zijne woning of kraal plaatsen, en tevens zorg
dragen dat geen verkeer en geene gemeenschap plaats vinde
tusschen de personen van zijn huigezin of inwonenden en
anderen.
Hoe te handelen in
8. Reizigers zullen moeten vertoeven ter plaatse waar zij
geval van reizigers door de ziekte worden aangetast, en indien zij op de aanaangetast door
gekomen p]aats geene huisvesting kunnen bekomen, zal de
kinderpokken.
eigenaar of bewoner derzelve van de ziekte onverwijld ke~.mis
geven aan den eersten Veldcornet, Resident-Vrederechter,
Mijncommissaris of Commissaris va!l Naturellen, die verplicht
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is eene verblijfp1aats voor den zieke aan te wijzen en bij
onvermogen van dezen in zijne verr1eging te voorzien voor
rekening van bet Gou vernement.
9. Zoodra de ziekte zicb op eenige p1aats vertoont, betzij Verplichting van
onder de blanken of de gek1eurden a1daar wonende za1 de eigenaar of bewoner
·
..
om dadelijk kennis
e1gen.aar
of b ewoner d er p 1aa t s verp1'1~ bt ~1Jn,
onm1:dd e11 lJ.. k te
geven van vE'rkenn1s te geven aan den eersten Com·m1ssans van Naturellen, huizing der ziekte.
Resident-Vrederecbter, Ve1dcornet of Mijncommissaris, die
bet dade1ijk in zijne wijk za1 bekend maken en aan den
Landdrost van bet district rapporteeren.
10. In geva1len waar bet ganscbe buisgezin aan de ziekte ':eldcori?et gemachlijdende is en geene bu1p kan krijgen za1 de Ve1dcornet bet tigd assistenten te
J
benoemen tegen verrecbt bebben een of meer personen te benoemen orr.. zu1k goeding waar geheel
buisgezin te assisteeren, waarvoor door bet Gouvernement, huisgezin lijdende is
op de noodige verklaring van den Ve1dcornet, betaling za1
worden verstrekt, indien geeiscbt.
11. De V e1dcornet za1 gerege1d om de 14 dagen van den Rapport iedere H
staat en den voortgang der ziekte in zijne wijk aan den dagen door VeldLanddrost van bet district vers1ag doen:
cornet.
12. Ingeva1 van onvermogen van eenige persoon of k1eur- Ingeval van onverling aan de ziekte lijdende, za1 de te ver1eenen bu1p van nRloge~ verleent
· d en levensmiddelen.
. egermg genees- en
genees- en 1evensm1· dd e1en d oor b et G ou vernement wor
vergoed, mits onder beeedigde verk1aring dat de bulpmidde1en ge1everd zijn en de zieke ze1f onvermogend was.
13. De kleederen en bet beddegoed, betzij door b1anken, Reinigen ofverbranbetz~j door kleurlingen gedurende de ziekte gebruikt, zullen den van kleederen
op last van den geneeskundige gereinigd of verbrand worden, eon beddegt~ed.
.
d er b el 10or11J.. k d oor onpartlJ"d'1gen ge t axeer d e voor.
ompensa 1e er
on d er vergoe d mg
waarde door bet Gouvernement, en bet buis waar de ziekte Zuivering v. huizen.
gebeerscbt beeft, moet worden gezui verd op kosten van bet
"Comite van Gezondbeid."
14. De Commissarissen van Naturellen en de Ve1dcor- Naturellen Oommisnetten zullen toezien en zorg dragen dater geen gemeenscbap sarissen en veldcor.
netten zorgen dat
of verkee~ p1aats vmdt tusscben de bewoners van plaatsen geen verkeer geof kafferkra1en en anderen, tot tijd en wij1e de Commissaris schiedt met plaatsen
van Naturellen of de Veldcornet der wijk daaromtrent de en kafferkralen.
noodige maatregelen beeft genomen, die bij verplicbt is
zonder eenig verzuim te nemen. en in werking te brengen.
15. Eenige overtreding van eenige bepa1ing dezer Wet of Strafbetaling £10
van eenige der bepalingen der in deze Wet vermelde regu- ?oete t~nzij anders
latien waarvoor geene bepaa1de boete of straf is vastgesteld, Is voorzien.
zal worden gestraft met eene boete, £10 Stg. niet te boven
gaande, of bij gebreke van betaling gevangenisstraf, drie
maanden niet te boven gaande.
16. De hoven van Landdrosten, Mijncommissarissen en Landdrosten, MijnResident Vrederecbters en de Commissarissen van Naturellen commissaris, R. Vre· · d'1c t'1e 1n
· eemge
·
· derechter
en Natub lJ.. d e k1 eur l'mgen b ebb en JUriS
vervo l gmg
rellen Oommissaris
voor de overtreding der bepa1ingen dezer Wet of eenige hebben jurisdictie.
proclamatie, order of regulatie gemaakt en vastgeste1d onder
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deze Wet, welke overtredingen door den Publieken Aanklager
van het Gouvernement zullen moeten vervolgd worden.
Bijeenkomst van
17. ~e Voorzi.~ter ·van elken Stadsraad zal verplicht zijn
inwoners te worden zoo spoed1g mogehJk na het van kracht worden dezer \Vet,
geroepen.
eene bijeenkomst van inwoners der stad op te roepen; deze
oproeping zal geschieden door publicatie minstens 7 dagen
van te voren in de Staatscourant en door aanplakking eener
Kiezen van Comite kennisgeving op meedere plaatsen in de stad. Op deze
van Gezondheid.
bijeenkomst zullen bij meerderheid van stemmen gekozen
worden 5 personen als een Comite dat den naam zal dragen
van "Comite van Gezondheid" en waarvan bovendien de
Landdrost, de Voorzitter van den Stadsraad, de DistrictsDiensttijd van
geneesheer en de V eldcornet ex officio led en zullen zij n. De
Comite.
aldus gekozen leden van het Comite zullen in die betrekking
door ZHEd. den Staatspresident voor den tijd van twee
jaren worden aangesteld en die aanstelling zal in de Staatscourant worden gepubliceerd. Wanneer de tijd van 2 jaren
van een aldus gekozen en aangesteld lid om is, kan hij als
zoodanig worden herkozen.
Comite kan voorDoor het Comite van Gezondheid zullen, wanneer in
zorgsmaatregelen
zulk eene stad de besmetting mocht uitbreken, voorzorgsnemen.
maatregelen worden genomen en tevens regulatHin overeenkomstig deze Wet en de proclamaties door ZHEd. den
Staatspresident uitgevaardigd voor het doel worden opgesteld,
~egulatien verwelke regulatien, na door ZHEd. den Staatspresident te zijn
~;:f~;~.b~~~:~;~res. bekracht~gd i~ de Staatscourant zullen worden gepubliceerd
en onm1ddeliJk daarna kracht van Wet hebben voor en
binnen de limieten van zulke stad en daarbij behoorende
dorpsgronden. Deze regulatien zulien van kracht blijven,
tot dat zij door ZHEd. den Staatspresident bij proclamatie
buiten werking zijn gesteld.
Inhoud der Regulatien.

18. De in het voorgaande artikel vermelde regulatien
zullen mogen inhouden :Bepalingen en beperkingen omtrent het publiek verkeer met en binnen zulke stad of zulk dorp.
N em en en toepassen van ontsmettings maatregelen op
personen en goederen, zulke stad of dorp binnenkomende of verlatende.
Afwijzing en beperking van verkeer tusschen kleurlingen komende van buiten en komende en verblijf houdende in zulke stad of dorp.
Machtiging tot aanstelling van personen belast met de
uitvoering der bepalingen der regulatien.
Machtiging tot het nemen van maatregelen voor den
algemeenen reinigheidstoestand der stad of van
het dorp, en daartoe inspecteeren van woningen
en grond der inwoners.
Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016

1886]

45
Machtiging tot oprichting van ontsmettingshuizen,
hospitalen en afzonderings-gebouwen.
Machtiging tot afzondering van door de ziekte besmette of daarvan verdachte personen.
Bepalingen omtrent cen tijd, de plaats en de wijze
vrn begrafenis van aan de ziekte overleden personen.
Strafbepalingen omtrent overtredingen van de bepalingen der regulatien.
En zulke andere maatregelen als voor het doel om de
gezonden te beschermen en aan de zieken, waar
vereiscbt, de benoodigde hulp te verleenen, mogen
worden beschouwd te zijn vereischt en noodig.

19. Op dorpen waar geen Stadsraad bestaat zal de Land-Hoe bijeenkomst
drost of de Resident-Vrederechter naar h·et geval moge zijn geroepen waar geen
·
. moge l"k
zoo spoe d1g
IJ eene b"IJeen k' oms t van d e 1nwoners
van'Stadsraad.
het dorp bijeenroepen, op de wijze en voor heLzefde doel
als in art. 17 bepaald. Het Comite van Gezondheid zal in Comite van gezonddit geval bestaan uit 3 gekozen leden, benevens den Land- heid in zulk geval.
drost of· Resident Vrederechter, naar het geval moge zijn,
den Veldcornet en den Districtsdocter als ex offico leden.
Voor dit Comite en de door hen opgestelde regulatien gelden
de respectieve bepalingen van de artikelen 17 en 18.
20. De Veldcornetten der verschillende wijken zullen in Bijeenkomsten in
elke wijk zoo spoedig mogelijk na het van kracht worden wijken.
dezer Wet, eene bijeenkomst van de inwoners dier wijk bijeenroepen op dezelfde wijze en voor hetzelfde doel als in
art. 17 bepaald en wel op eene "plaats" in de wijk gelegen.
Het Comite van Gezondheid zal in dit geval bestaan uit Comite van gezond3. gekozen leden, benevens den Landdrost, den Mijncom- heid in wijken. ·
rilissaris, de Veldcornetten en de Assistent-V eldcornetten, de
Commissarissen van · N aturellen, de Districts-geneesheer en
de practiseerende Geneesheer, zoo die er zijn, als ex officio
led en.
Voor dit Comite en de door hen opgestelde regulation,
zullen de respectieve bepalingen gelden van de artikels 17
en 18.
21. Het Comite van Gezondheid, gekozen en aangesteld Speciale belasting
volgens de artikels 17 en 19 voor eenige stad of dorp is door Comite van
·
. ·l en d e · u1tvoenng,
·
·
. goed' eigendommen
Gczondheid op in
vaste
gerecht1gd
voor bet doe
en tot het
maken der koston benoodigd voor bet uitvoeren der regu- stadsgronden.
latien in art. 18 dezor Wet vermeld, eene speciale belasting
te heffen van eene penny p~.lr pond niet te bovengaande
en per jaar op aile vaste eigendommen binnen de stads- of
dorpsgronden gelegen, volgens taxatie van het Comit~ van
GezorJ.dheid, en dezel ve te inn en op de gewone wijze.
22. Het Comite van Gezondheid, gekozen en aangesteld Belasting te worden
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geheven doorComite volgens art. 20 dezer Wet voor eenige stad
van Gezondheid in rechtigd voor het doel en de uitvoering en
stad of dorp.
der kosten benoodigd voor de uitvoering

of dorp, is getot goedmaken
der rAgulatien
vermeld in art. 18 dezer Wet, eene speciale belasting te
heffen niet te bovengaande zes pence per pond en per jaar
en gerekend op het bedrag der huurpenningen door huurders van vaste eigendommen binnen de stads- of dorpsgronden gelegen, aangenomen te betalen als huurwedde.
Zulke belasting zal van de huurders van vaste eigendommen
worden gevorderd en verhaalbaar zijn bij civiel proces op
de wijze voor civiele procedures in dezen Staat bepaald of
te worden bepaald.
nelasting geheven
23. Ret Co mite, overeenkomstig art. 20 dezer Wet gein wijken.
kozen voor eenige wijk, zal gernachtigd zijn tot het heffen
eener buitengewone hoofdbelasting van tien shillings, te
worden betaald door elken blanken of gekleurden rnannelijken inwoner dier wijk, ouder dan 18 jaar, en zulke belasting zal uitsluitend worden besteed voor het doel en de
uitvoering en tot goedmaking der kosten van uitvoering der
regulatien, vermeld in art 18 dezer Wet, en zal verhaalbaar
zijn bij civiel proces, op de wijze door chiele procedures
bepaald of nog te worden bepaald.
Uitbetaling door
24. Ret Gouvernement zal, indien volstrekt noodig, bij
Gouvernement.
tekortkoming van de bijdragen als door de inwoners van
zulke stad, dorp of wijk bijeengebracht, de kosten gemaakt
voor de doeleinden vermeld in ttrt. 18 dezer Wet, eene uitbetaling doen die gelijk kan zijn aan het bedrag door de
inwoners bijeengebracht.
Voorgaande bepa2.5. Aile voorgaande artikels in oeze Wet zullen ook van
~~~~e~/:~d~~~pas- t?.epassing zij~. op aile and~re epid:-_mische ziekten, .. indien
epidernische ziekten. ZlJ op eene WIJ ze optreden d1e als biJ zonder gevaar hJ k kan
worden aangemerkt. De beslissing hieromtrent staat aan
ZREd. den Staatspresident.
INENTINTING EN WEDER-INENTING.
Beteekenis van
zekere woorden.

26. In dit. gedeelte der Wet zullen de volgende woorden
en uitdrukkingen de respectieve meeningen hebben die daaraan hierin nader gehecht z~jn, dat is te zeggen:
Ouder.
Ret woord "ouder" zal insluiten de vader en de
moeder van een echt kind, en de moeder van
Pokstof.
een onecht kind. De benaming "pokstof'. zal
bcteekenen pokstof genomen van eene vaars of
van eene volgroeide koe den .5den of 6den dag,
of van een zuigeling of kind den 7 den of 8sten
dag na de inenting, en het voorwerp waarvan
die pokstof genomen wordt, zijnde een gezonde
zuigeling of kind, of eene gezonde jonge vaars
of volgroeide koe, die niet te voren waren ingeent.
Inenting verplicht.
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dende, zal verplicht zijn, tenzij door ziekte verhinderd, om
zich te laten inenten of wederinenten in tijd van gevaar, de
beslissing waarover aan ZHEd. de Staatspresident verblijft.
28. De Staatssecretaris zal altoos bp die plaatsen, die de Voorraad pokstof.
StaatspreE:ident zal bepalen, een vooraad g2zonde pokstof
laten houden, ten einde distrikts-geneesheeren en practizeerende geneesheeren met zooveel van de pokstof zonder betaling te voorzien als zij billijkerwijze noodig hebben. De
kosten voor het verschaffen, aanhouden en voorzien van die Kosten er van.
pokstof zullen worden bestreden nit geld en die de Volksraad
voor doeleinden dezer wet zal toekennen.
29. De Staatspresident mag regulation uitvaardigen voor R0gulatien voor
het gratis inenten en wederinenten door distrikts-geneesheeren gratis inenten en
of personen opzettelijk als inenters aangesteld en voor het bepa.I.en van plaats
.
.
'
.
en hJd kunnen door
bepalen van plaatsen waar de 1nent1ng moet worden n1tge- Staatspresident
voerd, en ook om van tijd tot tijd kennis te geven van de worden vastgesteld.
dagen en uren waarop de district-geneesheer of een ander
aangesteld inenter op die plaats tegenwoordig zal zijn om
diegenen die nog niet met goed gevolg ingeent zijn en die
daar mogen verschijnen in te enten.
30. Wanneer iemand, onder dan veertien jaren, door een Laten verschijnen
distriktsgeneesheer of iemand door den Staatpresident daar- van gratis ingeente
toe aangesteld, ingeent of wederingeent is, zonder dat zoo personen.
iemand er voor heeft betaald, zal de distrikts-geneesheer of
inenter zoo iemand mogen gelasten op dezelfde plaats en op
denzelfden dag in de volgende week te verschijnen, ten einde
zoo iemand onderzocht kan worden en men het gevolg der
operatie kan te weten komen; en de distrikts-geneesheer of
inenter zal, indien noodig, den persoon die ingeent. ofwederingeent is en die daar verschijnt een certificaat geven aangaande het gevolg der operatie. Indien iemand zal weigeren
te verschijnen of de distrikts-geneesheer of inenter zal toelaten het gevolg der operatie te onderzoeken, zal hij onder- Strafbepaling voor
hevig zijn aan eene boete niet te boven gaande tien shillings. niet verschijnen.
31. In ieder geval waar een kind de or een distrikts-ge- Laten verschijnen
neesheer of in enter door den Staatspresident aangesteld zonder van kinder~n ond~r
betaling zal ingeent zijn, zal de onder of persoon die de ~ 4 ~~gen ..d 1e grahs
·
.. mgeent Z1Jn.
verzorg1ng
van h et k'm d h ee ft , naar h et geva1 mogt Z1Jn,
dat kind laten nemen op denzelfden dag in de volgende
week naar den distrikts-geneesheer of inenter door wien de
operatie werd gedaan, zoodat hij dat kind kan onderzoeken
ten einde het gevolg der operatie te weten te komen, en
desverkiezende pokstof van dat kind te nemen om andere
operatien te doen.
32. De Staatspresident zal de inenting der inwoners van Staatspresident
gevangenissen bandieten-stations gekkenhuizen verbeter- gelast inenting van
·
·'
'
d'
inwoners van gehnizen, hosp1talen en andere plaatsen waar e armen of van"'enissen hospikranken ontvangen worden, mogen gelasten ten tijde hunner tale~, enz. '
aankomst of daarna, en zal eenen ouderdom mogen verklaren
waarna inenting onder dit artikel niet verpligtend zal zijn.
Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016

48
Welke soort van
inenting verboden.

[1886

33. De inenting met vocht uit de pokken van aan kinderpokken lijdende personen is ten strengste verboden.
SYPHILIS.

Verplichting van
persoon met syphilis
besmet.

Hoe te handelen
waar syphilis onder
kleurlingen voorkomt.

In geval van Kralen
onder Kapiteins of
onder-Kapiteins.

Locaties of dorpen
maandelijks te worden onderzocht.

Districts geneesheer
rapporteert aan
Landdrost.
Rego?ering kan verblijf aanwijzen voor
Syphilitische
kranken.

Wanneer besmet
persoon naar elders
kan worden
vervoerd,

34. a. Elke in dezen Staat wonende of verblijfhoudende
persoon zal, indien met eene der aanstekelijke
vormen dezer ziekte besmet, steeds verplicht zijn
zich door eenen geneesheer te laten behandelen
en genezen.
b. Zoodra de ziekte zich op eenige plaats onder gekleurden vertoont, zal de eigenaar of bewoner
der plaats dadelijk den naasten Landdrost, Mijncommissaris, Resident-V rederech ter, Veldcornet,
Assistent Veldcornet of Commissaris van Naturellen daarvan kennis geven, die dan verplicht
zal zij n volgens Wet te handelen.
In alle Kralen waar Kapiteins of onderKapiteins bestaan, zullen ook zij dadelijk aan den
naasten ambtenaar rapp8rtecren zoodra de ziekte
in hunne Kraal uitbreekt of zoo er vermoeden
bestaat dat de een of ander met de ziekte besmet
is. Waar geen Kapitein of onder-Kapitein bestaat,
zal de Veldcornet of Commissaris van Naturellen
het recht hebben een hunner als voorman aan te
stellen, welke voorman verantwoordelijk zal zijn.
c. De Landdrost van elk district zal minstens eenmaal
per maand door den districts geneesheer de locaties van kleurlingen op dorpep doen onderzoeken
en zoo dikwijls de Regeering het noodig oordeelt,
de locatie of verzamelplaatsen van Kaffers in elk
district.
d. De districts geneesheer zal elk geval van Syphilis,
door hem bij het bovenbedoelu onuerzoek ontdekt, dadelijk den Landd1 ost rapporteerea.
e. De Regeering heeft de macht om plekken aan te
wijzen waar zulke Syphilistische kranken zullen
moeten verblijf houden en hospitalen of gedeelten
daarvan voor dat doel in te richten, n~et zooveel
mogelij k bij zondere afdeelingen voor blanken en
gekleurden, mannen en vronwen. Bij Kralen zal
een gedeelte der Kraal daartoe kunnen ingericht
worden.
Mocht de ruimte op de door de Regeering
bepaalde plaatsen te beperkt zijn of worden, dan
zullen de respectieve ambtenaren verplicht zijn de
besmette personen naar andere, daarvoor geschikte
plaatsen te doen vervoeren. Zij zullcn verplicht
zij n aan de Regcering dadelijk rapport daarvan te
doen,
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De Landdrost zal onmiddelijk na ontvangst van het Vervoer van besmet
rapport des geneesheers den met de ziekte besmetten persoon.
persoon doen vervoeren naar eene der door bet Landdrost onder
Gou vernement bepaalde plaatsen. Hij zal tevens zoekt ve~mogens
.
ll
d
omstand1gheden v.
d a d el IJ.. k een on d erzoek. 1nste
en naar e vermogens zulk persoon.
omstandigheden van zulk een persoon.
g. Zulk een met de ziekte besmette persoon zal van Afsluiting van
de prisoniers en alle anderen worden afgezonderd besmet persoon.
gehouden en zal in voormelde plaats moeten bl~jven tot dat hij door den geneesheer als genoegzaam hersteld zal zijn verklaard om haar te kunnen
verlaten.
h. De kosten van onderhoud van zoodahigen persoon Kosten van onderworden betaald door de Regeering met dien ver- houd van besmet
stan de echter dat indien de persoon, aldus met de persoon.
ziekte besmet en verpleegd, goederen bezit de kos- Wanneer die kan
ten van onderhoud van hem gevorderd en bij worden teruggevor·
wei gering op hem bij ci viel proces zullen kunnen derd.
worden verhaald.
i. Gelden noodig voor het bestrijden van Syphilis Kosten in geval
onder N atureilen zullen van N aturellen aileen, naturellen.
kunnen worden gevorderd. De regeling hiervan is
overgelaten aan ZHEd. ·den Staatspresident in overleg met den Superintendent van Natureilen Zaken.
35. Aile overtredingen van voorschriften in deze afdee- Strafbepaling.
ling zullen gestraft worden volgens art. 15 dezer Wet.
MELAATSCHHEID OF LAZARUSZIEKTE. (LEPRA.)
36. Elke in dezen Staat practiseerend gelicentieerd ge- Gene:?heer moet
neesheer zal elken patient aan eene der aanstekelijke vormen dadel.!Jk gev~l van
· kt e l"d
melaatschherd
d ezer z1e
IJ en d e onm1'dd el"k
lJ aan d en naasten am bt enaar rapporteeren.
rapporteeren.
De Regeering zal maatregelen nemen om zulk eenen Maatregelen die
persoon afgezonderrl te houden op zulk eene plaats als door ~eger{~g magtemen
haar zal worden bepaald. Aile kosten zullen door de Re- ~o:~n v~~:~pleging
geering betaald worden, tenzij de zieke iemand is, wiens
middelen het toelaten, zelf de kosten zijner verplegirg te
dragen.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
\V. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 16 Augustus 1886.

4
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WET No. 12, 1886.
Om te voorzien in de toelating van behoorlijk bevoegde personen
om in deze Repu bliek te practiseren als Genees-, Heel- en
Verloskundigen, Apothekers, Chemisten en Drogisten, en ter betere regeling van den verkoop
van Drogerijen en Mediciinen.l)

(Goeclgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb.
Volksraad, art. 1313, dd. 5 Augustus 1886).
NADEMAAL het wenschelijk is dat zij, die geneeskundige hulp behoeven in staat zUn om onderscheid te maken
tusschen bevoegde en onbevoegde practiserende geneesheeren, en dat voor de veiligheid der ingezetenen voorzien
wordt in het verkoopen van vergift in deze Republiek, en
om te voorzien in de toelating van behoorlijk bevoegde
personen om in deze Republiek te practiseeren als genees-,
heel- en verloskundigen, apothekers, chemisten, drogisten,
en ter hetere regeling van den verkoop van drogerijen en
medicijnen :
En het verder wenschelijk is de Schedule No. 18 te
herroepen-" Genees- en Heelkundigen" van de Ordonnantie
No. 2, van 1871, 2) genaamd "Vaststelling v'an en bepaling
omtrent Licentien, Zegelregten, Kantoorpenningen en Salarissen, waartoe de onderscheidene van Regeeringswege aangestelde of toegelaten personen en collegien ge:..-egtigd zijn,
vastgesteld bij Volksraadsbesluit, Art, 305, dd. 8 November,
1871":
Zij het daarom vastgesteld als volgt :Sched.18, Ord. No.2,
Artikel 1. De Schedule genommerd "Achttien-Genees1871• herroepen.
en Heelkundigen," van de Ordonnantie No. 2. van 1871, 3)
getiteld: "Va3tstelling van, en bepaling omtrent LicentiE:in,
Zegelregten, Kantoorpenningen en Salarissen, waartoe de
onderscheidene van Hegeeringswege aangestelde of toegelaten
personen en collegien geregtigd zijn, vastgesteld bij Volksraadsbesluit, Art. 305, dd. 8 November 1871," waarb~j zekere
gelden, kosten en belooning voor Genees- en Heelkundigen
worden bepaald en vastgesteld, z1l herroepen worden, en is
bij deze herroepen. Met bepaling, dat die terugroeping geen
betrekking heeft op iets gedaan of t.oegelaten op eenig verkregen regt of privilegie of pligt of verantwoordelijkheid,
opgelegd of veroorzaakt, of belooning verzekerd v66r het
passeeren dezer Wet, onder en uit kracht van de bij dezen
herroepen Schedule.

Inleiding.

1) Zie Wetboek, Bl. 440.
2) Zie ib., Bl. 440.
3) Zie ib., ib. (Wet No. 8, 1881) en ante Bl. Wet, No. 2, 188G.
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2. De Staatspresident zal regt hebben tot het aanstellen Geneeskundige
eener com missie bestaande ui t drie of meer personen, be- Commissie.
hoorlijk bevoegd tot uitoefening van geneeskunde of bet
toedienen van medicijnen, met name "Geneeskundige Commissie der Z. A. Republiek," en die bet opzigt zal hebben
over de civiele geneeskundige belangen in de Republiek,
onderworpen aan de voorzieningen hieronder gemeld ; en
het zal den Staatspresident vrijstaan, als hij goeddunkt, Bevoegdheid van
eenige leden van die co:nmissie te ontslaan, of ingeval van Staatspresident
·
· h eJ'd , on b evoeg dh e1'd o f d oo ddaaromtrent.
a f wez1g
b e d an k en, verWIJ··d ermg,
van een of meer hunner, een ander of anderen. zooals hij
goeddunkt, in zijne of hunne plaats te benoemen.
3. Iemand, die na dezen wenscht toegelaten te worden Geneeskundigen en
om te practiseren als genees- heel- en verloskuudige of om Apothokers moeten
··
· ie d ee1en of mt
· te venten
'
. ··
me d lCIJnen
of d rogenJen
mt
als gelicentieerd zijn ·
apotheker, chemist of drogist, moet tot dat einde eene
Licentie hebben van den Staatspresident. En ieder die als
bovengezegd wenscht te practiseren zal, tot verkrijgen van
zoodanige Licerttie, zijn diploma of ander getuigschrift over- Overlegging van
leggen tot onderzoek en goedkeuring van gezegde commissie, G~tuigschrift of
ten einde te btwijzen dat hij werkelijk bevoegd is van zoo- Diploma.
danig vak of zoodanige vakken van het geneeskundige
beroep dat hij wenscht uit te oefenen, als hij voorgeeft.
4. Iemand die zonder Licentie te hebben Genees-, Heel- Ongelicentieerd
of Verloskundige hulp verleent en voor zijne ofhare dienstenpersoon geen ver:
haal voor beloonmg
.
b etahng vordert zal geen aanspraak kunnen maken op de van diensten.
bescherming der wet tot verhaal van belooning voor zijne
of hare diensten.
5. Iemand die niet korter dan vier jaren als leerling Examineeren en
bij een behoorlijk gelicentieerd apotheker in dezen Staat toel a;ting va n
1mgen a1s
..
. d h ee ft , za1 een L'wen t'1e k riJgen
om a l s apo th ek er t e leer
Apothekers.
ge d1en
practiseeren, na bet passeren van een examen voor gezegde
commissie, en tot voldoening van de leden er van.
G. De pligt van de Geneeskundige Commissie der Z. A. Lijst v.an reeds
Republiek zal zijn om, zoo spoedig mogelijk na bet passeeren geadnntteer~en
..
k
ll
d'
/ / d . Geneeskund1gen en
d ezer W et , eene 1IJSt te rna en van a en 1e voor e 1n Apothekers, opgewerking treding dezer Wet, toegelaten zijn om genees-, heel- steld door Gen.
en verloskunde uit te oefenen: of om medicijnen of droge- Commmissie.
rijen als apothekers of chemisten en drogisten in den Staat
uit te deelen of uit te venten. Ook zal bet de pligt zijn
van gezegde Geneeskundige Commissie om een register te
houden van allen die onder de voorzieningen dezer Wet Register van onder
toegelaten zijn om eenigen tak van bet geneeskundig beroep deze wet toe?elatene
·
c
· t e rna k en om t e .Apothekers.
Geneeskund1gen en
u1t
te oe1enen,
en van d'1e l"
IJSt eene cop1e
doen publiceeren in de Staatscourant, minstens eens in de Publicatie jaarljjks
maand J anuarij van elk jaar. Deze lijst, of dit register, zal in Staatscourant.
opgesteld en gehouden worden, zooveel mogelijk in overeenkomst met den vorm in de Schedule dezer Wet, of tot
hetzelfde effect.
7. Iemand die met opzet zich doet aanstellen, of tracht Strafbepaling voor
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het voorgeven of zicb te doen aanstellen of registreeren onder deze vV et, door
vertoonen van . bet maken of vertoonen van valscbe of bedriegelijke voorvalsc~e voorstelhng stelling betziJ" mondeling of scbriftelijk, zal VO:)r zoodanige
ten em de aangesteld
' .
· d
d
d"1e b e~ d aar b"IJ· belpt en
of geregistreerd te overtredmg, met 1e er an er
worden als genees- bijstaat, bescbouwd worden als scbuld1g aan misdaad of
kundige of
overtreding, strafbaar door boete of gevangenisstraf, en zal
Apotheker enz.
na scbuldig bevonden te zijn, veroordeeld worden tot een~

boete van niet meer dan vijf-en-twintig ponden sterling, en
bij niet-betaling, tot gevangenisstraf met of zonder dwangarbeid, voor den tijd van niet meer dan zes maanden.
In welk geval reeds
8. Wanneer een geregistreerd practiseerend geneesbeer,
verleende licentie beboorlijk onder de bepalingen van deze of eene vroegere
;:t~o~~~~~n terug- Wet toegelaten, om eenige ~ak van bet geneeskundig beroep
uit te oefenen, zal scbuld1g bevonden worden aan eenige
misdaad of overtreding, of na beboorlijk onderzoek der
Geneeskundige Commissie door de Wet aangesteld, schuldig
zal zijn aan schandelijk gedrag in zijne qualiteit als geneeskundige, zal de Commissie den Staatspresident aanbevelen
om de licentie aan zoo iemand verleend, terug te trekken
en te vernietigen. Daarop zal de Staatspresident regt hebben
om, wanneer bij dit goedvindt, genoemde licentie terug te
Kennis in Staats- trekken en te vernietigen, en daarvan in de Staatscourant
courant.
bekendmaking te doen. Daarop zal de naam van zoodanig
geneeskundige geschrapt worden van het register.
9. Elk apotheker, chemist, drogist en verkooper van
Botte1s of pakjes
inhoudende vergijt medicij nen zal aile bottels of pakjes waarin rottekruid,
als zoodanig te
opium of dergelijke kracbtige medicijnen, gewoonlijk vergift
worden gemerkt.
genoemd, behoorlijk merken met den naam van den inboud
en bet woord VERGIFT, en dat bewaren op veilige plaatsen,
achter slot houden, en zorgen dat dezelve zonder scbriftelijke
permissie van een Landdrost, of bet voorscbrift van een
Bewaren en verkoo- erkend geneesheer, niet verkocbt worden in gevaarlijke maat
pen van vergift.
of boeveelheid. En als bet blijkt dat een apotheker of verkooper van medicijnen zulke giftige of gevaarlijke medicijnen
zonder behoorlijke zorg laat, of die verkoopt in gevaarlijke
maat of hoeveelbeid, zonder scbriftelijk verlof of voorschrift
als boven gezegd, of bedorven geneesmiddelen of drogerijen
houdt, om die te verkoopen, zal bij, na vonnis te .hebben
S trafbepaling.
gekregen, vervallen in eene boete van niet minder dan vijf
ponden Sterling, en niet meer dan vijf-en-twintig ponden
Sterling, en bij niet-betaling gevangen gebouden worden met
of zonder d wangarbeid voor niet Ianger dan zes maanden.
Strafbepaling voor
10. Een apotbeker, chemist, drogist of verkooper van
bet voorzien van
medicijnen, die een kind onder tien jaren oud door verkinderen onder 10
koopen of tot dragen zal voorzien met preparaat van rottejaar met vergijt.
kruid, opium of andere kracbtige medicijn, gewoonlijk vergift
genoemd, en dus gevaarlijk, zal eene boete verbeuren van
niet meer dan 10 ponden Sterling, en niet minder dan een
pond Sterling, voor elke overtreding.
Boek te worden
11. Elk apotheker, chemist, of drogist, of verkooper
Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016

1886]

53

van medicij nen zal in een daartoe bestemd hoek door hem gehouden van verte houden, schrijven den naam van hem aan wien vergift koop van vergift.
verkocht of gegeven wordt, in eeue hoeveelheid, of van een
soort die gevaarlijk is voor het levan, naam en hoeveelheid
van het vergift en den dag van verkoop; hij zal in gebreke
zijnde dit te doen, na vonnis, eene boete betalen van niet
meer dan tien ponden Sterling en niet minder dan vijfStrafbepaling.
ponden Sterling.
12. Alle apothekers, chemisten en drogisten, of verkoo- Welke Pharmacopeia
pers van medicijnen zullen hunne medicijnen klaar maken te worden gebruikt,
volgens zulke Pharmacopeia als door den geneeskundige bij
recept wordt voorgeschreven.
13. Boeten onder deze wet opgelegd zullen ingevorderd Invordering van
worden voor het Landdrosthof van het district waarin de Boeten.
overtreding heeft plaats gehad.
14. Die bericht geeft van eenige overtreding tegen de Aanbrenger ontbepalingen dezer wet, maakt aanspraak op de helft van de vangt helft der
ingevorderde boete; de andere helft zal gestort worden in de boete.
publieke kas, en zal, wanneer niet teruggegeven, gebruikt
worden ten dienste der Regeering.
15. Wat hierin vervat is zal niemand die tot nu toe Bestaande regten
geneeskunde uitoefent met licentie of permissie verleencl van practizijns
. .
.
. d
'S
beschermd.
on d er d e voorz1emngen van eemge wet In ezen taat van
kracht, kunnen onbevoegd maken.
16. Deze Wet zal voor alle bedoelingen worden aange- Titel der Wet.
haald als de "Wet op de Geneeskunde. 1886."
17. Alle W etten en Volksraadsbesluiten, onbestaanbaar Herroepings
met de voorzieningen dezer Wet, zullen herroepen worden clausule.
en zijn bij dezen herroepen.
18. Deze Wet zal beginnen en in uitvoer komen nain werking treden
datum van afkondiging in de Staatscourant.
der wet.
SCHEDULE.
Schedule.
Bevoegdheid.

Naam./ \Voonplaats.

Aanmerkingen.

Potchefstroom. Lid van het Koninklijke ColI
legie van Chirurgijnen.
Gegradueerde
C. D.
Pretoria.
in Medicijnen
Universider
teit van
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staa tssecretaris.
Gouvernementsk:;tntoor,
Pretoria, 25 Augustus 1886.
A. B.

I

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

54

[1886

WET No. 13, 1886.
TOT HET DAARSrELLEN VAN EEN RAAD VAN
EXl}.MINATOREN.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij bosluit van den Ed. Achtb.
Volksraad, art ..563, dd. 18 J unij 1886).

N ADEMAAL het wenschelijk en raadzaam is om betere
voorzieningen, dan tot hiertoe bestaan hebben, te maken
voor d,_,genen die wenschen geexamineerd te worden tot
zekere beroepen in de Z. A. Republiek en de geleerdheid in
de letteren en wetenschap hinnen deze Republiek te bevorderen en breeder te verspreiden, zoo zij en wordt door den
V olksraad der Z. A. Republiek vastgesteld als volgt:
Daarstellen v. Raad
Ar-T. 1. De Staatspresiclent met den Uitvoerenden Raad
van Examinatoren. wordt gemachtigd en hem wordt opgedragen, van tijd tot
tijd, op de wijze hierna breeder in deze Wt t omschreven,
negen personen aan te stellen om te zijn een lichaam, dragende den naam van de "RAAD VAN ExAMINATOREN IN DE
Z. A. REPUBLIEK." De Superintendent van Onderwijs, de
Hoofdrechter, de Staatsprocureur en de Landmeter-Generaal
zullen ex-officio leden van dezen Raad zijn. De overige
Zamenstelling van vijf led en worden benoemd door den Uitv. Raad voor den
den Raad.
tijd van drie jaren, onder nadere voorlegging en bekrachtiging van den Volksraad.
Voorziening in geval
2. Ingeval van vacature zal de Raad tijdig den Staatsvan vacature.
president hiervan in kennis stellen, ten einde behoorlijk
daarin te voorzien.
Voorzitter en Secre3. De Raacl kiest uit zijn midden een Voorzitter en
taris hui8'houdeliike Secretaris. Hij zal voorts bevoegd zijn zijne eigene huisbepalingen.
houdelijke bepalingen te maken, met inbegrip van de regeling der examens en het stellen van de noodige vereischten
voor de verschillencle graden, onder goedkeuring cler Regering en nadere bekrachtiging door den Volksraad, waaraan
behoorlijke publica.tie zal gegeven worden in de Staatscourant.
Aanstellen van
De Raad zal verder het recht hebben personen die geen
speciale Examina- leden van den Raad ziJ'n aan te stellen, onder toezicht van
toren door Raad.
den Raad, in eenig speciaal vak of vakken te examineeren.
Tijden voor bet
4. De Raad zal minstens tweemaal 's jaars een publiek
houden van publieke exam en houden te Pretoria beginnende op den derden
Exarnina in Rechts· d e maan d Maar t' en op d en d er d en D'mgs d ag
geleerdheid
Me t- D'mgs d ag 1n
kunde en O~der!ijs. in de maand September en volgende dagen, indien vereischt, tot het examineeren van kandidaten in de Rechtsgeleerdheid en de Meetkunde en aspirant Onderwijzers, en
het toelaten van applicanten voor de betrekkingen van
Landmeters en Onderwijzers. Verder zal eenmaal 's jaars,
beginnende op den derden Dingsdag in Maart, gehouden
Inleiding.
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worden een exam en in de Letteren en \V etenscba p.
Van Exam en in Letteren
beide examens za1 minste·1s twce maanden vooraf kennis- en Wetenschappen.
geving gescbieden in de Staat8courant. De taal vvaarin de Kennist
in Staatscouran ..
examens zullen worden gehouden za1 de Hollandsche taal Examina in
zijn, en, voor zoover zij verkrijgbaar zijn, zullen daartoe ge Hollandsche taal.
bezigd worden bandboeken in de Hollandscbe taal.
5. Aile practizijns in de medicijnen ell apotbekers, die Prac.ti~Uns in
wenschen te practiseeren in de Republiek, zullen aanzoek ~ed~~lJ~en
en
1
doen bij den Haad van Exarninatoren, die de zaak naar den po e ers.
Geneeskundigen Raad verwijzen zal. De bes1issing zal gescbieden door den Raad van Examinatoren, na kennisnarne
van bet rapport van den Geneeskundigen Raad. Deze1fde
weg zal moeten gevo1gd worden met betrekking tot kandidaten die a1s Apothekers wenscben geexamineerd te worden.
6. De Raad za1 Levoegd zijn getuigscbriften, en met Verleenen va~1
uitzondering van Hecbtsgeleerden, ook acten van toehting Getuigsduiften en
· b ten cl er Acten
van Toelat.ing
t e ver1eenen aan lmn d1'd a ten we11\:e aan d e vermsc
uitgezonderd
respectieve Exam ens beantwoo::den; a1smede van app1icanten Rechtsgeleerden.
als boven onder artt. 4 en 5 vermeld, die van elders aankomen, acten van toe1ating te verleenen in geva1 bunne ge- Bekrachtigir.g en
tuigschriften vo1doende zullen bevonden worden, welke acten publicatie daarvan.
van toe1ating regtsge1dig zullen zijn in de Z. A. Hepubliek.
7. Bovengenoemde acten van toe1ating worden door den
Raad van Examinatoren aan den Staatspresident en Uitvoerenden Raad toegezonden ter bekracbtiging en publlcatie in
de Staatscou,rant.
8. De Haad zal de vereiscbten voor de verscbillende Vereischten der
examens z0oveel mogelijk gelijk stellen aan de vereiscbten ~~ersc~illende
. d e nab ur1ge
.
S
K oIon1en
. I1,xanuna.
voor d erge lIJ.. k e examens 1n
~ taten en
van Zuid Afrika, en zal tracbten wederzijdscbe erkenning te
verkrijgen voor de graden bier en daar uitgereikt.
9. V eranderingen door den Raad van Examinatoren ge- Ver~nderinger; in
· d e vere1sc
· b ten voor d e verse h'l1
d
vererschten met
maa1d 1n
1 en e examen, zu 1- binnen 1 jaar van
len niet in toepassing worden gebracbt binnen een jaar na kracht.
de publicatie daarvan in de Staatscourant, in overeenstemming
met art. 3 der Wet.
10. De Raad za1 jaarlijks een vergelijkend examen bou- ~~arlijksch vergeden voor leerlingen van de ondersteunde 1eerinricbtingen in hJke?d examen voor
.
.
.
leerlmgen der onder·
de Z. A. Repubhek, waartoe de Regeermg zal bescb1kbaar steunde scholen.
stellen drie prijzen voor de drie verstgevorderde leer1ingen
in de Republiek opgeleid, onder nader door den Raad te
maken bepalingen, de eerste prijs £16 en de tweede £10 Drie prijzen toegeen de derde £6. Dit exam en zal een aanvang nemen op kend.
den derden Dingsdag in de maand Scptem ber van elk jaar.
11. De Raad zal bet regt bebben te bezitten en te ad- Bezit en administr.
ministreeren zoodanige ge1den of 1egaten alo aan den Raad van gelden, legaten
zullen worden toegekend of vermaakt, door particuliere per- mz,
sonen of corporatien tot bet daarstellen van Studiebeurzen
of andere aanmoediging of bevordering van de zaak van het
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onderwijs, waarvan jaarlijks verslag zal gedaan worden aan
de Regeering.
12. Aile wetsbepalingen in strijd met deze wet worden
Herroepings
clausule.
bierbij berroepen, onder anderen artt. 8 tot en met 13 der
op bet Hooger Onclerwijs, No. 1, 1882 1), wordende de uitvoering van art. 7 der gemelde Wet opgedragen aan het
bestuur der Opleidingsscbool.
13. Deze Wet zal in werking treden dadelijk na publiIn werking treden
der wet.
catie in de Staatscourant.

J aarlijksch verslag
aan Regering.

S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.

,V.

EDUARD BOK,
Staatssecretaris.

Gouvernementskantoor,
Pretoria, 27 Augustus 1886.

WET No. 14, 1886.
TOT UITLEVERING VAN MISDADIGERS AAN DE
KOLONIE DE KAAP DE GOEDE HOOP. 2)

NADEMAAL bet noodig is de wet betrekkelijk de
apprebensie en uitlevering aan de Kolonie van de Kaap
de Goede Hoop van personen bescbuldigd of overtuigd van
bet plegen van zekere misdaden, binnen de jurisGlictie van
de gezegde Kolonie vnst te stellen, zoo besluit de Volksraad
bij dezen als volgt :
ARTIKEI" 1. Deze Wet zal toepasselijk zijn op de misdaden vermeld in de eerste bieraan gebecbte Schedule.
Uitlevering van
2. Eenig persoon beschuldigd met of veroordeeld wegens
beschuldig~en aan een der misdaden of wanbedrijven in deze Wet vermeld te
Kaapkolome voor
. d e K ol on1e
. van de Kaap de Goede Hoop,
misdaad begaan
bebben gepl eeg d In
voor of na deze Wet. en eenig hierna genoemd vuortv luchtig misdadiger zal, die
. Kolonie verlaten bebbende en in dezen Staat gevonden wordende, kunnen worden geapprebendeerd en terug gezonden
naar de gezegde Kolonie, op de wijze zooals in deze wet
voorzien, en zulks betzij de misdaad waartoe de uitlevering
is verzocbt werd begaan voor of na bet passeeren dezer wet.
Aanzoek tot uitleve·
3. Een aanzoek tot uitlevering van een voortvluchtigen
rsitngtgedaant ~ij
misdadiger tot wiens apprebensie een lastbrief is uitgereikt

ToepaEsing der Wet.

aa ssecre ans.

1) Zie Wetboek bl. 1074-5.
2) Zie Wet No. 1, 1873. Wetboek, bl. 476.
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in de gezegde Kolonie, en die is of vermoed wordt te zijn
binnen dezen Staat, zal worden gemaakt bij den Staatssecretaris van <lezen Staat. Bij ontvangst van zoodanig aanzoek zal de Staatssecretaris bij order onder zijne hand aan Bekendmakingdaar·
eenigen Landdrost of Vrederechter bekend maken dat zoo- van do~r Staats· aanzoe k 1s
· ge daan en h em ge1as t en ZlJn
·· l as tb ne
. f voor •ecretar1s
d amg
Lan.ldrost aan
of
de inhechtenisneming van den voortvluchtigen misdadiger Vrederechter.
uit te reiken.
4. Een last brief voor inhechtenisneming van eenen Last brief ~er
voortvluchtigen misdadiger, hetzij beschuldigd van misdaad apprehentte.
of reeds veroordeeld, kan worden uitgereikt : a. door eenen Landdrost of wa'1rnemenden Landdrost, Uitgereikt door
of eenig persoon als zoodanig ageerende of eenigen Landdrost ofVrede·
. . .
rechter op order van
V re d erec h ter op ontvangst, of op pu bl1cat1e In de Staatssecretaris of
Staatscourant van de gezegde order van den Staats- publicatie in
Eecretaris, en op zoodanige getuigenis, als in zij ne Staatscoura;t-t e~ op
·
d e u1'trei'k'mg van d en 1as tb ne
· f zou d e welke getmgems.
meemng
rechtvaardigen, indien de misdadiger was veroordeeld in dezen Staat en
b. door eenG>n Landdrost of waarnemenden Landdrost, Uitgereikt door
of eenig persoon a]s zoodanig ageerende of eenigen Landdrost of Vrede. . i!
•
'
f k
rechter op klachte
v re d erech t.er, op z~>O d ~mge
lll1orrnatie o lachte of informatie, en op
en zoodamge getmgems of na zulke stappen als welke getuigenis.
in de meening van den persoon den lastbrief
uitreikende de uitreiking zoude rechtvaardigen
van eenen lastbrief, indien eene misdaad ware
begaan of de misdadiget veroordeeld binnen dezen
Staat.
Eenig persoon krachtens dit artikel eenen lastbrief uit- Rapport van uitreikende zonder een order van den Staatssecretaris als voor- reike~ van La~tbrief
.
bf
d
met mformatie enz.
me ld za1 terston d aan d1en am .enaar aarvan rapport zen- naar staatssecretaris
den te zamen met de informatie of aank1achte, of gecertifi- te worden gezonden.
ceerde kop~jen daarvan en de Staatssecretaris mag, indien
hij goedvindt, beve1en dat de lastbrief worde herroepen en
de persoon die in hechtenis is genomen worde onts1agen.
5. Iedere 1astbrief tot de inhechtenisneming van eenigen Lastbrief moet gevoortv luchtigen misdadiger zal gel as ten dat hij voor eenigen lasten dat misdadi.
d e l as tb r1e
. f IS
. Ul'tgere1'k t ger
voor Landdrost
L andd ros t word e geb raeht . I n d 1en
wordt gebracht.
geworden zonder de order van den Staatssecretaris, zal de
Landdrost, waarnemende Landdrost of eenig persoon als
zoodanig ageerende, het ontslag van den voortvluchtigen Ontslag te worden
misdadiger gelasten, tenzij, dat binnen zulken tijd als hij met gelast indien geen
.
order van uitgereikt
Staatsb etre kk mg
to t d e oms t an d'1gh e'd en d er zaak re d el"k
IJ moge secretaris
achten, de gezegde Landdrost van den Staatssecretaris de
•
order, vermeld in het derde artikel van deze \Vet, ontvangt.
6. Wanneer een voortvluchtig misdadiger gebracht wordt Op welke wijze
voor den Landdrost zal de Landdrost die zaak onderzoeken Landdrost zaak
op dezelfde wijze e~ zoo ver rnogelijk dezelfde jurisdictie en moet onderzoeken.
macht hebben, a1s of de prisonier voor hem gebracht ware
beschu1digd van eene strafbare misdaad begaan in dezen Staat.
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wanneer Landdrost
7. In het gevai van een voortviuchtig misdadiger, hegehouden te com- sehuidigd van het plegen cener misdaad waarvoor uitlevering
mitteeren in geval geschiedt, indien de lastbrief van de gezegde Kolonie, bet
van bewecrde
verzoek doende, behoorlijk is geauthenticeerd, en zoodanige
misdaad.

bewijzen worden geprodueeerd ais ( onderworpen aan de voorzieningen dezer \Vet) volgens de wetten van dezen Staat het
committeeren ter terechtstelling van den gevangene zouden
rechtvaardigen indien de misdaad waarvan hij beschulcligd
is, in dezen Staat ware bedreven, zal de Landdrost hem
ter gevangenis com mitteeren, :waar zai anders zijn ontslag
gelasten.
Wanneer Landdrost
In het gevai van een voortv Iuchtig misdadiger, beweerd
gerechtigd te com- te zijn veroordeeid voor het brgaan van eene misdaad waarmitteeren
in geval voor Ult
· Ievenng
·
· d'wn zu Ik e
van
veroordeeling
gesc h'1e dt , z t I d e L an dd' ros t , 1n
wegens misdaad.
bewijzen worden geproduceercl ais ( onclerworpen aan de
voorzieningen dezer \Vet) volgens de wettcn van dezen Staat,
zouden bewijzen clat de prisonier voor zuik eene misdaacl
was veroorcleei~l, hem ter gevangenis comrnitteeren, maar zal
anclers zijn ontslag gelasten.
Vervoering van
8. Indien de voortviuchtige misdadiger ter gevangenis
beschul?igde inL t is gecommitteerd, zal hij vervoerd worden naar de hoofdafwachtmg van as ·
·
·
· d
1
1
·
b.ieftot uitlevering. gevangems van het <.hstnkt, ten em e ale aar c (>fi lasthnef
van den tStaatssecretaris voor zij ne uitlevering af te wachten.
De Landdrost zai terstond cen certificaat van het committeeren zenden aan den Staatssecretaris, met zuik verder
rapport daaromtrent als hij mogt noodig oordeelen.
Uitreiken van last9. Op vertoon van bet certificaat ter comrnitteering zai
brief ter uitlevering het wettig zijn voor den Staatspresident bij lastbrief onder
door Staatspresident ..
·
'
Staat, te ge ]astcn
ZIJne h an d en het puhheke
zegei van dezen
dat de voortvluchtige misdadiger worde overgeieverd, aan
zoodanige pcrsoon als naar zijne meening door de gezegde
Kolonie, van waar het verzoek voor de uitievering kwam,
behoorlijk gemachtigd is om den voortviuchtigen misdadiger
te ontvangcn en zoodanige voortvluchtige misdadiger zal
d~enovereenkomstig worden overgeleverd.
Zoodanig lastbrief
Ret zal wettig zijn voor den persoon aan wien zoodanige
wettig geza ~ om
lastbrief
is gericht om den misdadiger vermeid in den lastmisdadiger te ontYangen en aan te brief te ontvangen, in bewaring te houden en te vervoeren
houden.
binnen de jurisdictie van de gezegde Kolonio aan wien hij
is uitgeleverd geworden.
Cipier ofgevange; is
De cipier, of andere hoofdambtenaren van eenige gevana~bten~ar verplicht genis zal op verzoek van ecnig persoon belast met bewaring
nnsdad1gcr onder
· m1s
· d ad'1ger on d er zu lk en 1ast b ne
· f,
genol:'mden
lastbrief van een voortv l uc l1t1g
te ontvangen enz. en bij betaling of aanbod van redelijk bedrag voor kosten
zulken misdadiger ontvangen en hem in bewaring houden,
voor zoodanigen redelijken tijd als moge worden verzocht
door den gezegden persoon, voor het doel van de behoorlijke
uitvoering van den lastbrief.
Te arresteeren in
Indien de misdadiger ontsnapt uit eenige bewaring waargeval van ontsnap- aan hij moge zijn overgegeven op of ten gevoige van zulken
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lastbrief, zal het wettig zijn om hem weder te vangen op ping van persoon
dezelfde WIJZe nls eenig persoon beschuldigd van eenige oyergeg~ven tot
· d aa d tegen d e wetten van d ezen S taat we d- er mag wor d en mtlevermg.
m1s
gevangen.
10. Indien eenig persoon die onder deze \Vet zal zijn Gecommitteerd pergecommitteerd in bewaring te blijven tot dat hij uitgeleverd soon n~ 2 maanden
d'
l
.
I gerechtJgd aanzoek
.
k
.
wor d t, overeen lwm8t1g verzoe , met, 1enovereen wmshg za te doen om ontslag
zijn uitgeleverd binnen twee maanden na zoodanig commit'
teeren, zal het in ieder geval wettig zijn voor het Hoog
Gerechtshof van dezen Staat, of eenig rechter daarvan, of
eenig Rondgaand Gerechtshof, indien zoodanig laatstgemeld
Hof, op applicatie door of ten behoeve van zoodanigen gecommitteerden persoon, en na dat kennis van zoodanige Kennis v. applicatie
applicatie aan den Staatsprocureur zal zijn gegeven, te ge- aan Staatsprocureur.
lasten de aldus gecommitteerde persoon te ontslaan uit de
gevangenis tenzij voldoende redenen tot het tegendeel worden aangetoond.
11. Verklaringen of opgaven onder eede genomen in de Welke verklaringen
voorzegde Kolonie, hetzij genomen in de tegenwoordigheid en documenten.!o~. t
..
.
. d a d'1ger of me
van d en voortv I uc h t1gen
m1s
en k opiJen
van gelateu all'l bewJJS.
zulke origineele verkla~'ingen of opgaven, en certificaten van
of judiceele documei1ten het feit van veroordeeling opgevende
mogen indien behoorlijk geauthenticecrd, a1s bewijs worden
aangenomen, in verhooren onder dez'e wet.
12. Lastbrieven van de gezegde Kolonie en verklaringea Welke autenticatie
of opgaven onder eede en kopijen daarvan zullen geaeht vafd stu~ken
worden behoorlijk geauthenticeerd te zijn voo.c de doeleinden vo oen e.
van deze wet) indien geauthenticeerd zoo als door de wet
voorgeschreven, of indien geautenticcerd als volgt:
1. Indien de lastbrief voorgeeft te zijn geteekend door Authenticatie door
een Regter Landdrost of anderen competenten ambte- Regter, Landdrost of
· waar d eze1ve was mtgere1
.
'kt ; bevoegd ambtenaar.
naar van 'a e K o1ome
2. Indien de verklaringen of opgaven onder eede of
kopij en daarvan, voorgeven te zij n geccrtificeerd
onder de hand van een Regter, Landdrost of ambtonaar van de gezegde Kolonie te zijn de origineele
verklaring en opgaven, of te zijn ware kopijen
daarvan, zooals het geval moge zijn;
3. Indien het certificaat van of judicieel dokument het
feit van veroordeeling aantoonende voorgeeft te zijn
gecertificeerd door eenen Regter, Landdrost of ambtenaar van de gezegde Kolonie, al waar de veroordeeling plaats vond, en indien in ieder geval de
lastbrieven, verklaring, opgaven, kopijen, certificaten
en judicieele documenten, (zooals het geval moge
zijn) geautenticeerd zijn door deu eed van eenigen
getuige of door gezegeld te zijn door hPt officieele
zegel van een ambtenaar van het Gouvernement
van gezegde Kolonie, vanwaar het verzoek om nitlevering komt en aile Geregtshoven en Landdrosten
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zullen judicieele kennis nemen en van zulk officieel
zegel en zullen het aldus daardoor geautenticeerde
document toelaten als getuigenis te worden ontvangen zonder verder bewijs.
13. De vormen opgegeven in de tweede schedule van
'Welke vormen
mogen gebruikt
deze wet, of vormen zoo nabij mogelij k gevolgd als de omstandigheden zullen toelaten, mogen gebruikt worden in alle
zaken waarop zulke vormen betrekking hebben, en zullen,
wanneer gebruikt, geacht worden van kracht en voldoende
te zijn in regten.
Wanneer deze Wet
14. Deze wet zal kracht van wet verkrijgen zoodra de
van kracht.
Staatspresident bij proclamatie in de Staatscourant van dezen
Staat zal verklaren en bekend maken dat de gezegde Kolonie
de Kaap de Goede Hoop behoorlijk voorzieningen heeft gemaakt voor de uitlevering van voortvluchtige misdadigers
die daarheen zijn ontslapt uit dezen Staat.
15. Waar het woord of benoeming van Landdrost in
Wie onder Landdrost begrepen.
deze wet voorkomt, zal ook verstaan worden daardoor bebedoeld en begrepen te zijn Assistent-Landdrost of eenig persoon tijdelijk als Landdrost of Assistent-Landdrost ageerende.
Titel der Wet.
1o. Deze wet zal worden genoemrl: "De \Vet No. 14,
1886, tot uitlevP.ring van misdadigers aan de Kolonie de
Kaap de Goede Hoop."
In werking treden
17. Deze wet zal van den dag der publicatie voor niet
der Wet.
!anger dan twee jaren in werking treden.
EERSTE SCHEDULE.
Lijst van misdaden
waarvoor ui tlevering
kan geschieden.

Ontvoering (schaking).
Moedwillige verwekking van miskraam (abordus).
Brandstichting.
Aanranding, insluitende onbehoorlijke aanranding op de
persoon van een meisje onder den ouderdom van twaalf jaren.
Aanranding met voornemen om ernstig ligchamelijk leed
aan te doen.
Bigamie (vee! wij verij ).
Kinderroof.
Schuldige rnanslag.
Valsche munt slaan of uitgeven van valsche of veranderde munt.
Desertie van eenige politiemagt.
Falsiteit. vervalschen of uitgeven van eenig vervalscht
document.
Bedrog.
Overtredingen onder eenige wet betrekkelijk den handel
in buskruid, lood of vuurwapenen.
Huisbraak (insluitende bet breken in eenig kantoor, winkel of hut) met voornemen om eenige misdaad te begaan.
Bloedschande.
Overtredingen door Insolventen tegen Insolventen wetten.
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Kwaadwillige schade aan eigendom.
Moord, of poging om moord te begaan.
1\.feineed of aanzetting tot meineed.
Verkrachting en aanranding om verkrachting te plegen.
Eenige daad gedaan met voornemen om leed te doen
aan persoon of eigendom op eenige spoorweg.
Roof.
Publiek geweld.
Diefstal, insluitende diefstal door middel van valsche
voorwendsels en diefstal door middel van bedrog.
Medepligtigheid. aan het begaan van eenige der voorzegde misdaden of wanbedrijven.
TWEEDE SCHEDULE.
VORM VAN ORDER TOT UITREIKING VAN LASTBRIEF TOT
APPREHENSIE.

Aan den Landdrost (of den heer
Vrederegter) voor het district.

Aangezien ten gevolge eener overeenkomst met de Kolonie Vorm van orde
de Kaap de Goede Hoop waarnaar gerefereerd wordt in de doorStaatssecretaris
· van ZHE d . 'd en Staatspres1'd ent, gedateerd den op
aanzoek tot
Proclamatie,
uitlevering
dag van
een verzoek is gerigt aan het Gou·
vernement van de Zuid-Afrikaansche Republiek door het
Gouvernement van de gezegde Kolonie, voor de uitlevering
van
, onlangs van
, beschuldigd (of
veroordeeld) van het plegen der misdaden van
, binnen de j urisdictie van gezegde Kolonie, zoo maak
ik u, door deze mijn order bekend, dat zoodanig verzoek is
gedaan en gelast u u wen Lastbrief voor de Apprehensie
van den gezegden
uit te reiken, mits dat aan
de voorwaarden van de Wet No.
, tot uitlevering van
misdadigers aan de Kolonie de Kaap de Goede Hoop, betrekkelijk het uitreiken van den zoodanigen Lastbrief, naar
u w oordeel is voldaan.

van

Gegeven onder mijne hand te Pretoria, dezen
18

dag

S taa tssecretaris.
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VORM VAN LASTBRIEF TOT APPREHENSIE OP ORDER VAN
DEN STAATSSECRETARIS.

Aan de Veldlcornetten, Constabels, Politiebeambten en andere ambtenaren, bevoegd tot het uitvoeren van Crimineele Lastbrieven.
Vorm van Lastbrief
Aangezien ZEd. de Staatssecretaris bij order onder zijne
ter apprehensie op hand aan mij heeft bekend gemaakt uat behoorlijk aanzoek
order van Staats- is gedaan voor de uitlevering van
onlangs
secretaris.

van
beschuldigd van (of veroordeeld wegens)
bet plegen van de misdaad van
binnen de
jurisdictie van de Kolonie de Kaap de Goede Hoop, zoo
wordt gij hiernevens gelast in naam van ZHEd. de Staatspresident, onmiddel~jk te apprehenderen den gezegden
overeenkomstig \Vet No. ,
, tot uitlevering van
misdadigers aan de Kolonie de Kaap de Goede Hoop, waar
hij ook moge gevonden worden binnen de limiten van dezen
Staat, en hem te brengen of hem te doen brengen voor den
, om redenen te
Landdrost van bet district
geven waarom hij niet zoude worden uitgeleverd, overeenkornstig de gezegde \Vet No.
, waartoe deze u zal strekken ten lastbrief.
Gegeven onder rnijne hand te
dag van
18

, dezen

Landdrost (of Vrederechter)
voor het district.

VORM VAN LASTBRIEF TER APPREHENSIE ZONDER ORDER
VAN DEN S'rAATSSECRETARIS.

Aan de Veldcornetten Constabels, Politiebeambten en andere Rechtsbcambten bevoegd tot het uitvoeren van Crimineele Lastbrieven.
Vorm van Lastbrief
Aangezien het aan den ondergeteekende
ter apprehentie
Landdrost (of Vrederechter) voor het district
uitgereikt op
informatie.
ge bl el\:en d at
onlangs van

is
is besch u 1digd van (of veroordeeld wegens) het plegen der misdafld
van
binnen de jurisdictie van de Kolonie de
Kaap de Kaap de Goede Hoop.
Zoo wordt gij hiernevens in naam van ZHEd. den Staatspresident gelast den gezegden
onrniddelijk te
apprehenderen, en hem te brengen of hem te doen brengen
om verder
voor den Landdrost van het district
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volgens wet te worden behandeld; waartoe dezc n strekke
ten lastbrief.
Gegeven onder mijne hand te
dezen
dag
van
18
Landdrost (of Vrederechter)
voor bet distrikt.
VORM VAN LASTBRIEF 'I'OT

Aan den Cipier van de

CO~IMITTEERING.

gevangenis.

Zij bet herinnerd dat op dezen
dag van
Vorm van Lastbrief
188
onlangs van
is gebracht voor ter committeering.
mij
, Landdrost van bet distrikt
om redenen te geven waarom hij niet zoude worden uitgeleverd overeenkomstig cte vV et, No. , op grond dat h~j is
beschuldigd van (of veroordeeld wegens) het plegen van de
misdaad van
binnen de j urisdictie van de Kolonie
de Kaap de Goede Hoop, en aangezien geene zulke voldoende
redenen aan mij zijn aangetoond geworden waarom hij niet
zoude worden uitgeleverd overeenkomstig de gezegde Wet.
Zoo wordt gij de gezegde cipier, hiernevens gelast den
in uwe bewaring te nemen, en hem
gezegden
aldaar veilig te houden tot dat hij van daar wordt uitgeleverd overeenkomstig de voorzieningen van de gezegde \Vet
No. , waartoe deze u strekke ten last brief.
Gegeven onder mij ne hand te
18
dag van

dozen

Landdrost van het district
van
VORM VAN LASTBRIEF VAN ZHED. DEN 8TAA'rSPRESIDENT VOOR
DE UI'rLEVERING VAN VOORTVLUCHTIGE MISDADIGERS.

LAST BRIEF
door ZllEd. den Staatspre.sident van de Zuid-Ajrikaan.sche Republiek
aan den Cipier van de
gevangenis en aan (a)

(Vul in naam van persoon gemachtigd door de Kolonie Vorm van I.astbrief
de Kaap de Goede Hoop om misdadigers te ontvangen).
d?or st.aatspresident
Aangezien
onlangs van
u~tgerei~t tot
mtlevermg.
beschuldigd van (of veroordeeld wegens) het plegen dermisdaad van
binnen de jurisdictie van de Kolonie
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de Kaap de Goede Hoop werd afgeleverd in de bewaring
den gezegden
van u ( vul in naam van cipier)
cipier bij Lastbrief gedateerd (datum der Lastbrief der committeering) overeenkomstig Wet No.
Zoo gelast ik de Staatspresident van de Zuid-Afrikaansche
Republiek, overeenkomstig de gezegde Wet, u, den gezegden
Cipier, om bet lichaam van den gezegden
af te leveren in de bewaring van den gezegden (a)
en ik gelast u, den gezegden (a)
om den gezegden
onder uwe bewaring te nemen, en hem te
brengen binnen de jurisdictie van de ~ezegde Kolonie, en
daar te plaatsen onder de bewaring van eenig persoon of
personen door de gezegde Kolonie aangesteld om hem te
ontvangen, waartoe deze strekke u ten Lastbrief.
Gegeven onder mijne hand en bet pu blieke zegel van de
Zuid-Afrikaansche Republiek, dezen
dag van

Staatspresiden t Z.A.R.
Staatssecretaris
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.

,V.

EDUARD BOK,
Staa tssecretaris.

Gouvernementskantoor,
Pretoria, 1 Februarij 1887.

Uitv. Raadsbesluit Art. 67, dd. 7 Maart 1887.
A an de Orde :- Minute inhoudende memorie van den
beer S. Marks en 11 anderen verzoekende regeling te brengen in geval dat een claimbouder verzuimd heeft op de
vervallen tijd op nieuw licentie uit te nemen.
Besloten : - Aan bet verzoek te voldoen en aan Zij n
Hoog Edele den Staatspresident te ad viseeren zoo spoedig
mogelijk een Gou vernements Kennisgeving in de Staatscourant te doen plaatsen, welke regeling kracht van wet
zal bebben tot de aanstaanden zitting van den Ed. Achtb ·
Volksraad van den navolgende inhoud : Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016

65

1886]

Bijlage tot Wet No. 8, 1885.

l)

NADEMAAL bij Volksraadsbesluit, art. 1424, dd. 12 Inleiding.
Augustus 1886, de Regeering werd gemachtigd en haar opgedragen is voorzieningen en regelingen te maken ten aanzien van alle zaken waarvoor door den V olksraad geen
voorziening is gemaakt en van zoo dringenden aard zijn,
dat zij niet kunnen blijven liggen tot de volgende zitting
van den Volksraad, en verder bepaald werd dat dergelijke
regelingen kracht van wet zullen hebben tot nadere beslissing daaromtrent van den Volksraad;
N ademaal verder aan de Regeering gebleken is de dringenle noodzakelijkheid om eene regeling te maken voor
het geval dat een claimhoucler verzuimd heeft zijne licentie
te vern~euwen v66r of op den verva.Idag daarvan;
Zoo is het dat hierrnede, met ad vies en con2ent van den
Uitvoerenden Raad, bepaald en vastgesteld wot·dt als volgt:
ART. 1. Als een delverslicent·e verloopt, zonder op ofGeen afbakenen van
v66r dien vervaldaa vernieuwd te zijn zal de claim waar- claims door anderen
b
•
'kt., we d er 'a oor ~en an d er per- vervaldag
dan na 15 va;
da"'en na
. l'wen t'Ie was
voor d 1e
u1tgerm
soon kunnen worden afgebakend, maar nwt voordat er delverslicentie.
minstens vijftien dagen verloopen zijn na dien vervaldag.
Gedurende deze vijftien dagen zal de vroegere houder Vroeger houder gedier claim het recht hebben zijne rechten op die claim te r~chtigd zijn claim
..
d oor Ul't nemmg
·
· we l'wen t'Ie me t b"b
bmnente15~rijgen
dagen
h er k riJgen
eener meu
IJ e- teru"'
taling, voor elke claim, van :-1. Een som gelds, gelijk- ond:r voorwaarden.
staande met de licentiegelden betaalbaar over het aantal
dagen dat verloopen is na den vervaldag der vroegere licentie,
en 2. Een som van tien shillings sterling voor elk en dag
die aldus verloopen is.
Ook wanneer, na verloop van den genoemden termijn Dit ook toepasselijk
van v~jftien dagen, de vroegere rechthebbende van zulk een na 15 dagen indien
claim die claim, de grond nog open zijnde, op nieuw voor grond nog open.
zich mocht willen afbakenen, zal hij moeten voldoen aan
aile voorwaarden van betaling in de voorgaande alinea vermeld, gerekend over vijftien dagen.
2. Deze bijlage zal van kracht zijn tot nadere beslissing van den Volksraad.
0. Deze bijlage zal in werking treden onmiddelijk na
publicatie in de Staatscourant.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident,
\V. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 7 Maart 188 7.
1)

Zie Wetboek,

bl. 1377,

en Wijziging van Wet No.

8, 1885, infra.

5
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Wijziging van Wet No. 8, 1885.

l)

ART. 1. Art. 5 van \¥ et 8, 1885, wordt hierbij gewijzigd als volgt :"ZHEd. de Staatspresident heefi de macht, op advies
van en met toestemming van den UitvoArenden Raad,
Gouvernements gronden, en na ovcrleg, indien mogelijk
met den eigenaar, ook private gronden te proclameeren c1~
open te zetten als pu blieke velden.
'~ De Regeering waarborgt niet de aanwezigheid in beAanwezigheid van
metaal niet ge ·
taalbare hoeveelheid van cdelgesteenten of edele metalen op
waarborgd.
geproclameerde velden."
2. Art. 10 van \Vet No. 8, 1885, wonlt hierbij gewijzigd
als volgt : Vinden van edel
"Ingeval een privaat eigenaar vergunning verleend heeft
metaal op private aan iemand, om op zijnen grond onderzoekingen te doen,
gronden.
·
of ingeval de e1genaar
zelf on derzoek'mgen op zijnen grond
heeft ingesteld, en er betaalbaar edel metaal of edelgesteente
gevonden wordt, zal de Staatspresident, met ad vie' 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 geproclameerd veld te hechten."
Zoeker verliest zijn
3. Art. 11 van Wet No.8} 1885, wordt hierbij gewijzigd
re.~t. ~iet door
als volgt :WIJzigmg van
"D e zoek er, d'1e vo1gens ar t'k
Re()'ering
om grond
1 e1s 8 en 9 d ezer we t ,
te proclameeren.
betaalbaar edel metaal of edelgesteente vindt, zal zijne
rechten niet verliezen door de onwilligheid van de Regeering
om den grond te proclameeren tot een publiek veld of
dien bij proclamatie aan een reeds geproclameerd veld te
hechten."
Houdervan licentie
4. Het eerste lid van art. 13 van Wet No.8, 1885,
tot ond~:zoek l.1eeft wordt hierbij gewijzigd als volgt : bovenook
ZIJnrechten
speCiaal
" D e h ou j er van een '' l'ICen t'1e t ot on d erzoe k " za1
recht
van gewoon delver. dadelijk nadat op zijn rapport onderzoek is gedaan er~ omtrent de betaalbaarheid van het edel metaal of edelgesteente
in de door hem ontdekte gronden door de Regeering is
beslist, gelijk in het voorgaande artikel is bepaald, alle
rechten van eenen gewonen delver genieten, behalve zijn
bijzonder recht als zoeker, en deze rechten zal hij hebben
op private gronden, al worden deze niet tot pu bliek veld
geproclameeed.''
5. Art. 14 van Wet No. 8, 1885, wordt hierbij gewUzigd .als volgt :Eigenaars c!aims.
''De eigenaar of eigenaren van eene geproclameerde
plaats of plaatsen zal of zullen gerechtigd zijn voor zich
Proclameeren van
gronden als publ.
velden.

1) Zie .Wetboek, Bl. 1377, en seq.
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zelven een aantal claims, hetzij rif of alluviaal, die 'eigo- Getal.
naars claims' zullen genoemd worden, af te bakenen, n.l.
voor een stuk grond van 50 morgen of daar beneden 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 15 claims voor een plaats, en later
onder licentie te bewerken, nadat de zoeker, die het betaalbaar edel metaal of edelgesteente heeft gevonden, zoekersen delvers-claim afgebakend heeft. Na deze afbakening van.A.fbakening van
zoekers- en eigenaarsclaim zullen andere delvers voor zich zoekers, ei~enaarsen
zelven claims kuunen afbakenen volgens wet.
delvers clamls.
6. Art. 15 van Wet No. 8, 1885, wordt hierbij gewijzigd als volgt : "Van de opbrengst van zoekers- en delvers-licenW~n Privaat eigenaar
zal de eigenaar van den pri vaten grond, waarop gezocht ofontvangt opbrengst
gedelfd wordt, de helft ontvangen bij het eindo van ieder kwartaals.
kwartaal. Alle gelden van standlicentien en voor vergunningen tot het kappen van hout, op pri vaten grond, komen
den eigenaar aileen toe."
7. Aan artikel 18 van vVet No. 8, 1885, wordt een
nieuwe alinea toegevoegd van den volgenden inhoud : " W enscht de Regering den grond niet te proclameeren Wann~;r Regeri!lg
of open te zetten voor zoekers, dan zal de Regeering niet een miJ.npacht met
het recht hebben een Mijnpachtbrief te weigeren."
kan weigeren.
8. Art. 19 van vVet No. 8, 1885, wordt hierbij gewijzigd als volgt : " Wenscht de Regeering een plaats of een deel daarvan Wanneer eigenaar
te proclameeren of open te zetten voor zoekers dan zal de voorkeurclaims mag
.
h et rec ht h ebb en z1c
. h voor
/ / an d ere ' d el vers (d e afbakenen.
e1genaar
zoeker, die het edel metaal of edelgesteente gevonden heeft,
volgens art. 14, uitgezonderd) voorkeurclaims af te bakenen.
"De Regeering zal aan den eigenaar van de plaats, ofEen maand vooraf
het siuk gronds, welke zij wenscht open te zetten, een kenni~gaving door
maand v66r de proclamatie van openzetten geschiedt, kennis Regenng.
geven van haar voornemen, ten einde den eigenaar in staat
te stellen zijn eigenaars-claims volgens art. 14 uit te nemen."
9. Aan artikel 24 van Wet No. 8, 1885, wonlt hierbij
het volgende toegevoegd : "De Regeering zal eveneens het recht hebben om in- Aanstelling van
dien noodig voor ieder prospect of geproclameerd veld een specialenLanddrost.
specialen rechterlijken am btenaar aan te stellen, met den
titel van Special en Landdrost met crimineele en ci viele
j urisdictie gelij k aan die van den Landdrost.
"Bij de benoeming van zulk een rechterlijken ambte- Grenzen van zijn
naar, zullen door de Regeering naauvvkeurig de grenzen Jurisdictie.
moeten worden bepaald waar binnen hij jurisdictie hehben
zal. Binnen die grenzen zal dan .de Landdrost van het
respectie velij ke district geen crimineele en ci viele j urisdictie
meer hebben.
"Bij de uitoefening der jurisdictie van dezen Specialen Welke wetten en
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Landdrost zullen de wet ten en costumen in Landdrosthoven in gebruik toegepast worden. Ook met betrekking
tot appel op een hooger Hof zullen (met inachtneming van
de artikelen 41 en 42 dezer \Vet) diezelfde regelen gelden.
Deze Speciale Landdrost zal binnen de grenzen van het
veld, waarover hij jurisdictie heeft dezelfde macht hebben
met betrekking tot huwelijken als aan eenen Landdrost gegeven wordt bij de Huwelijks-Ordonnantie.
'~Om trent het salaris van den Specialen Land.dr, st zal
dezelfde bepaling als bovengemeld geld en.
10. Als een nieuw artikel 27a wordt hierbij tusschen
de artikels 27 en 28, van \Vet No. 8, 1885, een ~rtikel
gevoegd van den volgendeu inhoud : "Art. 27a. De Regeering heeft de macht om, indien
noodig, voor elk veld een Claim-Inspecteur aan te stellen
en omtrent diens werkzaamheden zulke regulatien te maken
als zij mogrn noodig achten. Omtrent het salaris van den
Claim-Inspecteur geldt dezelfde bepaling van artikel 24.''
11. Art. 28 van Wet No. 8, 1885, wordt hierbij gewijzigd als volgt :"De l\:Iijncommissaris zal het toezicht hebben over het
veld of de velden waarover hij is aangesteld. Hij zal tevens
bekleed zijn met de magt om alle zaken aangaande de delverijen te regelen en te besturen overeenkomstig deze wet
en alle re_ ulatien die krachtens deze wet later door de Regeering g~publiceerd mogen worden. Hij zal ook letten op
de grieven der delvers en alles doen wat strekken kan tot
bevordering van den bloei der delverijen en van den gezondheidstoestand harer bevolking, bij v. het bepalen van
plekken waar niet gedelfd of gezocht zal mogen worden
voor het openhouden van wegen als anderzins. De Regeering zal de rnn.gt hebben hem het innen van persoonlijke
belastingen binnen de grenzen van zijn veld op te dragen
onder zulke regulatien als de Regeering noodig zal achten
vast te stellen. Indien er geen Speciale Landdrost is aangesteld, zal hij crimineele en civiele jurisdictie hebben gelijk
met die van den Ln.nddrost. Hij zal ex officio een Vrederechter
zijn voor de geheele Republiek. \Vat betreft de uitoefening
van ci viele en crimineele jurisdictie door den Mij ncommissaris
zullen de wetten en costumen in Landdrosthoven in gebruik,
toegepast worden. Ook met bet.rekking tot appel op een
hooger Hof zullen diezelfde regelen gelden. Indien er geen
Specialen Landdrost is aangesteld, zal de Mijncommissaris
binnen de grenzen van het veld, waarover hij is aangesteld,
dezelfde macht hebben met betrekking tot hu welijken als aan
eenen Landdrost gegeven wordt bij de Huwelijks-Ordonnantie."
12. Art. 29 van Wet No. 8, 1885, wordt hierbij gewijzigd
als volgt : "Het is den Mijncommissaris, Specialen Landdrost,
Claim-Inspecteur en hunne klerken op eon prospect- en geDigitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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pmclameerd veld, niet geoorloofd om, direct of indirect, claims gen in te hebben,
te hebben eenigerlei handel te drij ven cenig agentschap noeh hurJdel of
· aancl ee l te agentschap
te
' aar d oo1c waar te nemen, o'f cemg
van we llcen
drijven.
hebben in een vennootschap van delvers of handelszaak.''
13. Artikel 41 van \Vet No. 8, 1885, wordt hierbij gewijzigd als volgt : "Van de uitspraak van den Mijncommissaris of van den Appel op Delvers
Specialen Landdrost, zoo die er is, in eenige delverszaak ofcomite.
zat~k betreffende mijnen zal er appel zUn op het Delverscomite.
De kosten voor aanteekening van appel zullen zijn 7s. 6d.''
14. Het laa•ste lid van artikel 49 van Wet No.8, 1885,
vvordt hierbij gewijzigd als volgt : " Genoemde politie-macht zal staan onder bevel van Politiemacht.
den Specialen LanddrostJ zoo die er is, en anders van den
Mijncommissaris."
15. Art. 56 van \Vet No. 8, 1885, wordt hierbij gewijzigd
als volgt:" Geen claim, volgens wet door eenen delver afgebakend Jumpen van claimP.
zal door iemand in bezit kunnen genomen worden (gejumped
worden), dan aileen wanneer de houder reeds veertiea dagen
achter heeft opgehouden daarin te werken of te doen del ven.
" \Vanneer een gelicentieerd delver een claim aldus Hoe daarin tc
wenscht in bezit te 1 emen (te jumpen) zal hij eerst den hamlelen.
grond overeenkomstg de wet afpennen, en zonder verzuim
den l\Iijncommissaris, alsook den claimhouder of diens
vertegen WO:)rcliger, kennis geven, dat hij alzoo gedaan heeft.
In zoodanige kennisgeving zal hij moeten vermelclen om
welke redcnen hij den bedoelclen claim in bezit genomen
heeft. De lVlijncommissaris zal daarop een dag en uur bepalen na de ontvangst van zoodanige kennisgeving om de
zaak te hooren. De jumper te be3chouwen als de eischer
in de zaak."
16. Art. 62 ,·an Wet No.8, 1885, wordt hierbij gewijzigd
als volgt : " Iecler gelicentieerd deh·cr zal gerechtigd z~jn onder zijne IeLler deh·er regt
licentien eene voor een allu viale en eene voor een rifclaim te op eon alluviaal.
.
en een rifclaim.
11e bb en. H et za l I1em even we1 vr~J.. staan een aan t al c1aims
van andere gelicentieerde claimhouuers te koopen."
17. Als een nieuw artikel G2a wordt hierbij tusschen de
artikels 62 en 63 van \Vet No. 8, 1885, een artikel gevoegd
van den volgenden inhoud : "Art. 62a. \Vanneer do gczamenlijke claimhouclers van Bijregistreeren nm
eon geamalgameerd blok hunne rcspectievelijke aancleelen amal¥arneenl b~ok
- 1 van d'1t art1'1w 1 b"IJ den l\1"IJncommissans
·
· claim
kan wder
op meuw
voor 11et doe
afbakenen.
tegen betaling van vijf ponden sterling hebben laten registreeren, zal elk hunner vrij zijn om op nieuw een claim
af te bakenen."
18. Art. 63 van Wet No. 8, 1885, wordt hierbij gewijzigcl
als volgt : " Een alluviale claim zal groot zijn 150 bij 150 voet, Grootte van
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en zal met duidelijke, zicbtbare pennen en voren in rechtboek in de ricbting van de claim afgebakend wo:den.
Grootte van
"Een quartz-claim zal lang zijn 150 voet (d. i. in Je
rifclaim.
ricbting van bet rif) en 400 voet breed, de breedte genomen aan een of aan beide zijden van bet rif, naar verkiezing. Ten aanzien van een quartz-rifclaim, zullen voor
de zeven eerste dagen twee middelpuntspennen voldoende
bakens zijn. Na verloop van dien tijd zullen vier hoekpennen in de plaats moeten zijn gesteld en de richting
aangewezen worden door goed bepaalde bakens.
Hoekpennen bij
"Bij quarts-rifblokken van bijeengevoegde en ineenkwarts- en rifgesmolten (geamalgameerde) claims zullen voor elk blok
vier hoekpennen voldoende wezen, maar de n~men der
respectievelijke claimbouders in bet blok moeten leesbaar
op elke pen gemerkt worden, met datum van amalgamatie."
19. Als twee nieuwe artikelen 63a en 63b worden bierbij
tusscben de artikelen 63 en 64 van Wet No. 8, 1885, twee
artikelen gevoegd, van den volgenden inhoud :
Breedte en hoogte
"Art. 63a. De boekpennen van een claim zullen niet
van Hoekpennen. minder dan twee duim in middellijn mogen zijn en moeten
minstens drie voet boven den grond uitkomen.
N ommer en naam
" Art. 63b. Alle claims moeten genommerd wezen en
op claims.
den naam van den eigenaar leesbaar in geschrift dragen,
terwijl de datum der afpenning behoorlijk op de pennen
moet gemerkt zijn."
In werking treden
20. Deze wijziging zal kracht van ~ret bebben dadelijk
der Wet.
na publicatie in de Staatscm~rant.

alluviaal claim.

S. J. P. KRUGER,
Staatspresident
\V. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.

Gou vernementskantoor,
Pretoria, 29 J ulij 1886.

VOLKSRAADSBESLUIT, 6 MEl 1886.
zendelingspost
distrikt Wakkerstroom te worden
verhuurd aan Eermansburger genootschap.

Art. 34. "De Volksraad gelet bebbende op de zaak thans
aan de orde, besluit de recommandatie van den Uitvaerenden Raad vervat in ziJ'n beBluit van 5 November 1885 art.
..
.
'
317, goed te keuren, met deze biJVOegmg en voorwaarde
ecbter, dat de Regeering de twee genoemde gedeelten grorids
van de plaats Zendelingspost aan het Genootschap zal verDigitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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huren voor den tijd van twintig jaren tegen een huurprijs
van vijf en twintig pond Stg. per jaar, betaalbaar jaarlijks
vooruit 1).

VOLKSRAADSBESLUIT, 14 MEl 1886.
Art. 157. ''De Raad gelet op Uitvoerende Raadsbeeluit, £42,000 leening.
art. 98, in dato 13 .1\Iei jl., nu aan de orde, en het groote goedgekeurd.
nut inziende, dat de inbrenging van ongeveer £42,000 stg.
kapitaal in de Republiek onder de tegenwoordige omstandigheclen zal vcroorzaken, besluit: de Regeering te magtigen de
leening op voorwaarden in het Uitvoerende Raadsbesluit
genoemcl te doen uitschrijven." 2)
1) Het Uitv. Raadsbesluit, 5 Nov. 1885, art. 317, luidt als volgt:
"Aan de orde Minute R. 3514/85, inhondende verzoek namens den
Eerwaarden beer Chr. Wagner, Zendeling bij het Hermansburger Zendelinggenootschap, de Gouvernementsplaats genaamd Zendelingpost, gelegen
in het district Wakkerstroom, te mogen blijven bewonen en bebouwen
als een ZendelLJgstatie.
"De Uitv. Raad gezien Uitv. Raadsbesluit art. 101, dd. 3 November
1869, en in overweging nemende dat het genootschap op dat besluit gewerkt, gebouwd en vele verbeteringen op gemelde plaats heeft aangebragt,
"Besluit aan den E. A. Volksraad bij zijn aanstaande zitting te recomrnandeeren toe te stemmen dat van de plaats Zendelingpost, nu opgemeten in 4 gedeelten, de. 2 gedeelten ter grootte van 1247 en 860
morgen gelegen ten Zuiden van Entomberivier, zal mogen blijven gebruikt
door het genoemde Genootschap als Zendelingstatie, met dien verstande
echter dat het Gouvernement bet eigendomsregt blijft voorbehouden.
Het hierboven bedoeld Uitv. Raadsbesluit luidt als volgt.
Aan de orde: Minute R. 2127/86 inhoudende correspondentie over
eene ten name en ten laste der Z. A. R. uit te geven zes percents Obligatie-leening groot j 500,000 Ned. cour., ter bestrijding van eenige buitengewone uitgaven van openbare werken en ter voldoening van eenige
vlottende schulden naar aanleiding en ter uitvoering van de Volksraadsbesluiten, artt. 1104 en 1120 van 1885.
Besloten den E. A. Volksraad mededeeling te doen van de bcpalingen
en voorwaarden waatonder uitvoering of gedeeltelijke uitvoering van genoemde Volksraadsbesluiten van 1885 kon geschieden en de goedkeuring
van den E. A. Volksraad daarop te vragen nl. als volgt:
1. De leening ten name der Zuid-Afrikaansche Republiek uit te geven,
zal in haar geheel vijf honderd dnizend gulden Nd. cour (f 500,000) bedragen, rentende 6 pet.
2. D;t bedrag wordt ten volle in de maand Mei 1886 ter publieke
inschrijving opengesteld in 500 genummerde en door de handteekening
van ZHEd. de Staatspresident gewaarrnerkte obligatien aan toonder, ieder
groot duizend gulden Ned, cour. (f 1,000) aflosbaar binnen vijf en twintig jaren.
3. De koers van uitgifte zal zijn a pari.
4. Voor alle kosten van emissie, daaronder begrepen dit tot bet vormen van een bankicrs syndicaat en de aan commissionairs en makelaars
in effecten toe te kennen provisiP, zal aan de firma, die zich met de uitgifte der leening beh1st, vier percent over het door de inschrijvers gestorte bedrag door de Zuid-Afrikaansche Republiek verschuldigd zijn;
2)
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VOLKSRAADSBESLUIT, 17 MEl 1886.
"De Raa.d hesluit het voorstel der HEd: ~le
aa.n de orde, goed te keuren, met machhgmg
aan de Regeering zoo sroedig mogelijk een wet ter regeling
van occupatie ann den Raad voor te leggen." 1)

Occupatie van gron. Art. 218.
den Zoutpansberg. geermg, thans

onder voormelde kosten van emissie zullen aileen niet begrepen zijn de
kosten van aanmaking en zegeling du nit te geven schuldtitels; de
daartoe gevorderde uitgaven zullen bovendien voor rekening der ZuidAfrikaansche Republiek komen.
5. De uit te geven sch,ddtitels zijn voorzien van halfjarige coupons,
groot dertig gulden (f 30), beaalbaar te Amsterdam en verschijnende
1 .Mei en 1 November.
De door de Republiek over de aang'nomen insdnijyingen verschuldigde rente in te gaan op den Jag der storting.
De eerste coupon te vervallPn op 1 November 188G.
G. Te beginnen met 1 l\fei 1889, zal jaarlijks van de uitgegeven vijfhonderd duizend gulden (f 500,000) de som van twintig duizend gulden
( f 20,000) worden afgelost, betaalbaar te Amsterdam, Pan de bonders van
die schu'dtrtels, welke als rechtheb lJende daartoe zijn aangewezen bij
wege eener uitloting telkenmale in de maand J?.nuarij te Amsterdam
te houden.
7. De Republiek zal de voor rente en atlossing verschuldigde gelden,
vermeerderd met een half percent a ojo) voor commissie, steeds tijdig
ter beschikking stellen van de firma di~ zich met de uitgifte der leening
belast, door remise van te Amsterdam of Londen betaalbaar handelspapier, telkens uiterlijk op 1 April en 1 October vervallende.
8. Onverminderd de algemeene waarborg gelegen in de gezamentlijke
Staatsinkomsten, zullen tot bijzondere s-:ruriteit aan de hfj)uJers der tot
deza leening behoorende schuldtitels bij voorrang verbonden zijn alle
inkomsten die de Republiek uit de met een deel van het provenu dezer
leening aan te leggen waterleiding naar de Goudvelden zal genieten en
zal bovendien een eerste hypotbeek worden ingeschrc:ven op die in de
Z. A. Hepubliek gelegen plaatsen, welke tot een gezamenlijke waarde van
vijf honderd duizend gulden (f 500:000), in overleg met ZHEd. den
Staatspresidcnt, door een persoon aangewezen door de firma die zich
met de uitgifte der leening belast, zullen worden aannemelijk geacht.
D. Ret provenu dezer leening, op straffe van onmiddelijke opeischin~
van regtswege der geheele som vijf honderd duizend gulden (f 500,000),
zoodra hieraan in eenig opzigt niet mogt worden voldaan, in de eLrste
plaats te worden besteed voor de volgende doeleinden :
a. de aflossing der in 1884 met wijlen den beer J. Groll te Leiden
gesloten leening;
b. de aftossing der met den heer Heys gesloten leaning;
c. de aflossing C!er vorige ten laste der Republiek tegen een
hoogere rente dan zes percent uitstaande en atlosba.re vlottende
schuld;
cl. den aanleg eener waterleiding in de Goudvelden;
e. den aanleg eener watervoor ten behoeve van het dorp Christiana,
district Bloemhof;
f. den aanleg van andere bui tengewone uitgaven van openbaar nut."
1) Ret bedoeld voorstel der Regeering luidt als volgt:-

Aan de orde: Bespreking over de wenschelijld1eid plaatsen of gedeelten van plaatsen toeLehoorende aan het Gouvernement en gelegen
in het distrikt Zontpansberg onder occupatie uit te geven.
Besloten aan den E. A. Volksraad magtiging te verzoeken daartoe
over te gaan zullende in dat geval alsclan nog gedurende de:T.e zitting
een voorstel van wet daarom trent door de Regeering worden voorgelegd.
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VOLKSRAADSBESLUlT, 18 MEl 1886.
Art. 221. "De Raad gelet hebbende op de stukken door Finale schikking
de Regeering voorgeh'gd ten aanzien van rle finale schikking in zake McCorldndoor de Regeering getrofl'en met den boedel van wijlen Me dale.
Corkindale en daaronder op Uitvoerende Haadsbesluit art.
10 del. 2.5 Januari 1886, gelet tevens op het rapport der
Commissie benoemd bij Volksraadsbesluit art. 973, van den
20sten Julij 1885, besluit: der Regeering dank te betuigen
voor de scbikking door haar getroffen, waardoor deze zoo
lang hangende zaak tot een bevredigend dnde is gebragt en
besluit verder der Commissie bovenvermeld eveneens dank
te brengen voor baar aan den dag gelegden ij ver en belangstelling in het ten uitvoer leggen van de gegeven opdracbt,
voor zoover ~ulks baar mogeUjk is geweest."

YOLKSRAADSBESLUI'fEN, 19 MEl 1886.
Art. 224. "De Volksraad bet Uitvoerende RaadsbesluH Wet op borgact.en
van 7 Mei 1886 benevens de daarbij overgelegde Correspon- stipt te worden
denties in overweging genomen hebbende, besluit zich te rcagevolgd.
vereenigen met bet Uitvoerencle Raadsbesluit en draagt arm
de Regeering op toe te zien dat de resp~ctieve ambtenaren
be last met de uitvoering van de wet op borgacten 1) sti pt
zich daaraan zullen houden."
Art. 226. " De Raad gelet hebbende op het laatsto go- Ontslag van ambtedeelte van Uitv. Raadsbesluit, artikel 72, dd. 14 April 1886 naren die gef7jj"jj"Qji
nu aan de orde, besluit de Regeering te machtigen, cloch st~.
tevens te verplicbten am btenaren, die borgen moe ten stollen
en zulks niet doen hinnen drie maanden, te ontslaan. De
Haad besluit verder de Regeering op te dragon dit besluit
t.:>r ~lgemeene informatie te doen r,ubliceeren in de Staatscourant waarna bet onmiddelijk van kracht zal zijn."
Art. 228. "De Raad gelet hebbende op Uitv. Haadsbe- Vaalkop toegckend
sluit, art. 97, del. 11 Mei 1886 en op de toekenning verle- aan C. 'r. Vermaak.
den ja..'tr aan den heer Botha, beslni.t de Regeering te magtigen den beer C. J. Vermaak voor de door hem bewezen
diensten bet stuk gou vernementsgrond toe te kennen, genaamd
Vaalkop, groot 1054 morgen en 520 vicrkante roeden, in
bet Uitvoercnde Haadobesluit bedoeld."
Art. 230. "De Volksraad gelet hebbencle op Uitv. Raads- Zeker stuk grond
besluit del. 16 November 1885 art. 370, en daarmede inaan Zwasigren~ aan
verband memorie van den beer Neuman, verzoekencle zeker Neuman toeget\:end.
stuk grond of plaats gelegen aan de Swatiegrens aan d0 Jijn
bij de baken Kamhalubama. Besluit de Regeering te mag1)

Zie Wetboek bl.

1370.
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tigen aan den beer N eurnan gezegde plaats of stuk grond
toe te kennen onder pacht voor den tijd van 20 jaren voor
de sornrna van £20 per jaar, vooruit te betalen, de bakens
en grootte der plaats later te bepalen."

VOLKSRAADSBESLUlT, 20 MEl 1886.
gelet hebbende op bet Uit~
Mei 1886. ingevolge Yolks1884, art. 270, betreffende
mcmorie \Ved. Ferreira, keurt. dat besluit goed, echter let~
tendc op alle toelichtingen thans in den Raad gegeven,
waaruit blijkt, dat de Wedmve Ferreira onder den indruk
was, dat zij de aan bet Gouvernement vervallen plaats van
den beer Uijs kocht en niet een plaatsrecht, zooals bij de
wet bepaald orntrent bet koopen van burgerrechten, voor
de som van £22 lOs., beslnit deze zaak aan de Regeering
op te dragon met magt aan de \Veluwe Ferreira compen~
satic te verleenen eenigzins gelijkstaande met het geleden
verlics."

Compensatie toegeArt. 233. "De Volksraad,
kend aan Wed.
voerende Raadsbesluit, del. 13
Ferreira.
raadsbesluit, del. 26 Augustus

VOLKSRAADSBESLUlT, 26 MEl 1886.
Art. 322. "De V olksraad heeft met de grootste belangstelling kennis genomen van de brieven en stukken hem
door de Regeering toegezonden van wege de Synode der Nederduitsch Hervormde of Gereformeerde Kerk en die van de
Nederduitsch Hervorrr.de Kerk, vergadert te Witfontein, en
meent zijnen oprechten dark te moeten uitspreken voor bet
vertrou wen door de eerwaardige kerkelijke besturen uitgesproken op de bescherming door den E. A. Volksraad. De
'l olksraad is diep doordrongen van bet groote gewicht der
werkzaamheden van de genoemde Synode en der kerkvergadering voor bet heH van den Staat. Hij bidt haar van
ganscher harte den zegen Gods toe op hare gewichtige taak,
diep doordrongen van de overtuiging dat de Zuid Afrikaansche Republiek aileen dan bloeijen kan wanneer zij steunt
op de rots van Gods Woord.
"Alles wat in bet vermogen van onze V ergadering ligt
om de eerwaardige kerken in hare heerlijke taak te ondersteunen en te beschermen, verzekeren wij haar van ganscher
harte en blij moedig te zullen do en; niet slcchts de bescherming van onze wetten, maar zelfs rneer dan dat, de bereidvaardige hulp waar het kan, door verleening van stoffelijke
hulp, noodig voor de oprichtiug van nieuwe gemeenten, zoo
alreeds herhaalde1ijk en nog ten vorige jare kostbare erven
in verschillende dorpen daartoe door den V olksraad zij n afDigitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016

1886]
gestaan. vVas in vroegere jaren de band van den Staat tot "De Kerk van den
de Nedercluitsch-Hervormde Kerk een andere, het is de wensch Staat" bestaat niet
des volks geweest hierin verandering te brengen en de Volks- meer.
raad heeft dien wensch moeten eerbiedigen. Staat het derhal ve nu niet I anger in de magt van den Volksraad aan
eene der Kerken bet voorregt te verleenen om te zijn "de
Kerk van den Staat," 1) onveranderd blijft echter de verplichting van den Staat om alle vroegere aangegane verbindtenissen tegenover personen, zooals salarissen, te handhaven.
" De Volksraad verzoekt de Regeering, bij de Synode der
N ederduitsch-Hervormde of Gereformeerde Kerk en bij den
Kerkeraad der Nederduitsch-I-Iervormde Kerk, de tolk te ziju
van deze zijne gevoelens."
VOLKSRAADSBESLUlT, 27 MEl 18H6.
Art. 352. "De Volksraad gelet bebbende op Uitv. Raads- Ventersdorp niet
besluit art. 17 5 van 21 J ulij 1884; op de memorie van deals dorp te verburgcrs van Ventersdorp, distrikt Potchefstroom; gelet heb- klaren.
bende op de memorie nu bij den Volksraad ingezonden; op
bet rapport der Memorie-Commissie; gelet bebbende ook op
den finantieelen toestand des lands; besluit zich te vcreenigen met het memorie-Commissie-rapport, en aldus, voor het
tegenwoordige althans, niet te kunnen overgaan tot de verklaring van Ventersdorp als een d >rp."
VOLKSRAADSBESLUlT, 28 MEl 1886.
Art. 370. "De Volkeraad gelet hebbende op de aanbe- Salaris voor onderveling van den Uitvoerenden Haad, vervat in zijn besluit wiJs in de.
van 12 April 1886. art. 62, neemt met genoegen kennis dat mmeralope.
de heer Fockens op zich wil nomen onderwijs te geven in
de mineralogic, en lettende op het feit dat er eene som van
£200 's jaars voor cursus-onderwijzers onder bet hoofd
'Onderwijs en Opvoeding,' op de Begrooting voorkomt, besluit dat het salaris van zoodanigen onderwijzer zal gevonden
worden uit dien post."
VOLKSRAADSBESLUIT, 29 MEI 1886.
Art. 376. "De Raad, gelet hebbende op Uitv. Raads- Vergunning tot
besluit, art. 108, dd. 28 Mei 1886, nu aan de orde, magtigt tramweg verleend
de Regeering bij deze de d~arin bcdoelde vergunning of eer.e aan :1\'fllk~'~ Clench
in dienzelfden geest, voor een tijdperk van 25 jaren met en ar ~.
1)

Zie Grond wet

Art. 20.
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regt van verlenging onder toestemming van de Regeering
te verleenen, met voorbehoud evenwel dat de invoerregtc 1;
op do in te voeren machienerie, betaalbaar zullon zijn onder
en volgens de bestaande wet, en dat een zekere percentage
der winst, door de Regeering te bepalen, zal worden betaald.'' 1)
VOLKSRAADSBESLUIT, 31 MEl 188G.
Overlevering van
Misdadigers uit de
Kaapkololli::'.

Art. 384. "De Volksraad besluit de wet "tot uitlevering
van misdadigers aan de Kolonie de Kaap de Goede Hoop,"
aan te nomen, met opdragt aan de Hegeering om in het
volge11d jaar aan den Volksraad een voorstel van wet in te
dienen, waarb~j de Regeering gemagtigd wordt tractaten van
uitlevering, enz., te sluiten met andere Staten, bij welke
trnctaten meer en betere rekening worJt gehonden met de
manier van crimineele regtsvervolging in de Republiek, clan
in doze tegenwoord.ige wet."

VOLKSRAADSBESLUIT, 1 JUNIJ

18~6.

Premien uitgeloofJ
Art. 394. uDo Volksraad gelet hebbende op het verslag
voor de be,;te proeve van den Superintendent van Onderwijs art. 4, onder het
in Aardrijkskunde hoofd Premie voor eigen leerboeken, 0aelet hebbende op
en Gescltiedenis
van zuid-Afrika.
afdeeling 2 Handboek voor Aardrijkskunde en Geschiedenis

van Z. Afrika; gelet hebbende op de aanbeveling van den
Superintendent van Onderwijs;
"Besluit de twee vakken van elkander. te scheiden.
"a. Eene premie uit te loven van £2.5 voor de beste
proeve over aardrijkskunde van Z. Afrika.
"b. Eene premie uit te loven van £30 voor de beste
proeve over de geschiedenis van Zuid Afrika in
't algemeen; van af den aanleg van de Kaapkolonie en vervolgens, alleen zoover die betrekking heeft op onze volkplanting, in een kort
bcstek zamenvattende hunne lotgevallen, den trek
uit de Kolonie, vestiging in Natal en den Oranje
Vrijstaat, met eene nauwkeurige geschiedenis van
den corsprong en grondlegging van de Z. A.
Hepubliek, doorloopend tot op heden."
1) Het Uitv. Rnadsbe !nit alhier b-doeld, luidt als vol12t:
"Aan de orde: Minute H2379/8G, inhoudende verzuek van de heeren
Clench en Marks om vergunning te verkrijgen tot het aanleggen van een
tramweg in de goudvelden met hct daarop yoorgestelde concept-contract
door den fltaatsprocureur.
"Besloten de gevraagde vergunning op dE' gezegde voorwaarden aan
den K A. Volksraad lJekend te stel'en en magtiging te verzoeken, zoodanige vergunning te verleenen en een dergelijk contract te sluiten."
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VOLKSRAADSBESLUI'r, 2 JUNI 188G.

Art. 405. "De Raad, gelet hebbende op punt 9 van bet Uor.oraria aan
verslag van den Superintendent van Onderwijs, omtrent bet onderwijzers.
toekennen van honoraria aan verdienstelijke onderwijzers,
thans aan de orde, besluit aan de Regeering op te dragen,
om, in overleg met den Superintendent, den onderwijzers
die zich verdienstelijk hebben gemaakt, de honoraria toe te
kennen volgens art. 6 van Wet No. 1, 1882 "

VOLKSRAADSBESLUITEN, 3 JUNI 1886.
Art. 411. ''De Raad, gelet hebbende op art. 4 van V(>rmindering van
Bijlage II tot bet verslag van den staat van bet openbaar scho_ol;selden in
onderwijs, nu onder behandeling, vereenigt zich met de al- opleHhngsschool.
geheele aanbeveling daat·in vervat, in zake de vermindering
van Echoolgelden, als anderzins."
Art. 413. " r'e Raad besluit zijn goedkeuring te hechten Goedkenring ,·an
aan de aanbeveling der commissie, bedoeld in art. 5 van de aanbeveling gedaan
bijlage gehecht aan bet verslag van den staat van bet open- door. ~ommissie
..
d b h d . ,
Ople1dmgsschool.
b aar on d erWlJS nu on er e an e1mg.

VOLKSRAADSBESLUIT, 4 JUNI 1886.
Art. 423. " De Raad gelet hebbende op het verzoek der Oprigting van YoorCommissie der Hollandsche Studiebeurzen, dat geheel in den bereidingschool in.
geest is der edele gevers in Nederland, dat de voortdurencle ~f~~~~c~~do ~1 er,: otpl~l.
.
opvoe dmg
tot h oogere op1e1'd'mg van eemge
onzer zoons ver- o 1 o re ona.
zekert en tengevolge ook strekt tot verdere bevcstiging van
onze onafhankelijkheid; en opgemerkt bebbende dat er eene
leemte is tusschen onze scholen van middelbaar onderwijs en
de Hoogere Opleidingsschool te Pretoria, en dat vele Afrikaansche ouders niet de middelen hebben om voor geruimen
tijd hunne zoons in dorpsscholen te plaatsen un hiertoe
opgeleid te worden; besluit aan het verzoek der Commissie
bovengenoemd op de volgende wijze te voldoen, door mede
te werken tot de oprigting van eene V oorbereidingsschool
bij de Opleidingsschool te Pretoria, en daartoe te bestemmen
de jaarlijksche rent:m van het later gekomen Hollandsch
kapitaal £4ROO, die renten gerekend a 6 percent, en Jaar
uit het rapport der bovengenoemde Commissie blijkt d9.t de
Ned. Z. A. Vereeniging in Nederland voor het salaris van
den onderwijzer voor die Voorbereidingsschool wil instaan;
besluit de Raad dat bovengenoemde renten besteed worden
tot logies en onderhoud. van znlke jongelingAn aan deze Voorbereidingsschool, als hierin nader zullen bepaald worden.
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"De jongelingen die dit voorregt zullen genietcn moeten
zijn:" a. Zonen wier vaders in den Vrijheidsoollog gesneuveld zijn;
"b. Zonen wier vaders in dien oorlog gewond zijn
en niet in staat zijn de opvoeding hunner zonen
te b,•kostigen;
"c. Zonen wier vaders zich voor het land verdienstelijk gemaakt hebben en onvermogend zijn.
"Vercler besluit de Raad, indien tengcvolge van het
bezigen dezer renten er vooreerst nog niet genoegzaam inkomt in het pensioenfonds om de gewonden tc voldoen, het
te kort uit de algemeene landskas zal gedekt worden.
"Eindelijk draagt de Haad aan de Regeering op een
reglement op te trekken over de toekenning van dit voorregt aan de jongelingen bovengenoemd en andere punten
daarmede in verband."

VOLKSRAADSBESLUIT, 8 JUNIJ 1886.
Diensten van helft
der bandieten afge·
staan aan Stadsraad
Potchefsiroom.

ART. 459. "De Raad, gelet hebbende op memorie van
de ingezetenen van Potchefstroom, van dato 30 Nov. 1885
en Uitv. Raadsbesluit van dato 14 April 1886, betreffende
de
kwestie Stadsraad van Potchefstroom re bandieten, besluit het verzoek van de ingezetenen van Poichefstroom in
bovengemelde memorie vervat, toe te staan, om aan den
Stadsraad van Potchefstroom de diensten van de helft der
bandieten af te staan."

VOLKSRAADSBESLUIT, 10 JUNIJ 1826.
Toekenning van
ART. 493. "De Raad, gelet hebbende- op Uitv. Raadsgrond aan C. 'I'. van besluit, art. 383, dd. 5 December 1885, besluit, de Regeering
Staden.
te magtigen den beer C. J. van Staden zoodanige toeken-

ning in grond te doen, als naar regt en regtvaardigheid aan
hem moge blijken toe te komen; in evenredigheid met de
toe kenning gedaan aan de heeren Botha en Vermaak, krachtens desbetreffende beide Volksraadsbesluiten van Jit en verleden jaar."

VOLKSRAADSBESLUIT, 17 JUNIJ 1886.
Oprigting van een

ART. 546. "Het Uitv. Raadsbesluit aan de orde, art. 58,
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dd. 8 April 188G, werd nu met de enkele stem van den dorp nabij :Mamu:a.
heer Venter tegen, goedgekeurd." 1)

VOLKSRAADSBESLUI'r, 22 JUNI 1886.
Art. 615. "De Volksraad besluit, met betrekking tot de Commissie ?'e-Dela·
zaak thans aan de ord.e alle stukken en communicaties be- goa-Baai spoorweg
.('{:' d e d en I) el agoa b'aa1. spoorweg, 1n
. h an d en te stell en benoemd.
treuen
eener commissie van 3 leden, met opdragt alle beschikbare
informatie desbetreffende bij de H. E. Regeering in te winnen
en zoo 8poedig mogelijk daarover te rapporteeren aan den
Raacl, met zoodanige recommandatie als zij in het belang
der zaak mag wenschelijk achten." 2)

VOLKSRAADSBESLUIT, 28 JUNIJ 1886.
Art. 723. "De Volksraad kennis genomen hebbende van Wet No. 3, 1881,
het voorstel van wet betreffende nieuwsbladen en andereCNieuwsbladen)
pu blicatien, besluit de' strekking er van niet goed te keuren herroepen.
en herroept en vernietigt bij deze, \Vet No. 3 van 1881." 3)

VOLKSRAADSBESLUIT, 29 JUNI.J 1886.
Art. /30. "De Volksraad, overwogen hebbende ffiemorie Naauwere verbinteverzoekende .de aanstelling eener com rr.issie, om met eene nis. e? latere ver- .
gelijksoortige commissie door den Vrijstaatschen Volksi:'aad ~~j~:~;t ~~eetn~~~~~e
benoemd te beraadslagen over een nauwere verbintenis en lijk verklaard.
latere vereeniging der twee Zuster-Republieken; kennis genomen hebbende van het besluit van den E. A. Volksraad
van den Oranje Vrijstaat, een gelijksoortig verzoek zijner
burgers afwijzende, wegens de Britsche Suzereiniteit, waaronder de Z. A. Repubiek zoude staan, zoodat door de verlangde vereeniging de onafhankelijkheid van den Oranje
1) Het Uitv. Raadsbesluit luidt als volgt: ''A an de orde: Minute
R1055/8G, inhoudende 3 memories, respectievelijk geteekend door 70, 14
en 96 personen, verzoukende een dorp te stichten op Mamusa. De
Uitvoerende Raad, na aan deze zaak de noodige overweging geschonken
te hebben, is het geheel eens m'2t memorialisten en besluit den E. A.
Volksraad magtiging te verzoeken een dorp te proclameere.a in de onmiddelijke nabijheid van Mamusa, en intusschen de meest geschikte
plek te doen aanwijzen door eene commissie, bestaande uit de heeren
G. J. van Niekerk, Grenscommissaris, en landmeters van Devenish en
Rissik, in overleg met het publiek aldaar."
2) Zie V.R.B. 14 Juli 1836, art. 946, infra.
3) Zie Wetboek bl. 983.
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Vrijstaat in gevaar zoude woruon gebragt, mot de gronden
waarop voormeld besluit berust niet kunnende instemmen;
betreurt het ten zeerste, dat door voormeld besluit de Raacl
onzerzijds belet wonlt aan het verzoek dor memorialisten
voor hot tegenwoordige to voldoen, terwijl de Raad, zich
vereenigende met het verzoek der memorialisten wat betreft
de wenschelijkheid der zaak, zich bereid verklaart in de
toekomst eenigen praktischen weg tot hot gewenschte doel
te volgen."

VOLKSRAADSBESLUIT 30 JUNIJ 1886.
Geen regt v. CornArt. 7 43. "Do Itaad gelet hebbende op Je memorio van
pensatie aan N. P. den beer N. P. 1\Iuller, nu onder behandoling; op do ver~Iuller toekomende strekte inlichtingen en bovcnal op de vool'gelezen stukken
tn
'l'e stuk grontl
. l1et H oog Gerec h ts h of ge d'len d , l)etre11
Braamfor..tein.
111
{ ce I"l.J k d e d oor d en
heer Muller aangenomen schikking, waaruit het blijkt dat
hij afstand gedaan heeft van compensatie~ onz., komt tot
het bes1uit dat memorialist niet gerechtigd is tot eenigerlei
compensatie ten aanzien van de plaats of het stuk grand
'Braamfontein' No. 243, district Standerton, en besluit
verder aan adressant in antwoord op zijne memorie kopie
to zenden van dit bcsluit."

VOLKSRAADSBESLUI'rEN, 1 JULIJ 1886.
Zeker uitval grond
Art. 797, "De Volksraad, gelet hebbencle op de memorie
distrikt Heidel?ergthan-3 aan de orde, vragende om een stuk grond af te staan
aan brveders Piek aan twee gebroeders Piek, en het besluit van den Uitvoerenden
toegekend.
R aa d d aarop overwogen hebbende, beslmt
· d e R egeenng
·
te
machtigen het gevraagde stuk uitvalgrond in het district
Heiuelberg aan de twee broeders te verhuren gedurende hun
leeftijd tegen een jaarlijksche huurprijs van tien shilling
Stg. (lOs.) per jaar."
Memorie Jordaan
Art. 800. "De rtaad, gelet hebbende op de memorie
r,·e-voorkeurrech ten van P. Vv. Jordaan, thans aan de orde, besluit de memorie
naar Hegering
naar de Regeering te verwijzen, met opdracht naar deze en
verwezen.
andere voorkeurrechten onderzoek te doen en in de eerstvolgende zitting van den E. A. V olksraad haar rapport voor
te leggen."
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VOLKSRAADSBESLUIT, 7 JULI 1886.

Art. 877. "De Raad, de talrijk geteekende memories Getal Volksraadsthans aan de orde, vragende vermindering van V olksraads-leden verminderd.
leden, overwogen hebbende, besluit bet getal leden voor de
districten Pretoria, Potchefstroom, Lijdenburg en Rustenburg
te bepalen op drie leden elk, en voor de overige districten
twee leden elk; en besluit verder dat de Raad zelf de verrnindering zal regelen voor dat de Raad opbreekt; en besluit
verder om aan de memorialisten kennis tc geven dat aan
hun verzoek is voldaan."

VOLKSRAADSBESLUIT,

f)

JULI 1886.

Art. 888. "De Raad, gelet hebbende op den post aan Voorgestelde verde orde: "Secretaris £300 ;" gelet hebbende op de memories n:indering van salain verband daarmede onder behandeling, waarvan eenige ver- rissen afgekeurd.
zoekende om verrnindering van salarissen van ambtenaren,
en andere, uit bet district Bloemhof, verzoekende dat zulks
niet zal geschieden, wat dat district betreft; gelet hebbende
op den betrekkelijk gunstigen toestand der finantien zooals
die uit de begrooting blijkt; besluit den post goed te keuren
en, tenzij onder speciale omstandigheden die bij de behandeling van volgende posten mogen blijken, dit jaar geen
salarissen te verminderen, naardien de Raad onder de gegeven
omstandigheden hiertoe noch vrijmoedigheid noch noodzakelijkheid gevoelt
" De Raad besluit verder den memorialisten van dit
besluit kennis te geven in antwoord op hun memories."

VOLKSRAADSBESLUIT, 10 JULI 1886.
Art. 919. "De Raad besloot eenparig zich te vereenigen Niet wenschelijk
met de desbetreffende aanbeveJing der memorie-commissie Na~urellen-Commis
en den memorialisten een kopic daarvan te zenden als ant- sanssen af te
schaffen.
woord op hun verzoek 1).
1) De aanbeveling der Memorie-Commissie luidt als volgt:
"Na de noodige inlichtingen te hebben ingEwonnen bij den Super.
intendent van Naturellen zaken, kan uwe commissie uwe E.A. Vergadering
niet aanbevelen de Commissarissen van Naturellen af te scbaffen, maar
acht zij het wenschelijk de zaak naar de Regering te verwijzen met de
opdragt te handelen overeenkomstig des lands belangen."
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VOLKSRAADSBESLUIT, 14 JULI 1886.
Recommendatie
Spoorwegcommissie
goedgekeurd.

Art. 946. "De Volksraad besluit de aanbevelingen der
spoorweg-commissie, 1) thans aan de orde goed te keuren en
draagt verder aan de Regeering op om, zoodra zij zulks in
het belang van onzen Staat acht en ten einde onnoodige
vertraging to voorkomen, om de zes maanden kennisgeving
a.an de conccssionarissen te geven" 2).

'VOLKSRAADBESLUIT, 29 JULI 1886.
Begrooting jaarlijks
Art. 1226. "De Volksraad, het punt b van de recomdoor Volksraadmandatie van de Begrootings-Commissie, nu aan de orde,
Commissie te wor· h ·
den nagegaan.
overwogen hebbende, besluit z1c
met met d e recommandatie

te kunnen vereenigen, maar, op den vroeger steed gevolgden weg voort te gaan en ten dien einde jaarlijks de Begrooting in hand en van eene door den V olksraad te kiezen
commissie te stellen.
1) Zie V.R. Besluit 22 Junij, art. 615 supra.
2) De aanbeveling der Spoorweg Commissie luidt als volgtArt. 932. De heer Klapper legde als Voorzitter der Spoorweg-Oommissie, benoemd bij besluiten van den Volksraad, dd. 22 Junij 11., artt.
615 en 616, het rapport dier commissie per begeleidend schrven van den
lOden dezer over (v.R.R. 228/86.
Naar aanleiding van een wenk van den Voorzitter, ten aanzien van
de noodzakelijkheid eener dadelijke behandeling in deze, besioot de Raad
zonder verwijl tot de ter hand neming der Rtukken over te gaan en aldus
werden het begeleidend schrijven en bet rapport voorgelezen, en aan de
orde gesteld. Bet laatste art., waarin de recommandaties der commissie
waren vervat, luidde als volgt:
"Lettende op hare opdracht, Uwe Commissie gelastende "zoodanige
recommandatie aan haar rapport toe te voegen als zij in het belang der
zaak mag wenschelijk achten,'' wenscht zijn den E. A. Volksraad aan te
bevelen aan de HEd. Regering op te dragen:
a. Met de Portugeesche Regering in onderhandeling te treden, ten
einde eene goede vRrstandhouding te neffen aangaande den bouw en de
exploitatie van beide secties der spoorlijn, meer bepaaldelijk aangaande
een vergelijkend tarief van vervoer;
b. Met den Ooncessionaris in Nederland te corressespondeeren over
de wenschelijkheid:
1. dat de eerste sectie van den spoorweg verlengd worde, in plaats
van tot de Nelspruit tot aan de plaats van G. Mare, of van de r~ange,
of, ingeval er geen onoverkomelijke bezwaren bestaan, de route door de
goudvelden te kiezen, tot ergens in den om trek van Klipstapel;
2. Dat de spoorlijn zoo spoedig mogelijk van daar verlengd worde
tot aan Pretoria; en
3. Dat over het geheel de tijdsbepaling zooveel mogelijk verkort
worde,''
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 29 JULI 1886.

Art. 1228. "De Volksraad gelet hebbende op punt C van :B'inantiAele diensthet Begrootings Commissie-rapport, besluit: de Raad kan jaar sluit 31 Dec.
;dch daarmede niet vereenigen; doch besluit verder, dat het
finantieele dienstjaar zal sluiten op den 31 sten December."

Art. 1231. "De Raad, gelet hebbende op Volksraads- .A.ftreden van Volksbesluit art. 877, van 7 Julij, thans aan de orde, besluit deraadsleden onde_r
. d"1e d'ISt r1'kten Volksraadsbeslmt
l ed en t e d oen a ft re d en vo1gens rooster, en In
7 Julij, art. S77.
waar de leden niet volgens rooster aftreden, zal uitgeloot
worden om de leden op het verminderde getal te brengen,
volgens besluit.

VOLKSRAADSBESLUIT, 30 JULI 1886.
Art. 1240. "De Raad gelet hebbende op Uitv. Raads- Vertegenwoordiging
besluit art. 145, dd. 29 Julij 11. en op de memorie van de van belangen Goud' d'Ig d en d er d'IS t riC
· t sb est uren van d en A f n'k aner B on d , velden
in Volksraad
afgevaar
wenschelijk
verdaarmede in verband, vereenigt zich met het gevoelen van klaard.
den Uitv. Raad in zooverre, dat een vertegenwoordiging van
de belangen der bedoelrle g oudvelden in deze vergadering
wenschelijk is, en besluit dat de leden voor Lijdenburg de
goudvelden in hun district gelegen, zullen vertegenwoordigen zooals ook de leden van andere disticten gehouden zijn
te doen ten opzigte van goud veld en, reeds geproclameerd of
nog te proclameeren in hun respectivelijke districten. Memorialisten in kennis to stellen met dit besluit."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 2 AUGUSTUS 1886.
Art. 1260. "De Raad, gelet hebbende op den post '2 Pensioengelden
kinderen wijlen J. F. Nel, Piet Retief, £2,' en eveneens op t~ekomende aa~. de
· ]'I.eht'I~gen d oor ne
1
p ensiOOl110n
·
.1!
d s- 0 ommissie
· · vers t re1~ t , lnnderen
d e In
J. F. Nel.van WIJlen
vereemgt ziCh met bet plan, dat de gelden nog aan gemelde
kinderen competeerende, zullen blijven berusten onder 't
beheer van den \Veesheer, om ze onder rente in de Bank
te deponeeren of anderzins, tot tijd en wijl er onder overlegging van voldoend bewijs dat de applicant hiertoe geregtigd is, aanvraag om deze gelden wordt gedaan of tot dat
de "\Veesheer, na in te stellen onderzoek, l1eeft bevonden dat
bet dienstig en raadzaam is de gelden toe te kennen aan den
persoon of de personen, die zich met het onderhoud en de
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opvoeding der kinderen bebben belast, om ze alsdan uit
te betalen; de Regeering aan dit besluit de noodige uitvoering te geven."
Behoorlijke regeling
Art. 1269. "De Raad, gelet bebbende op bet rap'Jort
van zaken in ver- der commissie in zake de Kruitfabriek neemt hetzelve voor
band metwenschelijk
Kruitk enmsgevmg
·
·
·
fabriek
aan; d ru kt, d en wensc b' Ul't d at d e zak en m

verband biermede door de Regeering naar den eiscb en in
't belang des lands zullen worden geregeld en besluit den
onderteekenaren der memorie onder V.R.R. 69/86, bedoeld
bij art. 840 van de notulen van den 5den Julij 11., te melden, dat de Regeering bezig is stappen te nemen, waardoor
bet slecbte kruit zal worden overgewerkt en dat er voortaan
een voldoende kwaliteit zal worden geleverd."

beschcuwd.

Art. 1277. "De Raad, gelet bebbende op de Wet ' Hou
dende Maatregelen tegen de verspreiding van besmettelijke
gesteld. en aans t ek e1'IJ'k e z1e
· kt en, zooa1s nu d oor d e commissie
· · ge- ·
wijzigd, besluit deze wet voor een jaar in werking te stellen:
de Regering op te dragen ze minstens 3 maanden voor de
a. s. zitting te publiceeren in de Staatscourant en verder ze
a. s. jaar artikelsgewijze in bebandeling te nemen."
1

Wetrebesmettelijke
~iekte v~or een jaar

m werkmg

VOLKSRAADSBESLUITEN, 4 AUGUSTUS 1886.
Art. 1294. "De Raad bet Uitvoerend Raadsbesluit tbans
de orde overwogen bebbende besluit met leedwezen zicb
opgedragen. daarmede niet te kunnen vereenigen, maar aan de Regeering
op te dragen om maatregelen te nemen tot sterking van
bet pensioenfonds, ten einde ruimere toelagen te bezorgen
aan de gewonden en nageblevene betrekkingen van gesneuvelden in oorlogen en commandos."

Sterking van Pen-

sioe~fonds aan Re- aan

geermg

Compensatie toegeArt. 1296.
kend aan W. J. S. besluit art. 376,
Enslin.

"De Raad gelet bebbende op Uitv. Raadsdd. 20 Nov. 1885, betreffende bet verzoek
om compensatie door den beer '\V. J. S. Enslin voor verlies van de plaats Blaauwkop; gelet bebbende op de omstandigheid dat de stukken door de Regeering voorgelegd,
voldoende bewijs opleveren dat de toekenning van compensatie in deze billijk is en regtvaardig, besluit de Regeering
te machtigen billijke compensatie toe te kennen naar eicb
van omstandigheden en de zaak finaal te regelen."

Oorlogsbelasting
plaatsen.

Art. 1304. "De Raad besluit dat artikel 14 van Wet
No. 2J 1883, voor de Krijgsdienst der Z. A. Republiek, zal
luiden als volgt:op
"Artikel 14. Personen welke buiten 's lands wonen en
eigenaren zijn van een of meer plaatsen in deze Republiek,
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zullen in geval van commando of oorloog eene oorlogsbelasting van £20 op iedere plaats en £10 op ieder erf, als een·
b\jdrage ter bestr~jking van de kosten van zoodanig commando
of oorlog aan 's lands kas moeten betalen, ten kantore van·
de verschillende Landdrosten in wier districten zoodanige
plaatsen gelegen zijn of aan den Civielen Commissaris te 4
Pretoria, De Landdrosten roepen, in geval van commando of'
oorlog, onmiddelijk de eigenaren van zoodanige plaatsen of
erven schriftelijk op, tot betaling van de door hen alzoo
verschuldigde belasting, welke oproeping ook in de StaatscouJant wordt gepubliceerd. "Binnen drie maanden na zoodanige kennisgeving, moet belasting betaald zijn door de eigenaren in Zuid Afrika woonachtig, en zes maanden door de~
eigenaren daarbuiten.
"Dadelijk na betaling door eenig eigenaar, zullen de
Lanudrosten aan wie betaald, of den Civielen Commissari~,
wanneer aan hem betaald, daarvan aan den Registrateur vanActen kennis geven,' die daarvan aanteekening zal houden en
geen plaats of erf mag transporteeren of op eenige wijze
belasten, tenzij zoodanige belasting daarop verschuldigd betaald is."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 5 AUGUSTUS 1886.
Art. 1316. "De Raad, gelet hebbende op de memorie Rondzwerven van
van A. J. Smit en 35 anderen d.d. Smitsfield 16 April Boschjesmans en
.
.
'
.
'
l d vagenbondage te
1886, 1) beslu1t de Regermg op te dragen In bet geva er worden belet.
memorialisten en in alle anderen van denzelfden aard, zoodanige maatregelen te nemen, als waardoor aan de grove
ongeregeldheden, waarover geklaagd, paal en perk wordt
gesteld, hetzij door strenge toepassing van de wet op vagebondage of anderszins."
Art. 1318. "De Raad, gelet hebbende op de memories Kimberley-Pretoria
nu aan de orde, en wel onder v.R.R. 23/86, 36/86, 43/86, spoorweg afgekeurd.
54/86, 67/86, 80/86, 137/86, 143/86, 145/86, 147/86, 148/86,
186/86, 222f86 en 204/86, verzoekende dat er geen spoorweg
moge worden gelegd van Kimberley naar Pretoria en op een
andere onder v.R.R. 146/86, in scherpe bewoordingen protesteerende tegen den aanleg van hetzelfde spoor, besluit den
onderteekenaren der memories, behalvP die onder V.R.R. 146/86,
te melden, dat er geen plan bestaat of bestaan heeft tot
1) De Raad ging nu over tot de verdere afhandeling van ingediende
memories, en aldus kwam eerst aan de orde eene memorie van A. J. Smit
en 35 anderen, dd. Smitsfield, 16 April 1886, klagende dat de Boschjesmans en Boschjesmanskaffers hun veel schade berokkenen, en verzoekende
dat bij elk burger niet meer dan een huisgezin zal worden geplaatst
(V.R.R, 13/86).
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Memories aan
aanleg van een spoor van Pretoria naar Kimberley en dat
Volksraad gericht er aldus aan hun verzoek is voldaan; en den onderteekenaren
m.. 0ketetn lin bedhoor- der memorie onder V.R.H. 146/86, afkomstig uit WiJ'k Ma1IJ e aa wor en
.
d
·
uitgedrukt.
kwasie, distnct Potchefstroom, on erteekend door J. 0. Swane-

poel, Assistent-Veldcornet, en 58 andere memorialisten, te
melden, dat bet den Volksraad leed doet te bespeuren,
memorialisten zich met een Officier als eerste onderteekenaar
niet tot den Raad hebben gewend met dien eerbied die aan
allen betaamt, en vooral voor cfficieren pligtmatig is, wesh~ve
de Raad, terwijl hij hen mededeelt er geen plan bestaat tot
aanleg van een spoor Kimberley-Pretoria, hen moet verzoeken zich in 't vervolg tot den Raad te wenden met
verzoekschriften in behoorlijke bewoordingen gekleed."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 9 AUGUSTUS 1886.
Borgstelling van
Art. 1344. "De Raad, gelet hebbende op de memorie
~dvokaten, enz., . thans aan de orde op de borgstelling van Advocaten Proziet ook op hen d1e
'
.
'
in 1882 reeds waren cureurs en Agenten, beslmt dat van nu voortaan Volksraadstoegelaten.
besluit van 27 Junij 1882, art. 526, toegepast zal worden

op alle Advocaten, Procureurs en Agenten, ook op hen die
in bet jaar 1882 alreeds als zoodanig waren toegelaten. De
Regering zal bet regt hebben een licentie te weigeren aan
hen die niet voldoende borg hebben gesteld."
Memorie uit
Art. 1355. Aan de orde: Eene memorie van H. \V. de
Utrecht, dat goed- Haas en 52 anderen d.d. Utrecht 5 April1886 verzoekende
gekeurde kaart een
'
'
'
dat er een wet moge gepasseerd worden, ten effecte dat een
onwederlegbaar
document zal zijn, eenmaal goedgekeurde en volgens wet gepubliceerde landafgekeurd.
meterskaart een onwederlegbaar en onherroepelijk document

zal zijn (v.R.R. 110/86). 1)
De aanbeveling der Memorie-Commissie luidde als volgt:
"Uwe Oommissie kan zicb niet vereenigen met memorialisten. ''
Art. 13.56. "Op voorstel van den beer Hoffman, ondersteund door den beer Kleij nbans, vereenigde de Raad zicb
algemeen met de aanbeveling der Memorie-Oommissie.
Memorialisten alzoo te antwoorden."

VOLKSRAADSBESLUIT, 10 AUGUSTUS 1886.
Geen tenders aan
Art. 1391.
te wor- voort. Aan de
{ ambtenaren
den toegestaan.

De Raad zette de bebandeling van memories
orde kwam eene memorie van
G' P • Mollet
<

1) Zie Wet No. 5, 1870,

e 8 (Wetboek

Bl. 372).
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en 35 anderen, dd. Pretoria 3 Mei 1886, verzoekende het
instellen van een onderzoek omtrent de redenen die er
mogen bestaan dat de Markmeester van Pretoria, ambtenaar
zijnde, rantsoenen levert voor de gevangenis. (v.R.R. 190/86.)
De aanbeveling der Memorie-Commissie was a1s volgt:
" U we Commissie beveelt U we E.A. Vergadering aan de
Regering op te dragen, dat er in het vervolg geene tenders
meer aan ambtenaren zullen worden toegestaan en memorialisten dienovereenkomstig te antwoorden."
Art. 1392. ''De Raad vereenigde zich eenparig met
deze aanbeveling."

VOLKSRAADSBESLUIT, 11 AUGUSTUS 1886.
Art. 1410. Aan de orde werd nu gesteld de behandelingHandelingen onder
der navolgende Regeringsmissive, dd. 9 Augustus 1886 Wet No.6, 188.3 ge(v.R.R 335/86).
daan, bekracht1gd.
B.B.

845/86.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 9 Augustus 1886.

Den HoogEd.Achtb. heer Voorzitter van den
E.A. Volksraad, Pretoria.
HoogEd.Achtb. heer,
rrer informatie en ter bebandeling van den EdelAchtb.
Volksraad, heb ik de eer te laten volgen kopie Uitvoerende
Raadsbesluit, art. 156, dd. heden, hetwelk luidt als volgt:
De Uitvoerende Raad, gelet hebbende op Wet No. 6,
1883, zijnde wet op de Districtsraden en wel op art. 22
daarvan, luidende als volgt :
"Deze wet moet herzien worden in de zitting van den
Volksraad van 1886, ten einde de nieuwe verkiezing voor
1887 te kunnen regelen."
Verder, gelet hebbende op Volksraadsbesluit, dd. 12
J unij 1883, art. 287, luidende als volgt :
Art. 278. De Volksraad, gelet hebbende op de conceptwet
op de Districtsraden, stelt dezelve voorloopig en tot de aanstaande zitting van den Raad in werking en draagt aldus
de Regering op dezel ve in zoodanige districten al waar
ze wordt begeerd als een tijdelijke maatregel in werking te
brengen en
"De Volksraad besluit tevens, dat alle wetten in strijd
met deze concept-wet bij dezen worden en zijn herroepen."
Overwegende dat de Volksraad na 1883 de wet op de
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Districtsraden I'liet weder in behandeling heeft genomen
maar dat toch steeds gehandeld is op die wet.
Besluit : le. De aandacht van den Volksraad te vestigen op het
genoemde art. 22 van \Vet No. 6, 1883.
2e. Aan den Volksraad voor te stellen alle handelingen
uit hoofde van en volgens genoemde \Vet No. 6, 1883 tot
dus verre gedaan tc bekrachtigen.
Ik heb, enz.,
\V. EDUARD BOK,
S taa tssecretari s.

Art. 1411. "Op voorstel van den heer Celliero hechtte
de Raad met algemeene stemmen zijn goedkeuring aan Uitv.
Raadsbesluit art. H>6, dd. 9 Augustus '86."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 12 AUGUSTUS 1886.
Art. 1415. "De Raad besluit Wet No. G, 1883, nog voor
een jaar in werking te stellen tot in de aanstaande gewone
yoor n~~ geenge~~:fa. zitting van den Volksraad hierover nader beslist zal worden
In wer m
. b eh an d el'mg za1
a1s wanneer oo lr d e wet art1.k el sgeWIJ.. ze In
genomen worden, met inachtneming van de volgende bepalingen:]. "De tot dusverre gekozen leden der Districtsraden
volgens art. 5 der \Vet zullen aftreden op den laatsten dag
van December van dit jaar. De nieuw te kiezen Districtsraden, waarvoor de Regering nieuwc electies zal uitschrijven,
zullen in functie blijven van 1 Januarij 1887 tot ultimo
December 1889.
2. "In plaats van het tegenwoordige artikel 21 der
\:Vet zal in het vervolg gelezen worden : ' rrwee led en maken
met den Landdrost een quorum uit.'
"De Raad besluit verder de memorialisten uit Utrecht
met dit besluit in kennis te stellen."
Wet No. 6, 1883
(Districtsraden~

Stuk grond TransArt. 1417. "De Raad gelet hebbende
vGalia aatn tN.EH.
besluit, :;trt. 162, dd. 11 Augustus 1886,
emeen e e rme1o
.
.
toegekend.
beslmt de Regermg op te drag en aan de

op Uitv. Raadsnu aan de orde,
d
Ned. Hervorm e
of Gereformeerde Gemeente van Ermelo toe te kennen het
stuk grond genaamd "Transvalia ", waarom is verzocht,
onder voorbehouv dat dit stuk grond zal blijken het onbetwist
eigendom te wezen van het Gouvernement."
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de orde, besluit genoemd Uitvoerende Raadsbesluit goed te
keuren." l)
Art. 1423: Aan de orde werd nu, op verzoek vau ZHEd. ·
den Staatspresident, gesteld de navolgende Regeringsmissive,
dd. 12 Augustus 1886. (v.R.R. 342/86.)
B.B. 860/86.
Gouvernementskantoor, Pretoria,
7 Augustus 1886.
·Den Hoog-Ed. Achtb. beer Voorzitter van
den E. A. V olksraad, Pretoria
Hoog-Ed. Achtb. heer!
Ik heb de eer ter uwer informatie en ter voorlegging Magtiging aan Reen behandeling van den E. A. V olksraad, te laten volgen gerin~ v~rleend om
kopie Uitv. Raadsbesluit art. 163 dd heden.
v:oorziemng en.rege·
..
lmg te maken m za'
.
'
Aan de orde, besprekmg over het wenschehJke dat, ken waar v. Raad
vooral met het oog op de tegenwoordige omstandigheden niet heeft voorz.,enz.
der Republiek, de Regering gemagtigd worde door den E. A.
V olksraad, zaken waarvoor geen voorziening door den E. A.
Volksraad is gemaakt en die niet kunnen wachten tot de
aanstaande zitting van den E. A. V olksraad, zonder groote
moeijelijkheden te veroorzaken, te kunnen afdoen.
, Besloten, aan den E. A. Volksraad voor te stellen,
evenals in 1884 het navolgende besluit te passeeren:
''De Volksraad besluit de Regering te magtigen en op
te dragen voorzieningen en regelingen te maken ten aanzien
van alle zaken waarvoor door den V olksraad geen voorziening is gemaakt en van zoo dringende aard zijn, dat zij
niet kunnen blij ven liggen tot de volgende zitting van den
Volksraad, en dat dergelijke regelingen kracht van wet
zullen hebben tot nadere beslissing daaromtrent van den
Volksraad.
" De Regering zal daarvan rapport doen in de eerstvolgende zitting van den Volksraad."
Ik heb, enz.,
(Get.) W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Art. 1424. "De Raad besluit het Uitvoerende Randsbesluit, art. 163, dd. 12 Augustus 1886, thans aan de orde,
met het daarin vervat concept Volksraadsbesluit, goed te
keuren.''
1) Het Uitv. Raadsbesluit luidt als volgt:
"Dat aile overeenkomsten omtrent afstand van regten op mineralen
of omtrent regten om te delven. welke niet voldoen aan de voorwaarden
genoemd in bet eerste lid van art. 14 van \Vet No. 7, 1883, ab initio
nietig zullen zijn, en dat niemand uit zoodanige overeenkomst eenige actie
hoegenaamd zal hebben.
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WET No. 1, 1887.
OP DE DISTRICTSRADEN.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den E. A.
Volksraad, art. 211, cld. 23 Mei 1887).

TOT uitvoering van art 11-13 van Wet No. 3, 1881
(Bijlage van de Grondwet.) 1)
En met herroeping der vVet No. 19, 1880, 2) wordt
vastgesteld : Oprigten van DisART. 1. In ieder district bestaat een Districtsraad uit
trictsraaJ.
zooveel leden als er Veldcornetschappen zijn in het district.
Voorzitter en
2. De Landdrost is Voorzitter en lid van het Districtssecretaris.
raad. Als eerste Secretaris zal de Districtsraad een der klerken van het Landdrostkantoor kunnen benoemen, tegen een
bepaald salaris.
Wie verldesbaar.
3. Om te kiezen of gekozen te worden moet men aan
de vereischten der algemeene kieswet voldoen; niet in staat
van faillisement verkeeren en vast goed bezitten in bet district op eigen naam of huurder van vastgoed zijn van een
som van minstens £50 per jaar en in het district woonachtig zijn. De leden van Districtsraden moeten bij meerBeeedigen der leJen. derheid van stemmen gekozen worden en behoorlijk beeedigd zijn.
Aannemer geen lid.
4. Niemand die aannemer is onder eenig contract met
den Districtsraad, zal hevoegd zijn om gekozen te worden
tot lid daarvan.
Veldcornet geen lid.
De V eldcornetten kunnen geen I eden van den Districtsraad zijn.
Diensttijd.
5. De leden hebben zitting voor drie jaren.
Nieuwe electies.
Nieuwe electies zullen van tijd tot tijd en naar eisch
worden uitgeschreven door de Regering.
Eerste verkiezing.
7. De eerste verkiezingen van Districtsraden hebben in
elk district, waar vereischt, plaats op tijd en wijze als bij
afzonderlijke proclamatie, nader door den Staatspresident zal
worden bepaald.
Lijsten der burgers.
8. De lij sten der burgers door de Veldcornetten gehouden, liggen ten grondslag voor de verkiezing.
Klagten tegen
9. Klagten tegen de verkiezing of gehouden stemming
kiezing.
worden binnen zes weken na de publicatie van den uitslag
der verkiezing schriftelijk ingezonden bij den Landdrost van
het district.
1) Zie Wetboek, bl. 863 en Wet No. 6, 1883, bl. 1189
2) Zie Wetboek, bl. 1027.
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10. De Landdrost met de Veldcornetten van het district Hof voor onderzoek
vormen het Hof, dat binnen 14 dagen na den termijn in van klagten.
art. 9 genoemd, deze klagten, in tegenwoordigheid der partijen en in een open Hof, onderzoekt en beslist.
11. Van de uitspraak is appel bij den Uitvoerenden Appel bij Uitv. Raad.
Raad, wiens uitspraak beslissend zal zijn.
12. De taak van den Districtsraad is het onderhouden Taak van den Disen het toezigt op het onderhoud van alle publieke wegen trictsraad.
in het district; de verbetering daarvan, de bevordering der
openbare communicatie door den aanleg van bruggen.
13 Tot dekking der kosten daarvan stelt de Regering Weggeld beschikaan het district beschikbaar het weggeld dat volgens de wet baar.
door de ingezetenen van het district wordt betaald.
14. Indien deze gelden niet voldoende zijn, zal de
Volksraad daarover nader besluiten.
15. Jaarlijks wordt de begrooting van ontvangst en Verderevoorziening.
uitgaaf v66r de vaststelling door den Districtsraad aan de J.aarlijksche begrooRegering toegezonden, ten einde deze in staat te stellen om tmg.
te beoordeelen of zij iets bevat in strijd met de algemeene
of met deze wet. In dit geval onthoudt de Regering haar
goedkeuring.
16. Alleen een goedgekeurde en gepubliceerde begroo- Begrooting moet
ting geeft regt om uitgaven te doen en inkomsten te heffen. goedgekeurd zijn.
17. Het in art. 13 genoemde weggeld blijft betaalbaar Weggeld waar bebij den Landdrost en wordt door dezen bij den Thesaurier taalbaar.
gestort. De Regering doet, op aanvraag van den Districtsraad, zulke uitbetalingen daaruit aan den Districtsra1d als
noodig zijn voor de finantieele administratie van het
district.
HL De rekening van inkomsten en uitgaven wordt ook Rekening van injaarl\jks, v66r de vaststelling aan de Regering toegezonden, komsten en nitmet hetzelfde doel en dezelfde bevoegdheid voor de Regering gaven.
als in art. 15 van de Begrooting is bepaald.
19. Eenmaal per drie maanden houdt de Districtsraad Houden der zitin het dorp waar d@ Landdrost zijn zetel heeft, een gewone tingen.
vergadering. Buitengewone vergaderingen zoo dikwijls zulks
noodig mogt zijn.
~
20. De leden hebben regt op vergoeding van reis- en eis- en verbUjfverblijfkosten.
kosten.
21. Twee leden maken met den Landdrost een quor'uom Quorum.
uit.
In werking treding
22. Deze "\Vet treedt in werking 1 Augustus 1887.

l

der Wet.

S. J. P. KRUGER,
Staatspresiden t.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Pretoria, 31 Mei 1887.
Gou vern ementskantoor,
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WET No. 2, 1887.
TOT REGELING VAN HET AUTEURSRECHT.

Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb.
Volksraad, art, 283, del. 23 Mei 1887.
BEGRIP EN OMVANG VAN HET AUTEURSRECHT.
Regt van auteur in
ARTIKEL 1. Het recht om geschriftcn, plaat-, kaart-,
geschriften, enz.
muziek-, tooneelwerken en mondelinge voordrachten door den

druk gemeen te maken, alsmede om dramatisch muzikale
werken en toonelwerken in het openbaar uit- of op te voeren,
komt uitsluitend den auteur en zijnen rechtverkrijgenden toe.
Uit- of opvoering.
Met eene uit- of opvoering in het openbaar wordt gelijk gesteld elke nit- of opvoering, die tegen betaling van
geld of voor eenige andere consideratie van waarde, voor
eens of voor meermalen, toegankelijk is, zelfs dan wanrieer
bovendien een ballotage gevorderd wordt.
2. Met auteurs worden gelijk gesteld:
Wie met auteurs
gelijk gesteld.
a. Ondernemers van in artikel 1 vermelde werken.
gevormd door bijdragen van onderscheiden medearbeiders.
b. Openbare instellingen, vereenigingen, stichtingen
en vennootschappen, ten opzichte van de door
hen bezorgde werken.
c. Vertaler3 ten opzichte van hunne vertaling.
B~j werken gevormd door bijdragen van onderscheidene
mede-arbeiders behoudt bovendien ieder mede-arbeider het
auteursrecht op de door hem geleverde bijdrage, voor zoover
niet anders is bedongen.
Werken zonder, of
3. Bij werken, zonder naam van den auteur of onder
onder een vereen verdichten naam door den druk gemeen gem'1akt, wordt
dichten, naam.
de uitgever en, zoo ook diens naam niet op het titelblad
of bij gebrek daarvan op den omslag vermeld is, de drukker
als auteur aangemerkt, totdat een ander zich als rechthebbende heeft doen kennen op de wijze in de artikelen 10 en
11 bepaald, met uitzondering van den in art. 10 gestelden
termijn van inzending.
9een auteursre:ht
4. Behalve in de door de Regeering met advies en
m wE>tten, beslmten, consent van den Uitvoerenden Raad te bepalen gevallen,
enz.
.
d
bestaat er geen auteursrecht van wetten, beslmten, veror eningen en van hetgeen verder in woord of schrift, door of
van wege eeuige openbare macht ter algemeene kennis gebracht is.
Wat inbegrepen
5. Tot het recht van den auteur behoort het uitsluitend
onder het auteurs- recht om door den druk gemeen te maken vertalingen van:
recht.
a. Zijne niet door den druk gemeen gemaakte werken,
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daaronder begrepen zijne mondelinge voordrachten;
b. Zijne door den druk gemeen gemaakte werken,
indien hij zich b~j de oorspronkelijhe uitgave,
op het titelblad of bij gebreke daarvan op den
omslag van het werk, dit uitsluitend 1echt voor
een of meer bepaald genoemde talen uitdrukkehjk
voorbehoudt, en zijne vertaling binnen drie jaren
na de oorspronkelijke uitgave door den druk
heeft gemeen gemaa kt of doen maken.
Bij werken, die uit onderscheidene deelen of afleveringen
bestaan. wordt deze termijn voor elk deel of elke aflevering
afzonderlijk berekend.
6. Bij gelijktijdige uitgave van hetzelfde werk in onder- Gelijktijdige uitgave
scheidene talen, wordt slechts eene uitgave als de oorspron- in verscheidene
kelijke aangemerkt en gelden de overige als vertalingen.
talen,
De auteur is bevoegd op het titelblad of bij gebreke
daarvan op den omslag aan te wijzen, welke uitgave hij
als de oorspronkelijke beschouwt.
Bij gebreke van zoodanige aanwijzing wordt de uitgave
in de moedertaal des auteurs als de oorspronkelijke aangemerkt.
7. Ret auteursrecht van door den druk gemeen gemaakte Aanhalingen door
werken belet niet, dat daaruit ter aankondiging of beoor- anderen geen indeeling aanhalingen in andere werken worden opgenomen. ~::~~ op auteursMits de bron genoemd worde, staat het vrij, berichten
of opstellen uit dag-, week- en maandbladen verder door
den druk gemeen te maken, tenzij het auteursrecht aan het
hoofd van zoodanig bericht of opstel uitdrukkelijk is voorbehouden en gehandeld wordt overeenkomstig art. 10.
8. Ret auteursrecht van mondelinge voordrachten helet Zoo ook niet publiniet dat verslag gegeven worde van hetgeen in eene open- ceren :r.an verslagen
bare bij'eenkomst verhandeld is.
.
van biJeenkomsten.
9. Ret auteursrecht wordt beschouwd als eene roerende Aut.regt roer. goed.
zaak.
Ret is vatbaar voor geheele of gedeeltelijke overdracht Overdracht en
en gaat over bij erfopvolling.
erfopvolging.
Ret is niet vatbaar voor beslag.
Geen beslag.
VOOR'V" AARDEN TOT UITOEFE~ING VAN HErr
AUTEURSRECHrr OP DOOR DEN DRUK
GEMEEN GEMAAKTE WERKEN.

10. Ret auteursrecht op een door den druk gemeen Wanneer auteursgemaakt werk vervalt, zoo niet de auteur .(of zijn rechtver- recht vervalt.
krijgende), de uitgever of drukker drie exemplaren van het
werk, alle op het titelblad of bij gebreke daarvan op den
omslag eigenhandig onderteekend, met opgaaf van zijne
woonplaats en van bet tijdstip der uitgave, binnen twee
maanden na de uitgave inzendt bij den Hegistrateur van
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akten. voor zooveel vertalingen betreft met inachtneming
van den in art. 5b gestelden termijn.
Beeedigde verklaBij de inzending moet worden overgelegd een door den
ring door drukker. drukker afgelegde beeedigde verklaring. dat het werk op zijne
in deze Republiek gevestigde drukkerij is gedrukt.
Bewijs door H.eg.
De Registrateur van Akten geeft aan den inzender of
van Akten.
de inzenders een gedagteekend bewijs van ontvangst af.
Register y, bewijzen.
Van deze bewijzen wordt aan zijn Departement een dub bel
gehouden in een register, waarvan ieder kosteloos inzage en
voor zijne eigene rekening uittreksel of afschrift kan ontvangen.
Vorm van ontvangst-bewijs en register zal door de
Regeering worden bepaald.
Maandelijks opgaaf
Van de ingezonden werken en vertalingen wordt maanin Staatscourant.
delijks eene opgaaf gedaan in de Staatscourant.
Geen auteursregt
12. De uitsluitende bevoegdheid om dramatisch- muzikale
waar niet speciaal werken of tooneelwerken nit- of op te voeren, gaat vervoorbehouden.
loren zoodra die werken door den dfnk zijn gemeen gemaakt, tenzij de auteur bij de oorspronkelijke uitgave, op
bet titelblad of bij gebreke daarvan op den omslag van het
werk, zich die bevoegdheid uitd:rukkelij k voorbehoud.
DUUR VAN HET AUTEUTSRECHT.
13. Het auteursrecht van door den druk gemeen gemaakte werken duurt vijftig jaren na de eerste uitgave, te
rekenen van de dagteekening van bet bewijs van ontvangst,
vermeld in art. 11.
Wanneer levenslang.
Indien de auteur deze termijn overleeft en zijn recht
nooit aan een ander heeft overgedragen, beboudt hij dat
recht levenslang. Deze bepaling blijft buiten toepassing ten
aanzien van de onder art. 2a en b vermelde recbthebbenden.
Waar werk nietdoor
14. Het auteursrecht van niet door den druk gemeen
den druk algemeen gemaakte werken mondelinge voordrachten daaronder begemaakt.
grepen, d uur t t'lJ!dens 11et I even van c1en au t eur en d ert'1g
j aren na zij n dood.
Dramatisch muzi15. De uitsluitende bevoegdbeid om dramatiscb-muzikale
kale of tooneelwerken of tooneelwerken nit- of op te voeren duurt :werken.
1o. voor niet door den druk gemeen gemaakte werken
tijdens het leven van den auteur en dertig jaren na zijn
dood;
2o. voor door den druk gemeen gemaakte werken,
waarbij die uitsluitende bevoegdheid werd voorbehouden,
gedurende tien jaren sedert de dagteekening van het in art.
•
11 vermelde bewijs van ontvangst.
Vertalingen door
16. De uitsluitende bevoegdheid tot het door den druk
den druk gemeen gemeen maken van vertalingen duurt:
gemaakt.
lo. voor niet door den druk gemeen gemaakte werk en
monde1inge voordrachten daaroncler begrepen, zoolang daarop
auteursrecht bestaat;
Duur van auteursrecht.
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2o. voor door den druk gemeen gemaakte werken gedurende vijf jaren sedert de dagteekening van het in art. 11
vermelde bewijs van ontvangst.
17. Bij de werken, die uit onderscheidene deelen of In geval werken uit
afleveringen bestaan wordt de duur van het auteursrecht d.eelen of aflevevoor elk deel of elk~ aflevering afzonderlijk berekend.
rmgen bestaan.
HANDHA VING VAN HET AUTEURSRECH1,.
18. Hij, die inbreuk maakt op eens anders auteurs-InbreukopAuteursrecht of die een werk, waardoor inbreuk wordt gemaakt op rec?t geeft regt van
eens anders auteursrecht, verkoopt, invoert, verspreidt, open- actie.
lijk te koop stelt of ter verkoop in bezit heeft, stelt zich
bloot aan eene burgerlijke rechtvordering tot schadevergoeding van de zijde van den auteur of zijne rechtverkrijgenden.
19. Auteurs of hunne rechtverkrijgenden kunnen in In beslag nemen
beslag nemen en afgifte of vernietiging vorderen van exem- van ~xempl~ren ~~m striJd
p laren '.. die in striJ. d met hun uitsluitend recht door den pubhceerd
met Auteursrecht.
druk ZIJn gemeen gemaakt.
Dit beslag kan niet worden gelegd op enkele exemplaren, onder personen berustende, die in zoodanige voorwerpen
geen handel drijven en deze tot eigen gebruik hebben verkregen.
OVERGANGSBEPALINGEN.
20. Geen auteursrecht op een v66r het in werking tre- Hoe te handelen in
den dezer wet door den druk gemeen o-emaakt werk kan geval van werken
worden ~itgeoefend, tenzij d~ auteur ( ~f zijn rechtv~rkrij- ~~~~\~e;;e~~f~;rd
gende), u1tgever of drukker bmnen zes maanden na het in treding dezer Wet.
werking treden dezer wet drie exemplaren, alle op het titelblad of bij gebreke daarvan op den omslag eigenhandig
onderteekend, met opgaaf van zijne woonplaats en van het
tijdstip der oorspronkelijke uitgave inzendt bij den Registrateur van Akten.
Het laatstgenoemde tijdstip strekt tot aanvangspunt bij
de berekening van den duur van het auteursrecht, behouden tegenbewijs.
Een verklaring als genoemd in het tweede lid van art.
10 moet ook in dit geval worden ingezonden.
21. De Registrateur van Akten geeft aan de inzenders Bewijs v. ontvangst
een gedagteekend bewijs van ontvangst af.
door Reg. v. Akten.
Van deze bewijzen wordt aan zijn Departement een Register v. bewijzen.
dubbel gehouden in een register, waarvan ieder kosteloos
inzage en voor zijne eigene rekening uittreksel of afschrift
kan ontvangen. Vorm van ontvangstbewijs en register zal
door de Regeering worden bepaald.
Van de ingezonden verklaringen en wer ken wordt Maandelijksche opmaandelijks eene opgave gedaan in de Staatscmtrant, met gav6in Staatswurant
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vermelding van bet door den inzender opgegeven tijdstip
der oorspronkelijke uitgave van de ingezonden werken.
SLOTBEPALINGEN.
22. Van de drie exemplaren, volgens Art. 10 en Art.
Bestemm:ng der 3
exemplaren.
20 ingezonden bij den Registrateur van Akten, zal eene ten
zij nen kantore blij ven gedeponeerd en een zal worden geplaatst in de Staatsbibliotbeek. De bestemming van bet derde
exemplaar zal door de Hegeering worden aangewezen.
23. Deze wet treedt in werking drie maanden na puIn werking treden
der wet.
blicatie in de Staatscourant.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.

\V. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 31 Mei 1887.

WET No. 3, 1887.
Tot het aanstellen eener Speciale Commissie voor
het District Waterberg.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Ed.Achtb.
Volksraad, art, 379, dd. 27 l\Iei 1887).

NADEMAAL sommige inspecties verricbt voor bet
distrikt Waterberg geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd zijn
met zoodanige nauwkeurigheid, dat genoegzame zekerheid
kan verkregen worden omtrent ligging, grootte en grenzen
van alle plaatsen ; en ook in sommige gevallen verscbillende
inspecties niet in overeenstemming met elkaar zijn; en
verder ook opmetingen zij n gedaan niet volgens inspectierapporten, zoodat overlappingen bebben plaats gevonden;
Zoo is bet dat biermede vastgesteld en bepaald wordt
als volgt:
Speciale Commissie
ART. 1. Er zal door de Regeering eene Speciale Comvastgesteld voor
missie aangesteld worden, bestaande uit 3 leden, wier taak
;r:;~~~~~~id der zal wrzen : bet in orde brengen der inspe.cties gedaan voor
Commissie.
bet distrikt \Vater berg, dat wil zeggen: het op bet bescbreven
terrein bepalen der plaatsen, waarvoor grondbrieven zijn
uitgereikt, voor zoover dat doenlijk is) bet vaststellen, beDigitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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palen of toekennen van ligging, grootte en grenzen aan zulke
plaatsen, wanneer die volgens de oude inspectie-rapporten
niet of niet nauwkeurig zijn uit te maken of niet in overeenstemming met elkaar zijn, bet oprichten van bakens,
het opstellen, zoo noodig, van nieuwe inspectie-rapporten en
in het algemeen al die werkzaamheden die noodig of wenschelijk zijn om aan alle onzekerheid en verwarring ten
aanzien van ligging, grootte en grenzen der genoemde
plaatsen een einde te maken.
2. De Speciale Commissie zal zooveel mogelijk de oude Oude inspectieinspectie-rapporten volgen en wettige bakens erkennen. Zij rapporten, bakens
en goedgekeurde
zal oo k ac ht geven op goe dgek eur d e k aarten.
kaarten gevolgd.
Dit neemt echter niet weg, dat de Commissie het recht Wanneer niet
heeft die rapporten en kaarten op zijde te zetten en door gevolgd.
nieuwe inspectie-rapporten te vervangen, ingeval de oude
rapporten en kaarten op zich zelf of onderling onbestaanbaar
of niet in overeenstemming met elkander zijn of geheel of
gedeeltelijk op hetzelfde stuk grond doelen of in geval een
rapport een ander stuk grond opgeeft dan de correspondeerende kaart.
3. De Regeering zal, indien noodig, meer dan een zulke Regeering kan meer
Speciale Commissie aanstellen. In dat geval zal alles wat dan een Commissie
in deze wet van de Commissie wordt gezegd, gelden voor al ben.oemen.
deze Commissien.
In elke Commissie zal minstens een geexamineerd en Landmeter tegenwoordig als lid.
beeedigd landmeter zitting hebben.
Ook zal elke V eldkornet van het distrikt W aterberg Ook Veldcornet.
zitting hebben in elke Commissie die in zijn wijk werkzaam is.
Een of meer der oude inspecteurs zullen, indien moge- Oude Inspecteur,
lijk, aan de Commissie worden toegevoegd om aan harez~? mogalijk
werkzaamheden deel te nemen voor zoover die betrekking biJgevoegd.
hebben op hunne respectieve inspectien.
4. Oude inspecties van het distrikt Water berg kunnen Oude im;pecties
door den Staatspresident met ad vies en consent van den kunnen worden
.
d en Raa d , geh ee'1 of ge d ee1te l"k
aander
de
U1tvoeren
lJ word en onttrokken onttrokken
werkzaamheid
aan de werkzaamheid der Speciale Commissie.
Commissie.
5. De Speciale Commissie zal het recht hebben om voorCommissie kan
het doel van deze wet getuigen op te roe pen en onder eede ge~_ui~en roepen,
. t verseh"IJnmg
·
t e h ooren, en h un bIJ.. me
eene b oe t e op t e beeed1gen
beboeten en
leggen van vijf tot vijftig pond sterling, naar den aard der
·
zaak, welke boeten door de respectieve Landdrosten zullen
worden ingevorderd.
De getuigen zullen gerechtigd zijn tot vergoeding volgens Getuigen kosten.
het getuigen-tarief in civiele zaken.
6. De kosten dezer speciale inspectie zullen door de Kosten van speciale
Regeering worden voorgeschoten, maar moe ten door de inspectie.
eigenaars evenredig worden terugbetaald.
Deze sommen zijn invorderbaar op dezelfde wijs als deinvordering dier
directe belasting.
kosten.
7
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Bij de betaling dezer gelden zal aan den eigenaar worden
uitgereikt bet nieuwe inspectie·rapport, indien er een gemaakt is.
Eigenaar heeft regt
7. Ieder eigenaar zal gerechtigd zijn om onder de nader
zaak aan Commissie volgens art. 12 te maken bepalingen zijne belangen schrifvoor te dragen.
telijk of mondeling aan de Commissie voor te dragen of te
doen voordragen.
Open grond voor
8. Aile open gronden zullen door de Commissie in
Gouvernement te plaatsen worden verdeeld en voor het Gouvernement geinspecteeren.
inspecteerd.
Generaal Compila9. De Commissie zal vervaardigen ten behoeve der
tie-plan.
Regeering een generaal compilatie-plan, aantoonende de ligging der plaatsen, bergen, rivieren, wegen, enz., en gevende
de respectieve namen.
Beroep van Com10. Van de beslissing der Commissie zal aileen beroep
missie op Uitv. Raad. zijn op den Uitvoerenden Raad, aan wien de eindbeslissing
zal liggen.
Uitspraak geldig in
De uitspraken, beslissingen en bepalingen van de Comrechten.
missie, of in geval van appel, van den Uitvoerenden Raad,
zullen geldig zijn in rechten.
Geene goedkeuring
11. Geen kaarten van plaatsen, behoorende tot de in
van kaart~n v66r deze wet bedoel inspecties, zullen goedgekeu'rd en geteekend
proclamatle
dat der wor d en voor d at d e St aa t spres1'd en t b"
· de
werkzaamheden
lJ proc1ama t'1e m
Commissie zijn
Staatscourant heeft bekend gemaakt dat de werzaamheden der
afgeloopen.
Commissie zijn afgeloopen.
Staatspresident be12. De Staatspresident wordt hiermede gemachtigd en
palingen te maken gerechtigd om met ad vies en consent van den Uitvoerenden
voor de ui tvoering
k
dezer wet.
Raad zulke maatregelen te treffen, bepalingen te rna en en
regulatien uit te vaardigen als (met betrekking tot kosten als
anderszins) hem voor de uitvoering van deze wet noodig of
nuttig moge voorkomen.
Inwerking treden
13. Deze wet treedt in werking onmiddelijk na de
der wet.
publicatie in de Staatscourant, en zal van toepassing gemaakt worden op zoodanige andere distrikten waar het
vereischt zal worden.
Uitreiken van
nieuwe inspectierapporten.

S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
VI. EDUARD BOK,
Staa tssecretaris.

Gouvernementsklilntoor,
Pretoria, 28 Mei 1887.
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WET No. 4, 1887.
INHOUDENDE MAATREGELEN TEGEN DE VERSPREIDING VAN BESMETTELIJKE EN
AANSTEKELIJKE ZIEKTEN.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluit art. 390,
dd. 31 Mei 1887.)

DE Volksraad, overwegende dat het noodzakelijk is
maatregelen te nemen tegen de verspreiding van besmettelijke en aanstekelijke ziekten, besluit :
KINDERPOKKEN.
ARTIKEL 1. Indien er gevaar bestaat dat Kinderpokken Voorzorgsmaatvan buiten den Staat kunnen worden ingebracht, zal ZHEd. regelen l~ngs de
de Staatspresident de macht hebben zulke voorzorgsmaat-grenze.n
m geval
.
van kmderpokken.
regelen langs de grenzen te doen nemen en zoodamge regulatien te doen proclameeren als ZHEd. moge oordeelen
vereischt te worden om het inbrengen der ziekte binnen
den Staat te voorkomen.
2. ZHEd. de Staatspresident wordt hiermede gemachtigd, Staatspresident kan
zoo dikwijls ZHEd. ter be waring van de algemeene gezond- district, wijk, of
heid mocht noodig oordeelen, bij proclamatie eenige grens ~~~~la~ee~:~met
van den Staat, eenige stad, eenig dorp of eenige wijk te
·
verklaren als door Kinderpokken besmet, en ten opzichte
van het verkeer over zulke grens of met en uit zulke stad,
zulk dorp of zulke wijk en de limieten daarvan, en de
voorzorgsmaatregelen aldaar in acht te nemen, zoodanige
regulatien vast te stellen en te publiceeren als ZHEd. moge
oordeelen vereischt te worden. Dergelijke regulatien zullen
van kracht zijn totdat zij door ZHEd. de Staatspresident bij
proclamatie buiten werking worden gesteld.
3. De proclamatien vermeldt in artt. 1 en 2 dezer wet Proclamaties alzoo
en eenige strafbepalingen in die proclamatien opgenomen, gedaan voorloopig
zullen kracht van wet hebben totdat zij door den Volksraad kracht van wet.
in zijne eerste op de publicatie volgende zitting zullen zijn
bekrachtigd, gewijzigd of ter zijde gesteld.
4. Onmiddelijk wanneer in eenige stad of dorp de Kin- Kennis door Landderpokken mochten uitbreken zal de Landdrost of Resident-drost of Resident'
. a·
Vrederechter dat
v re d erechter aldaar, per teI egram,
1n
1en er een t el egraaf - Kinderpokken
zijn
kantoor is, of anders per expresse, den Staatssecretaris daar- uitgebroken.
van kennis geven en zal hij zoodanige voorloopige maatregelen nemen als vereischt, ter voorkoming van verdere
verspreiding der ziekte.

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

100

[1887

Voorloopige maat5. Wanneer in eenige wijk binnen den Staat de Kinregelen ~aar ~inder- derpokken mochten uitbreken, zal de Mijncommissaris, de
pokken m WIJk
Veldcornet of de Assistent-Veldcornet der wiJ'k, of de Comuitbreken.

missaris van Naturellen zulke voorloopige stappen nemen
als vereischt, ter voorkomi_ng van verdere verspreiding der
ziekte en zal hij onmiddelijk nadat het ter zijner kennisse
is gekomen, den Landdrost van het district daarvan rapport
doen, die zonder eenig verzuim zal handelen als in art. 4
bepaald.
Pligt van ~enees6. Eenig geneesheer, eenig patient behandelende en bebeer di~ bes:r.eurt vindende dat zoodanig persoon lijdende is aan Kinderpokken,
~sa~Inat~~td~;~ende zal daarvan dadelijk den naastbestaanden van den patient,
pokken.
indien die er zijn, en den ·Landdrost ofResident-Vrederechter
van het dorp, den Mij ncommissaris, den Commissaris van
N aturellen, den Veldcornet of den Assistent-Veldcornet der
wijk (indien de zieke op het platte land woont) kennis geven.
Bewoner van huis of 7. Eenig inwoner van dezen Staat, in wiens huis, hut of
kraal waa: Kinder- kraal de Kinderpokken mochten uitbreken of beerscben,
pokk ~nl tmtbrelkenla zal ten teeken daarvan en.. tot waarscbuwing . voor anderen
verp 1 1c 1 gee e v g
te doen waaien.
een geele vlag, zooveel mogelrk van alle kanten zlCbtbaar, op of
nabij zijne woning of kraal plaatsen, en tevens zorg dra.gen
dat geen verkeer en geene gemeenscbap plaats vinde tusscben
de personen van zijn buisgezin of inwonenden en anderen.
Hoe te handelen
8. Reizigers zullen moeten vertoeven ter plaatse waar zij
waar reizigers met door de ziekte worden aangetast, en indien zij op de aande ziekte worden gekomen plaats geene buisvesting kunnen bekomen, zal de
aangetast.
eigenaar of bewoner derzelve van de ziekte onverwijld kennis geven aan den eersten Veld cornet, Assistent-Veldcornet,
Resident-Vrederegter, Mijncommissaris of Cornmissaris van
Naturellen, die verplicbt is eene verblijfplaats voor den zieke
aan te wijzen en bij onvermogen van dezen in zijne verpleging te voorzien voor rekening van het Gouvernement.
Eigenaar ofbewoner
9. Zoodra de ziekte zich op eenige plaats vertoont,
~oet dadelijk ken- hetzij onder de blanken of de gekleurden aldaar wonende,
~~~ ~~~~~e:.:~r
zal de eigenaar of Lewoner der plaats verplicbt zijn, onmidziekte is uitgebroken dellijk kennis te geven aan den eersten Commissaris van
N aturellen, Resident-Vrederecbter, V eldcornet, Assisten tVeldcornet, of Mijncommissaris, die het dadelijk in zijne
wijk zal bekend maken en aan den Landdrost van bet
district rapporteeren.
Veldcornlilt kan
10. In gevallen waar bet ganscbe buisgezin aan .de
oppassers benoe.men ziekte lijdende is en geene bulp kan krijgen zal de Veldwaar geheel hms.
'
gezin lijdende is
cornet of de Ass1stent-Veldcornet bet recht hebben een of
aan de ziekte.
meer personen te benoemen om zulk buisgezin te assisteeren,
waarvoor door bet Gouvernement op de noodige verklaring
van den Veldcornet, of den Assistent-Veldcornet, betaling
zal worden verstrekt, indien geeischt.
A.lleen geneeskun11. Niemand bebal ve geneeskundigen van beroep zal
d1gen kunnen ge- k
d
'
d
h
1
d d' '
dwongen worden als unnen ge wongen wor en tot et ver eenen er wnsten, .
oppassers te ageren. als bedoeld in art. 10.

n;:t
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12. De V eldcornet zal geregeld om de 14 dagen van den Rapport door
staat en den voortgang der ziekte in zijne wijk aan den Veld-cornet aan
. t nc
· t vers1ag d oen.
Landdrost .
I. . an dd ros t van b et d IS
13. Ingeval van onvermogen van eenige persoon of Regeering vergoedt
kleurling aan de ziekte lijdende, zal de te verleenen bulp ge.nees- en. levensvan genees- en levensmidd'elen door het Gou vernement wor- ~~doe~~~r~~o~=~al
den vergoed. mits onder beeedigde verklaring dat de hulp·
middelen geleverd zijn en de zieke zelf onvermogend was.
14. De kleederen en het beddegoed, hetzij door blanken Reiniging of
betzij door kleurlingen gedurende de ziekte gebruikt, zullen verbranding van
.
. . d f
kleederen door
op las t van d en genees k un d1ge
gere1mg
o ver b ran d wor- patienten
gebruikt.
den, onder vergoeding der behoorlijk door onpartijdigen
getaxeerde waarde door bet Gou vernement, en het buis
waar de ziekte gebeerscbt beeft, moet worden gezuiverd op
kosten van het "Co mite van Gezondheid "
15. De Commissarissen van Naturellen en de Veld- Geen gemeenschap
corn etten of de Assistent-Veldcornetten zullen toezien en of verkeer tusschen
· d t plaatsen
bewoners van
zorg d ragen d at er geen gemeensc h ap of' verk eer p l aat s vm
of kralen
tusscben de bewoners van plaatsen of katTerkralen en an- en andercn.
deren, tot tijd en wijle de Commissaris van Naturellen, de
Veldcornet of Assistent-Veldcornet der wijk daaromtrent de
noodige maatregelen beeft genomen, die bij verplicbt is
zonder eenig verzuim te nemen en in werking te brengen.
16. Eenige overtreding van eenige bepaling dezer Wet Straf in geval van
of van eenige der bepalingen der in deze Wet vermelde overtreding dezer
regulatien waarvoor geene bepaalde boete of straf is vast- wet.
gesteld, zal worden gestraft met eene boete, £10 Stg. niet
te boven gaande, of bij gebreke van betaling gevangenisstrat,
drie maanden niet te boven gaande.
17. De hoven van Landdrosten, Mijncommissarissen en Welke Hoven
Resident-Vrederecbters en de Commissarissen van Naturellen bevoegd straf toe
bij de kleurlingen bebben jurisdictie in eenige vervolging te passen.
voor de overtreding der bepalingen dezer Wet of eenige
proclamatie, order of regulatie gemaakt en vastgesteld onder
deze Wet, welke overtredingen door den Publieken Aanklager van het Gouvernement zullen moeten vervolgd worden.
18. De Voorzitter van elken Stadsraad zal verplicbt zijn Kiezen van Comite
zoo spoedig mogelijh na bet van kracbt worden dezer Wet, van Gezondheid in
..
k omst van 1nwoners
.
d er st a d op t e roepen; d eze steden.
eene b IJeen
oproeping zal gescbieden door publicatie minstens 7 dagen
van te voren in de Staatscourant en door aanplakking eener
kennisgeving op meerdere plaatson in de stad. Op deze
bijeenkomst zullen bij rneerderheid van stemmen gekozen
worden 5 personen als een Comite dat den naam zal dragen
van " Comite van Gezondbeid " en waarvan bovendien de
Landdrost, de Vorzitter van den Stadsraad, de Distriktsgeneesbeer en de Veldcornet ex officio leden zullen zijn. Ex officio leden.
De aldus gekozen leden van het Comite zullen in die betrekking door ZHEd. den Staatspresident voor den tijd van~twee jaren worden aangesteld en die aanstelling zal in de Diensttijd 2 jaar.
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Staatscourvnt worden gepubliceerd. Wanneer de tijd van 2
jaren van een aldus gekozen en aangesteld lid om is, kan
hij als zoodanig worden herkozen.
Co mite van GezondDoor het Co mite van Gezondheid zullen, wanneer in
heid bevoegd voor· zulk eene stad de besmetting rnocht uitbreken, voorzorgszorgsmaatregelen te maatregelen worden genom en, tevens regulatien overeennemen.
komstig deze 'Vet en de proclamaties door ZHEd. den
Staatspresident uitgevaardigd voor bet doel worden opgesteld, welke regulatien, na door ZHEd. den Staatspresident
te zijn bekracbtigd, in de Staatscourant zullen worden gepuZoodanige Regula- bliceerd en onmiddelijk daarna kracht van Wet hebben voor
tien kracht van wet. en binnen de limieten van zulke stad en daarbij behoorende
dorpsgronden. Deze regulatien zullen van kracht blijven,
tot dat zij door ZHEd. den Staatspresident bij proclamatie
buiten werking zijn gesteld.
19. De in bet voorgaande artikel vermelde regulatien
zullen mogen inhouden : Inhoud dier
Bepalingen en beperkingen om trent het publieke verregulatien.
keer met en binnen zulke stad of zulk dorp.
N em en en toepassen van ontsmettings-maatregelen op
personen en goederen, zulke stad of dorp binnenkomende of verlatende.
Afwijzing en beperking van verkeer tusscben kleurlingen komende van buiten en komende en verblijf houdende in zulke stad of dorp.
Machtiging tot aanstelling van personen belast met
de uitvoering der bepalingen der regulatien.
Machtiging tot het nemen van maatregelen voor den
algemeenen reinigheidstoestand der stad of van
het dorp, en daartoe inspecteeren van woningen
en grond der inwoners.
Machtiging tot oprichting van ontsmettingshuizen,
hospitalen en afzonderings-gebouwen.
Machtiging tot afzondering van door de ziekte besmette of daarvan verdachte personen.
Bepalingen omtrent den tijd, de plaats en de wijze
van begrafenis van aan de ziekte overleden personen.
Strafbepalingen omtrent overtredingen van de bepalingen der regulatien.
En zulke andere maatregelen als voor het doel om
de gezonde te beschermen en aan de zieken,
waar vereischt, de benoodigde hulp te verleenen,
mogen worden beschouwd te zijn vereischt en
noodig.
Comite van Gezond20. Op dorpen waar geen Stadsraad bestaat zal de
heid in dorpen waarLanddrost of de Resident-Vrederechter, naar het geval moge
geen Stadsraad
zijn, zoo spoedig mogelijk eene bijeenkomst van de inwoners
bestaat.
.. en voor h etzelfi'-ue
1
van h et d orp b"IJeenroepen, op d e WIJze
doel als in art. 18 bepaald. Het Comite van Gezondheid

Aftredend lid
herkiesbaar.
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verleenen van
octrooi-brief.

procureur een certi:ficaat (zooveel mogelijk volgens het formulier vervat in Schedule F) voor de verleening van een
octrooi-brief uitreiken op betaling van eene geldsom als geInhoud v. certificaat noemd in Schedule K. Hij zal in dat certi:ficaat aile bepalingen, voorzieningen en voorwaarden opgeven, waarvan het
wenschelijk of noodzakelijk is dat zij in den octrooi-brief
worden opgenomen.
Gereedmaken van
9. De Staatsprocureur zal zoo spoedig mogelijk na desoctrooi-brief.
betreffend verzoek van den aanvrager, een octrooi-brief doen
gereed maken overeenkomstig zijn volgens art. 8 uitgereikt
certi:ficaat.
Inzending en onderDeze gereedgemaakte octrooi-brief zal ter onderteekening
teekening enz. van door den Staatspresident, ter contrasigneering door den Staatsoctrooi-brief.
secretaris en ter zegeling met het grootzegel van Staat moeten
worden ingezonden bij den Staatssecretaris, met bijvoeging
van een som gelds als genoemd in Schedule K.
Die onderteekening en zegeling zal zoo spoedig mogelijk
geschieden.
Gronden v. weigeren
10. De uitreiking van een octrooibrief voor eene uitvin'van octrooi-brief. ding, waarvan de toepassing volgens het oordeel der Regering
in strijd is met de wetten, de openbare orde of de goede
zeden kan geweigerd worden.
Wanneer ondertee11. De onderteekening en zegeling van den volgens art. 9
kening en zegeling gereed gemaakten octrooibrief zal echter geweigerd worden :
kunnen
worden. geweigerd 1 o. wanneer het verzoek daartoe is ingezonden meer dan
drie maanden nadat het certificaat van den Staatsprocureur,
vermeld in art. 8, is uitgereikt, en 2o. wanneer de termijn
van zes maanden bescherming (verkregen door het deponeeren der aanvrage met bescherming) reeds verloopen is.
Wanneer onderteeW anneer het verzoek om onderteekening en zegeling
kening en zegeling echter is gedaan, toen deze termijn van zes maanden nog
6 ma~nden niet verloopen was en de onderteekening en zegeling is
echter
kunnennag<?schieden.
' .
vertraagd geworclen bu1ten schuld van den aanvrager, dan
kan die zegeling en onderteekening ook na verloop dier zes
maanden geschieden, mits nooit !anger dan een maanu
daarna.
Ingeval van overIndien de aanvrager sterft gedurende den meerbedoelden
li~den van aanvragertermijn van zes maanden, dan kan de octrooibrief verleend
bmnen 6 maanden. worden aan zijn regtsopvolger binnen drie maanden na het
overlijden van den aanvrager, al mocht ook de termijn van
zes maanden intusschen verloopen zijn.
Vorm van opstel
12. Elke octrooibriefzal opgesteld worden zooveel mogelijk
van octrooi-brief. volgens den vorm vervat in Schedule G en zal den datum
dragen van den dag waarop de aanvrage met bijbehoorende
beschrij ving ten kantore van den Staatsprocureur werd gedeponeerd.
O"etrooi-briefvan
13. Elk octrooibrief zal van kracht zijn voor den tijd van
kracht voor 14jaren. veertien jaren van af den datum van dien brief.
Wanneer octrooiMaar elke octroobrief zal onderworpen zijn aan de
brief nietig door voorwaarde, dat hij nietig zal zijn, en aile rechten en voorDigitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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rechten daardoor verkregen zullen ophouden na verloop van niet-betaling van
drie jaren en zeven jaren respectievelijk, tenzij binnen die zekere sommen
termijnen de respectievelijke sommen gelds, als genoemd in gelds.
Schedule K, aan den Thesaurier-Generaal zullen zijn betaald,
een ontvangstbewijs daarvoor door dezen ambtenaar zal zijn
afgegeven, en die betaling door hem op den octrooi-brief
zal zijn aangeteekend.
Indien echter de Octrooihouder door toeval, dwaling ofWanneer verlenging
onachtzaamheid deze voorgeschreven betalingen binnen de van betaling kan
. t , k an h"
voorgesc h revene t ermrJ.. nen verztum
lJ b"lJ d e R egee- worden verzocht·
ring om eene verlenging van den termijn van betaling verzoeken. Indien de Regeering overtuigd is geworden, dat het
verzuim in de betaling uit een der bovengenoemde oorzaken
is ontstaan, dan kan zij die verlenging toestaan, mits door
den Octrooihouder eene som gelds worde betaald, als ver·
meld in Schedule K, en in ieder geval onder de volgende
voorwaarden :
a.) De termijn voor eene betaling zal nooit !anger dan Geen verlenging v.
drie maanden worden verlengd.
meerdan3maanden.
b.) Wordt een geding wegens inbreuk op een octrooi Wanneer Hof he·
aangevangen na het verzuimen eener betaling binnen den voeg? schade':'"er..
,, d
I
.
d'
goedmg te we1geren
voorgesc h reven t ermrJn en voor e ver engmg van Ien ter- voor inbreuk op
mijn, dan kan bet Hof weigeren eenige schadevergoeding toe octrooi.
te kennen voor zulk een inbreuk op het octrooi.
14. Nadat eenmaal een octrooi-brief zal zijn verleend, zal Octrooi-brief eens
het niet wettig meer zijn om te onderzoeken of de bepalin- verleend zijnde kan
. .
geen onderzoek orogen van art. 6 omtrent het urt.rmken en openbaar maken trent publicatie van
van de daarin genoemde kennisgeving behoorlijk in acht zijn voorgaande kennisgenomen.
geving geschieden.
15. Als een octrooibrief is verloren gegaan of vernietigd, Duplicaa.t in geval
of als ten genoege der Regeering is aangetoond dat hij niet van :et:h.es of
. t wor d en m'tgerm'k t. verme 1gmg.
k an wor d en overgeIeg d , 1mn een d up I10aa
16. Als uit kracht van deze wet voor eene uitvinding Termijn v. octrooi·
een octrooi-brief is verleend, en een octrooi of dergelijk h:ief voor uitvin· voor h et monopo1're of h et ur't s1m'ten d ge b rm'k ofdmg
waarvooroctrooi
reeds
pn. vr'Ieg1e
buitenslands
de uitsluitende exploitatie dierzelde uitvinding buitenslands is verleend.
is gegeven v66r bet verleenen van een octrooibrief daarvoor
in dezen Staat, dan zullen aile rechten en voorrechten voortspruitende uit zulk een octrooibrief ophouden en de octrooibrief zelf nietig worden op hetzelfde oogenblik dat de termijn
waarvoor bet octrooi of dergelijke privelege in bet buitenland
is verkregen, verloopt; en ingeval meer dan een octrooi of
dergelijk privelege buitenslands is verkregen, zoodra de eerste
termij n dienaangaande verloopt.
Indien de termijn, waarvoor een octrooi of dergelijk
privelege in het buitenland was verkregen, reeds was verloopen, toen de octrooibrief in dezen Staat werd uitgereikt,
dan zal die octrooibrief van den aanvang af nietig zijn.
17. Aile beschrijvingen, met de daarbij behoorende teeke- Beschrijvingen met
ningen, ingeval die er zijn, als voorzegd gedeponeerd ten teekeningen enz. te
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;vorden bewaard in kantore van
langewezen kantoor verleenen der

den Staatsprocureur, zullen dadelijk na het
octrooibrieven, of, indien geen octrooi-brieven
worden verleend, dadelijk na verloop van den termijn van
zes maanden van af dat deponeeren worden overgebracht
naar en bewaard in zoodanig kantoor als de Staatspresident
met ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad, voor dat
doel zal aan wij zen.
Verandering of
18. Elk octrooi-aanvrager of octrooi-houder kan te eenigen
wijziging van bet~id in geschrifte aa.n den Staatsprocureur verzoeken zijne
>chrijvingen enz.
beschrijvingen en de daarbij behoorende teekeningen te
mogen veranderen bij wijze van doorhaling, verbetering of
verduidelijking; in dat geschrift den inhoud der verandering
en zijne gronden daarvoor opgevend.
Kennisgeving daar·
De Staatsprocureu r zal hem daarop cene kennisgeving
op door Staatsoverhandigen, zooveel mogelijk in den vorm zooals voorgeprokureur.
schreven in Schedule H. Deze kennisgevi1~g moet gepubliceerd worden op dezelfde wijze als beschreven in art. 6.
Verder zal gehandeld worden op dezelfde wijze als in art. 6
en volgende artikelen is voorgeschreven voor de behandeling
van octrooi-aanvragen. Alle bepalingen dienaangaande zijn
ook in dit geval van toepassing.
Staatsprokureur
De Staatsprocureur zal bepalen of en onder welke voor.
bepaald voorwaar- waarden het verzoek om verandering kan ·worden toegestaanden v. verandering. Deze order van den Staatsprocureur moet worden geregistreerd in het daartoe aangewezen kantoor.
Welke verandering
Geen verandering zal worden toegestaan, die tengevolge
niet toegelaten.
heeft dat de verandm de beschrijving aanspraak maakt op
eene uitvinding die meer uitgebreid is dan of die verschilt
van de uitvinding waarop de onveranderde beschrijving aanspraak gaf.
Verandering maakt
Het gegeven verlof tot verandering stelt het recht der
deel der besdn ij- partij tot het rc.aken dier verandering vast, uitgezonderd in
ving uit.
geval van bedrog; en die verandering zal in alle Hoven en
voor alle doeleinden worden beschouwd een deel uit te rnaken der beschrijving.
Het Hof kan
19. In een rechtsgeding wegens inbreuk op een octrooi
verand.~ri.ng v~n
en eene procedure voor de nietigverklaring van een octrooib~~chnJvmg biJ . brief kan het Hof te eeniger tijd bevelen, dat het den octrooiWIJze van doorhalmg
·
h tnemwg
·
bevelen.
houder vnJ.. za l staan, met 1nac
van zulk e b epa1'mgen als het Hof mocht vaststellen, de verandering zijner
beschrijving bij wijze van doorhaling te veranderen. Het Hof
kan tegelijkertijd bepalen dat de behandeling of beslissir.g
der zaak intusschen zal worden opgeschort.
Geen schadevergoe20. Waar eene verandering bij wijze van doorhaling, verding in zulk ?eval betering of verduidelijking onder deze wet is toegestaan, zal
wegens gebrmk
der In
·
'Uitvinding
voor de
een reohtsge d'mg geen sch a d evergoe d'mg wor d en t oegest aan
'aoorhahng enz.
met betrekking tot het gebruik der uitvinding v66r de doorhaling, verbetering of verduidelijkin~, voor zoover niet de
octrooi-houder ten genoege van het Hof aantoont, dat zijne
oorspronkelijke aa.nspraak ter goeder trouw en met genoegDigitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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zame zorgvuldigheid en kennis van zaken was uitgedrukt.
21. Indien bet op het verzoek van een belangbebbend persoon, ten genoege der Regeering wordt bewezen dat tengevolD"e
0
der weigering van een octroo'i-houder om op redelijke voo r·
waarden vergunning te verleenen :
a. Dat het octrooi niet wordt aangewend in dezen Staat; Wanneer Regeering
b. Dat niet voldaan kan worden aan de redelijke na- bevoegd octrooi. 1{ met b etre1{King
1 •
· houder
te bevelen
v:aa9 van h et pu bl1e
tot d e mtvergunning te
v1nd1ng;
verleenen.
c. Dat iemand verhinderd is eene uitvinding, welke in
zijn bezit is, aan te wenden of er bet volle nut van
te trekken.
Dan kan de Regeering, met ad vies en consent van den
Uitvoerenden Raad, den octrooi-houder bevelen om vergunningen te verleenen onder zulke voorwaarden als de Regeering met inachtneming van bet wezen der uitvinding en de
omstandigheden der zaak billijk moge oordeelen.
De uitvinding van zulk een Regeeringsbesluit kan gerechtelijk worden ged won gen.
22. Elke octrooi-houder mag een verzoekschrift a:tn den Verzoekschrift aan
Staatspresident richten, vr~gend om verlenging van den tijd Staatsp:esident om
..
van ZlJn
oc t ro01.. Zu 11{ een verzoe k sch n'ft moet eoI1ter wor- verleno-mg.
o
den ingediend minstens zes maanden voor het verloopen van
dien tijd.
De Regeering zal het recbt hebben zulk een verzoek- Verwijzing ter
schrift voor consideratie te verwij zen naar het Hoog Ge- overweging door
·
Hoog Gerechtsho:
regs
t b o.
f
Minstens twee maanden v66r den dag bepaald voor de Publicatie van
behandeling van zulk een verzoekschrift zal de aanvrarrer
inhoud van ver;] W1Jze
.. as
l u1't eengeze t 1n
. art.
. 0 6 zoekschrift.
openb aar rna k en, op d eze £'ue
eene kennisgeving van den inhoud van zijn verzoekscbrift,
zooveel mogelijk in den vorm zoonJs vervat in Schedule I.
Iedereen die er belang bij heeft om zich tegen het ver- Bezwaarschrift bij
zoek te verzetten, kan eon bezwaarschrift daartegen indienen ~taat~procureur
. t ens een mgediend.
b lJ.. d en Staa t sprocureur, m1'ts zu ll{S gesc h'1e del e mms
week v66r den dag bepaald voor de behandeling der zaak.
De aanvrager en elkeen die op wettige wijze een be- Toelichten der zaak
zwaarschrift heeft ingediencl kan of in porsoon of door een Of in persoon Of
..
. hten. l) e aan vrager door advocaat.
a d vocaat ZIJne
zaa k voor d rag en en t oe1IC
moet aanvangen met te bewijzen dat de hierboven genoemde
kennisgeving op de voorgescbreven wijze is openbaar gemaakt.
Het Hof zal in zijn rapport acbt geven op het wezen Inhoud van rapport
der uitvindingen en de waarde daarvan voor het publiek, van 't Hof.
op de voordeelen door den octrooi-houder er van getrokken
en op de verdere omstandigh den der zaak. Het rapport
zal verder inhouden of, en zoo ja, voor welken tijd en onder
welke voorwaarden of beperkingen in de meening van het
Hof eene verlenging kan worden toegestaan.
23. De Staatspresident zal het recht hebben om, met Staatspresident kan
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met ad vies Uitv. ad vies en consent van den Uitvo Raad, en na overweging
Raad nieuwe yer-. van het verzoekschrift om verlenging, eene nieuwe octrooilenglde octrooi-bnef brief te verleenen onder zulke voorwaarden en beperkingen
ver eeneno
.. dan
en voor zn lk een tlJ"d perk (d at no01't l anger za1 ZIJn
veertien jaren) als hij wenschelijk za1 oordeelen.
De nieuwe octrooibrief zal den datum dragen van den
dag, waarop de eerste octrooibrief verloopto
Inhoudsopgaven v.
240 De Staatspresident is gerechtigd om, met ad vies en
alle beschrijvingen, consent van den Uitvoerenden Raad, inhoudsopgaven te doen
verzoekschriften,
.. ·
enz.
opmak en van a11e b esc1HlJVmgen,
ve!zoek sc h n'ften en an d ere
geschriften in verband met deze wet ingezonden of gedeponeerd. Deze inhoudsopgaven zullen ter inzage liggen voor
het publiek onder zulke bepalingen a1s daaromtrent uit kracht
van deze wet mochten worden vastgeste1d.
25. Op zulk een kantoor als uit kracht van deze wet
~ister van
:"Q_ctrooibrieven.
zal worden aangewezen, za1 gehouden worden een HRegister
van Octrooibrieven" waarin zullen worden opgeteekend in
chronologische orde het deponeeren van octrooi-aanvragen
en de daarbij behoorende beschrijvingen, alle veranderingen
in octrooi-brieven of beschrij vingen, alle ver1engingen van
octrooi-brieven, het verloopen of nietig worden daarvan en
zulke andere feiten en omstandigheden die het van kracht
zijn van octrooi-brieven betreffen, als de Staatspresident, met
ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad, mocht willen
aanwijzen.
Ter inspectie van
Dit register of een afschrift daarvan zal voor het publiek
't publiek,
ter inzage liggen onder zu1ke bepalingen als daaromtrent
uit kracht van deze wet mocht worden vastgesteld.
Register van
26. Op datzelfde kantoor za1 gehouden worden een
Octrooi-bouders. "Register van Octrooi-houders" waarin zullen worden opgeteekend op zulk een wijze a1s de Staatspresident, met ad vies
en consent als voorzegd, zal voorschrijven, alle overdrachten
octrooi-brieven, of van aandeelen of be1angen daarin, alle
vergunningen, met de namen der rechthebbenden en de
respectieve datums, en alle andere feiten en omstandigheden,
die van belang zijn voor het hebben van eenig recht in een
Afschriften veroctrooi-brief of eene vergunning. Iedereen zal tegen betaling
krijgbaar tegen
eener som gelds als vermeld in Schedule K, een gecertificerd
bE:talingo
afschrift of uittreksel van dit register kunnen verkrijgen.
Zulk een afschrift of uittreksel is prima facie bewijs van alles
wat daarin volgens voorschrift of machtiging is opgeteekendo
Inzage .er van door
Dit register of een afschrift daarvan za1 voor het publieko
't pubheko
ter inzage Eggen onder zulke bepalingen als daaromtrent uit
kracht van deze wet mochten worden vastgesteld.
St~epaling voor
27 Hij die opzettelijk eene valsche aanteekening in een
't maken Y· valscbe op grond van deze wet gehouden register maakt of doet
aanteekemng
maken, of d1e een valsch afschr1ft of u1ttreksel van zulk een
register maakt of doet maken, of die zulk eeue valsche aanteekening of zulk een valsch afschrift of uittreksel, de
valschheid daarvan wetend, als bewijsmiddel voorlegt of
0

0

•

•
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aanbiedt of laat voorleggen of aanbieden, zal gestraft worden
met gevangenisstraf van ten hoegste vijf jaren, met of zonder
harden arbeid.
28. Het Hoog Gerechtshof kan op de applicatie van een Bevoegdbeid van
persoon, die zich beklaagt over eene onger~chtvaardigde ~oog Gerecbtsbof
·
· zu lk een regis
· t er, of een ongerecht vaar d'Ig d tegen
m geval
van klagte
aan t eek ening
In
aanteekening.
weglaten eener aanteekening in zulk een registN een order
uitvaardigen omtrent bet doorhalen, inschrijven of wijzigen
van zulk een aanteekening als het Hof zal noodig oordeelen.
Het Hof kan ook de applicatie van de hand wijzen en in
beide gevallen uitspraak over de kosten doen.
Het Hof kan bij de behandeling van zulk een zaak
uitspraak doen over elke vraag, welker beslissing voor de
verbetering van een register noodzakelijk of wenschelijk is.
29. De nietig-verklaring van een octrooi-brief kan bij Gronden voor bet
wijze van applicatie aan hot Hoog Gerechtshof wordE-n ge- nietig verk.lar~n van,
vraagd op een of meer der volgende gronden ·
een ?ct~ooJbnef op.,
'
.
.
.
. ·
apphcatJe aan bet
a. dat de < ctro01-bnef bednegelijk IS verkregen ten Hoog Gerecbtshof.
nadeele van een anders rechten;
b. dat de persoon, die voorgegeven werd de eerste en
ware uitgever te zijn, zulks niet was;
c. dat de uitvinding niet nieuw was, d.w.z. reeds
v66r de uitreiking van den octrooi-brief was gepubliceerd of toegepast in dezen Staat;
d. dat de uitvinding niet geschikt is om in termen
van art. 1 te worden geoctrooieerd ;
e. dat de beschr~j ving betrekking he eft op theoretische
grondbeginselen, stelsels, methodes, systemen,
ontdekkingen of concepties, waarvan de wijze van
toepassing niet is aangegeven;
f. dat de volledige beschrij ving niet voldoende is,
d. w,z. dat nagelaten is melding te maken van
een deel van het geheim of het op een on voldoende wij ze is aangeduid;
g. dat de uitvinding of hare toepassing strijdig is
met de wetten, de openbare orde of de goede
zed en;
h. dat de titrl der uitvinding bedriegelijk eene andere
zaak OlJgeeft dan de ware der uitvinding;
i. dat de voorgeschreven betalingen njet op tijd zijn
gedaan;
k. dat de octrooi-brief nietig is geworden uit kracht
van art. 15 dezer Wet
30. De nietigverklaring van een octrooibrief kan alleen Wie bevoegd ni~
door d8 volgende person en worden gevraagd :
ve:kiaring v.octr~
bnef te vragen.
a. den Staatsprocureur;
b. ieder persoon, uitdrukkelijk daartoe door den Staatsprocureur gemrchtigd;
c. ieder, die beweert dat de octrooi-brief is verkregen
ten nadeele van zijne rechten of de rechten yan
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zijn recht afleidt;

d. ieder, die beweert dat hijzelf of een ander persoon,

van wien hij zij n recht afleidt, de ware uitvinder
der betrokken uitviuding was;
e. ieder, die beweert dat hijzelf of zijn vennoot of
een persoon, van wien hij zijn recht afleidt, reeds
v66r den datum van den octrooi-brief iets, waarop
de octrooi-houder als zijne uitvinding aanspraak
maakt, in het openbaar heeft vervaardigd of gebruikt of beeft verkocht.
Bepalingen aangaan31. Ten aanzien van een geding wegens nietigverklaring
de geding wegens van een octrooibrief gelden de volgende bepalingen:
'~Qietigverklaring van
1. De eischer moet in zijne applicatie de feiten uitobtrooibrief.
eenzetten, ¥vaarop hij zich gronden wil. Geen bewijs
zal worden toegelaten van feiten, niet aldus uiteengezet, tenzij met verlof van het Hof.
2. Deze uiteenzetting van feiten kan later met verlof van bet Hof worden geamendeerd.
3. De verweerder heeft het recht te beginnen met de
bewijzen ter ondersteuning van zijn octrooi-brief,
en als de eischer bewij zen tegen de geldigheid van
den octrooi-brief voortbrengt wordt de verweerder
tot tegenbewijs toegelaten.
In geval van nulli32. Wanneer een octrooi-brief op grond van bedrog wordt
teit van octrooibriet nietig verklaard kan de Regeering op aavrage van den
op grond van bedrog
. .
'
.
.
kan nieuwe octrooi- waren u1tvmder, gedaan 1n overeenstemmmg met deze wet,
brief verleend
aan de:zen een nieu wen octrooi-brief uitreiken (in de plaats
worden.
van den nietigverklaarden), die den datum zal dragen der
nietigverklaring van den eersten octrooi-brief. Deze nieuwe
octrooibrief zal echter opbouden van kracht te zijn bij verloop van den termijn, waarvoor de eerste nietig verklaarden
octrooibrief was verleend.
Boete voor het uit33. Hij, die een door hem verkocht of verhandeld artikel
reiken van ongaoc- voor geoctrooieerd uitgeeft terwijl geen octrooi daarvoor is
troieerd artikel als tutgere1
·
'k t, za1 voor elk e o~ertre
'
d'mg gestra f t wor den me t eene
geoctroieerd.
boete van ten hoogste vijf-en twintig ponden sterling.
34. Hij, die een door hem verkocht of verhandeld artikel
voor geoctrooieerd uitgeeft, terwijl aan een ander, van wien
dat artikel niet afkomstig is, daarvoor een octrooi is uitgeOvertreding "an een reikt, zal voor elke overtreding verbeuren een som van vijftig
anders octrooi.
ponden sterling, waarvan de helft zal toekomen aan den Staat
en de andere helft, benevens de kosten van het geding, aan
den octrooihouder, die deze som bij wijze van burgerlijke
rechtsvordering voor scbuld, van hem za.l eischen.
Wanneer een artikel
g5, Iemand wordt in den zin dezer wet gerekend een
beschouwd wordt artikel voor geoctrooieerd uit te geven, als hij dat artikel
uitgegeven te zijn verkoopt of verhandelt met bet woord ''oct·rooi," ,,geoctrooials geoctroieera.
eerd," "patent," "gepatenteerd, of een ander woord of ander
woorden, welke uitdrukken of tot de gevolgtrekking leiden,
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stempeld, gegraveerd, gedrukt of andere wijze er op aangebracht.
36. Een rechtsvordering wegens inbreuk op een octrooi 'T'egen wien rechtskan in het Hoog Gerechtshof door een octrooihouder worden yordering voor .
ingesteld tegen iedereen die gedurende den tiJ. d dat ziJ' n octrooi- 1knbreuk dop octrooi
· f van k rae ht Is,
· zon d er toestemmmg
.
. gebracht.
an wor en
b ne
van den octromhouder de betrokken uitvinding exploiteert, verkoopt, gebruikt,
uitvoert of die namaakt of nabootst.
Alle gronden, waarop de nietigverklaring van een octrooi- Gronden van vErbrief kan worden gevraagd, leveren een goeden grond van dediging.
verdediging op in een rechtsgeding wegens inbreuk op een
octrooi,
37. In een rechtsgeding wegens inbreuk op een octrooi, ln geval van rechtsmoet de eischer bij zijn dagvaarding, of op order van het?eding moeten de
.
.. d e 1n
· b reu k en, waaroverlijk
mbreuken
H 0 f b mnen
een t e b epa1en t ermiJn,
wordenafzonderopgehij klaagt, afzonderlijk opgeven.
geven.
De verweerder moet in zijn antwoord, of op order vanzoo ook de tegenhet Hof binnen een te bepalen termijn, zijn tegenwerpingen werpingen.
afzonderlijk aangeven.
Indien de verweerder de geldigheid van het octrooi be- Gronden tegen de
twist, dan moeten zij ne tegen werpingen aangeven op welke geldig~eid van
gronden hij die geldigheid bestrijdt · en indien een dezer octrooi te worden
· d e b ewenng
·
d at d e b etro
'kk en u1tvm
· · d'mg n1et
· opgegeven.
gron d en IS
nieuw is, dan moet hij tijd en plaats der beweerde vroegere
publicatie of aanwending opgeven.
Bij de behandeling der zaak zal geen bewijs toegelaten Bewijs der beweerde
worden voor een beweerden inbreuk of eene tegenwerping, inbre.uk of tegendie niet afzonderlijk op de bovengemelde wijze zijn opge- werpmg.
geven, tenzij met verlof van het Hof.
De opgegeven beweerde daadzaken en tegenwerpingen Verandering der
kunnen met verlof van het Ilof later worden veranderd
beweringen enz.
Bij de waardeering der kosten zal acht worden geslagen Wat in acht genoop deze beweerde daadzaken en tegenwerpingen, opgegeven men b\i waardeering
· h er en verweer d er. De par t"IJen zu11 en geen k os t en der kosten.
d oor e1sc
worden toegestaan met betrekking tot eene beweerde daadzaak of tegenwerping, waarvan het niet door het Hof wordt
vastgesteld, dat zij bewezen is en gegrond was en tot de
zaak afdeed; onafhankelijk van de algemeene kosten van
het geding.
38. In eene procedure voor nietigverklaring van eenHof kan zaakkunoctrooi-brief of in een rechtsgeding wegens inbreuk op een dige inroepen.
octrooi kan het Hof uit eigen beweging of verzoek van een of
beide der partijen, de hulp van eenen zaakkundige inroepen,
met wiens bijstand het geding geheel of gedeeltelijk zal worden behandeld en beslist.
De eventueele betaling van zulk een zaakkundige zal Kosten daarvan.
door het Hof geregeld worden.
39. In een rechtsgeding wegens inbreuk op 'en octrooi, Bevoegdheid van 't
kan het Hof op verzoek van een der partijen het s·chorsen van Hofin R~chtsgeding
of ophouden met arbeid het overleggen van rekeningen ofwegen~ mbreuk op
'
octroo1.
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het houden eener inspectie bevelen, en hiervoor en voor de
geheele behandeling der zaak zulke maatregelen treffen, als
noodzakelijkheid en wenschelijkheid mogen vereischen.
Hof kan verklaren
40. In een rechtsgeding wegens inbreuk op een octrooi,
dat geldi~heid van kan het Hof verklaren, dut de geldigheid van het octrooi
~=~ 0~!~fi~~i~: £:e~~ een punt . van beslissing_ heeft. uitgemaakt. Wanneer dit
uitgemaakt.
verklaard Is, heeft de e1scher m elk volgend rechtsgeding
wegens inbreuk op zijn octrooi, voor zoover de eindbeslissing
in zijn voordeel is, aanspraak op voldoening van de voile
kosten, onkosten en uitgaven tusschen procureur en client,
tenzij het Hof uitdrukkelijk verklaart dat hem deze vordering niet toekomt.
'Qctrooibrief voor
4!. Een octrooibrief zal voor slechts eene uitvinding worsThchts ~~ne uit- den verleend. Niemand is echter gerechtigd een objectie tegen
vinding.
een octrooibrief in te brengen op grond dat dit meer dan
eene uitvinding om vat.
Rechtsopvolger kan
42. Als de bezitter van eene uitvinding sterft, zonder
aanvra.abg .vfoodr
eene aanvrage voor een octrooibrief te hebben gedaan, kan
octroo1 r1e oen. ZIJ· · n rec ht sopvo1ger d'1e aan vrage d oen en een oc t ro01· bne
· f voor
die uitvinding verkrijgen.
Aanvraag binnen
Ieder zulke aanvrage moet worden gedaan binnen zes
G maanden.
maanden na den dood van znlk een persoon, en moet inhouden eene verklaring van zijn wettigen rechtsopvolger dat
hij den overledene voor den eersten en waren uitvinder
houdt.
Welke omstandig43. Een octrooibrief die verleend is aan den eersten en
heden _eer: verleende waren uitvinder, zal niet krachteloos gemaakt of vernietigd
octroOibnef
aan
. b rcu.k op ZlJ.. ne rec hten mge
.
a·Ien d e
eersten
uitvinder
wor d en d oor eene met In
niet krachteloos
octrooi-aanvrage, noch ook door cle daarop verkregPn voormaken.
loopige bescherming, noch ook door gel.ruik of openbaarmaking der uitvinding na het deponeeren van zulk eene
aanvrage.
Overdragt v. octrooi
44. Een octrooi-houder kan zij n octrooi voor eene plaats
voor eene plaats ofin of voor een deel van dezen Staat aan een ander overdee! er van.
dragen, even als of het octrooi alleen met be trek king tot
zulk een plaats of deel van den Staat waB verleend.
45. De tentoonstelling eener uitvinding op eene interTentoonstelling van
uitvindin~ enz. be- nationale of eene nij verheids-tentoonstelling of de openbaarnadeeld
het rnak'mg eener b esch IIJVIng
·· ·
d er UI't vm
· d'mg ge d uren d e d en d uur
recht
totmet
voorloopige bescherming en der tentoonstelling, of het gebruik der uitvinding voor doeloi:.trooibrief.
einden der tentoon:::;telling op de plaats~ waar die gehouden
wordt, of het gebruik der uitvinding gedurende het houden
der tentoonstelling op eene andere plaats door een ander,
door den uitvinder niet daartoe gemachtigd persoon, benadeelt niet het recht van den uitvinder of zijn rechtsopvolger
om voorloopige bescherming en eenen octrooibrief voor de
uitvinding te vragen en te verkrijgen, noch ook de geldigheid van den op die aanvrage verkregen octrooibrief, mits
altijd de twee volgende voorwaarden in het oog zijn gehouden:
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a. de tentoonsteller moet, v66rdat hij zijne uitvinding Voorwaarden waartentoonstelt, aan den Staatsprocureur schriftelijk op dat recht is
kennis geven van zijn voornemen om dat te doen ; voorbehouden.
b. zijne aanvrage om een octrooibrief moet v66r of
binnen zes maanden na de opening der tentoonstelling worden ingediend.
46. De Regeering kan te eeniger tij cl van een octrooi- Regeering bevoegd
houder vorderen haar een model zijner uitvinding te leveren ~odel der uitvin· k osten, waarvan h et b ed rag, dmg te vorderen ·
.
d er vervaar d'1gmgs
t egen b et a1mg
in geval van dispuut, bepaald zal worden door arbiters.
De bestemming dezer modellen zal door de Regeering
bepaald worden.
4 7. Indien iemand door jeugdigen leeftijd, krankzinnig- Voogd of curator
heid of andere onbekwaamheid, niet in staat is om eene wanneer beyoegd
·
t e d oen of eene h. an d eI'10g t e verne
· h ten, d'1e d oor om
verklarm"'
te
ver kl armg
maken.
o
deze wet of de uivoeringsbepalingen wordt voorgeschreven,
dan kan zijn voogd of curator, of als geen van deze beiden
er is, dan een persoon door het Hoog Gerechtshof aangesteld voor dat doel, op applicatie van iemand ten behoeve
van den onbekwamen persoon of op applicatie van eenen
mede-belanghebbende, zulk eene verklar;ng en eene haar zoo
na mogelijk komende verklaring af:l.eggen of znlk eene handeling in den naam en ten behoeve van dien bedoelden
persoon verrichten. Alle handelingen over zulk een vertegenwoordiger voor het doel van deze wet gedaan, zullen
dezelfde kracht hebben alsof zij door den vertegenwoordigde
zelf warer.1 verricht.
48. De s'Jmmen gelds, genoemd in Schedule K en be- Sommen gelds
taald voor de daarin genoemde zaken zullen een deel uit- volgens Schedule K
.
'
behooren aan den
maken van de 1nkomsten van den Staat.
Staat.
49. De Staatspresident wordt hiermeJe gemachtigd en Staatspresident gegerechtigd om met ad vies en toestemming van Jen Uit- machtigd maatrege.
.!X'
enz. te hcffen
voeren d en R aa' d , zu lk e maatrege1en te treuen
en zu lk e len
ter uitvoering der
voorschriften uit te vaardigen als noodig en wenschelijk wet.
zullen zijn voor de uitvoering dezer wet.
50. Deze wet mag in het kort worden aangehaald als. Titel der wet.
de ''Octrooi-wet".
Deze wet treedt in werking op den eersten October 1887. In werking treden
der wet.

S. J. P. KRUGER,
Staatspresident
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 27 Juni 1887.
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SCHEDULEN.

A.
Formulier van
octrooi-aanvrage.

Ik,
1)
van beroep
2)
verklaar hierbij dat ik in bet bezit ben van eene uitvinding
voor
3)
dat ik de eerste en ware uitvi:1der daarvan ben; dat die
uitvinding, voor zoover ik weet en geloof, niet toegepast of
gebruikt wordt door eenen anderen persoon of andere personen; en ik verzoek met verschuldigden eerbied, dat mij
voor gezegde uitvinding een octrooi worde verleend.
den
dag der maand
van bet j fl.ar onzes Heeren
4)
1) Vul in: naam en woonplaats van uitvinder.
2) Vul in: beroep van uitvinder.
3) Vul in: titel der uitvinding (b.v.b.: "verbetering
van naaimachines. ")
4) Handteekening van den uitvinder.
B.
1)
2)

Formulier van voorIk,
loopige beschrijving van beroep

verklaar bierbij dat het wezen mijner uitvinding
van
is als volgt :
Verklaard op beden den
18
1)
2)
3)
4)

Vul
Vul
Vul
Vul

in:
in:
in:
in:

naam en woonplants van uitvinder.
beroep van uitvinder.
titel der uitvinding.
Voorloopige beschrijving der uitvinding.

c.
I~

3)
4)

1)
~
3)

van beroep
verklaar hierbij, dat bet wezen mijner uitvinding
van
4)
en de wijze van uitvoering daarvan nauwkeurig en in bijzonderbeden worden uiteengezet door de volgende bescbrijving:
5)
1) Vul in: titel der uitvinding.
2) Vul in: naam en woonplaats van uitvinder.
3) Vul in: beroep van uitvinder.
4) Vul in: titel van uitvinding.
5) Vul in: Volledige beschrijving.
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D.
OCTROOI-AANVRAGE VOOR
1)
Ter algemeen naricht wordt hiermede bekend gemaakt
2)
dat
van beroep
3)
op den
dag der maand
18
ten mijnen
kantore heeft gedeponeerd eene aanvrage vo1r een octrooi
voor bovengenoemde uitvinding met bijbehoorende beschrij vi n g.
Nademaal nu de gezegde
2)
mij schriftelijk heeft kennis gegeven dat hij met deze zijne
aanvrage wenscht voort te gaan, heb ik bepaald dat deze
aanvrage en alle bezwaren daartegen zullen worden behanten mijnen kantore op
den
dag der maand
18
ten
ure
's middags.
Ik roep daarom alle personen op, die er belang bij
hebben zich te verzetten tegen het uitreiken van een octrooibrief, om v66r genoemden datum van behandeling ten mijnen
kantore te deponeeren een geschrift, waarin zij hunne bebezwaren ontwikkelen, daar zij anders uitgesloten zullen zijn,
die voor te brengen.
dag der maand
18.
Aldus den
Staatsprocureur.
1) Vul in: Titel der uitvinding.
2) Vul in: Naam en woonplaats van den aanvrager.
3) Vul in: Beroep van den aanvrager.

E.
Na gehoord te hebben bet bezwaar van
1)

tegen bet verleenen van een octrooi-brief voor
aan
beveel ik bierbij dat de gezegde
zal betalen aan den gezegden
voor kosten van behandeling dezer zaak de som van
(of: aan
voor bet bijwonen van de bebandeling der zaak).
Aldus, den
dag der maand
18
Staa tsprocureur.
1) V ul in : N aam van den bezwaarmaker.
2) V ul in: Titel van uitvinding.
3) Vul in: Naam van den octrooi-aanvrager.
4) Vul in: Naam van getuige of deskundige.

2)
3)
1)
3)

3)
4)
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F.
Gehoord

en

overwogen

hebbende de aanvrage van
voor een octrooi-brief
voor
en alle bezwaren
daartegen ingebracht; en gezien hebbende de beschrijving
en de noodige en gebruikelijke openbaarmakingen, ben ik
van meening (geheel voor rekening van den aanvrager zijnde
of de gezegde uitvinding nieuw is en of zij het gewenschte
gevolg zal hebben) dat een octrooi-brief daarvoor kan
worden uitgereikt in den vorm zooals voorgeschreven in
Schedule
. der octrooiwet, met bijvoeging van de volgende clausulen :
18
Aldus den
dag der maand
Staatsprocureur.

G.
Nademaal J. S. wonende te
van beroep
eene verklaring heeft afgelegd, dat hij in bet
bezit eener uitvinding is voor
dat hij de eerste
en ware uitvinder daarvan is, en dat die uitvinding naar
zijn beste weten en geloof niet door een ander wordt
aangewend;
Nademaal de genoemde uitvinder met verschuldigden
eerbied vcrzocht heeft dat hem, zijn executeuren, administreuren en rechtsverkrijgenden, (hierna te noemen: de
octrooihouder) een octrooi-brief voor de uitsluitende exploitatie dier uitvinding moge worden uitgereikt;
Nademaal de genoemde uitvinder door en in zijne volledige beschrijving uitvoerig bet wezen zijner uitvinding heeft
beschreven ;
Zoo wordt hiermede aan den gezegden octrooi-bouder
het uitsluitend recht gegeven om gedurende den tijd van
veertien jaren de gezegde uitvinding in dezen Staat te
exploiteeren, gebruiken, aan wenden of verkoopen en er al
bet voordeel van te bebben.
Deze octrooibrief wordt verleend uit kracbt van wet
1887, genaamd "de Octrooi wet," en zal nietig zijn
No.
wanneer niet voldaan wordt aan een der voorwaarden, waaraan vo1gens genoemde wet een octrooi-brief is onderworpen,
en aan welker niet vervulling volgens genoemde wet nieLigbeid is verbonden.
Verder zij nog bepaald dat de rechten door de octrooibrief verleend, niet de mogelijkheid uitsluiten. om aan anderen vergunning te verleenen.
Ter getuigenis waarvan bet grootzegel van Staat hieraan
is gebecbt.
Pretoria,
Staatspresident.
Staatssecretaris.
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H.
1)

OCTROOI-BRIEF VOOR

Ter algemeen naricht wordt hiermede bekend gemaakt
dat
2)
van mij een verzoek heeft gericht om de beschrijving van
bovengenoemde uitvinding te mogen veranderen bij wijze
van
)
de b~jzonderheden waarvan hieronder zijn vermeld.
Ik heb bepaald dat dit verzoek en alle bezwaren daartegen zullen worden behandeld ten mij nen kantore op
den
dag der maand
18
ten
ure 's
middags, en ik roep daarom alle personen
op, die er belang bij hebben zich te verzetten tegen bet toestaan van dit verzoek om v66r genoemden datum van behandeling ten mijnen kantore te deponeeren een geschrift,
waarin zij hunne bezwaren ontwikkelen, daar zij anders uitgesloten zullen zijn die voor te brengen.
Aldus den
dag der maand
18
Staatsprocureu!'.
1) Vul in: Titel van uitvinding.
2) Vul in: Naam en woonplaats van uitvinder.
De verandering die ik wensch te maken in
)

is als volgt : (De aanvrager meet hierin duidelijk zijn wensch
en zjjn gronden daarvoor opgeven en dit onderteekenen.)

I.
OCTROOIBRIEF VOOR

1)

Ter algemeen naricht wordt hiermede bekend gemaakt
dat ik een verzoekschrift heb gericht aan Zijn HoogEd. den
Staatspresident, vragende om verlenging van den termijn
van bovengenoemden octrooi-brief en dat dit verzoekschrift
voor consideratie is verwezen naar het Hoog Gerechtshof.
De behandeling van dit verzoekschrift is vastgesteld op
dug der maand
18
den
de'3 middags ten
ure of zoo spoedig daarna als de zaak
kan gehoord worden.
Alle personen die er belang bij hebben zich te verzetten
tegen het toestaan van dit verzoek, moeten v66r genoemden
datum van behandeling ten kantore van den Staatsprocureur
te Pretoria deponeeren een gesch:ift, waarin zij hunne bezwaren ontwikkelen, daar zij anders uitgesloten zijn die voor
te brengen.
dag der maand
den
18
2)
1) Vul in: titel der uitvinding.
2) Vul in : onderteekening van den aanvrager.

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

128

[1887

K.

£. s. d.
Bij bet deponeeren van aanvrage en beschlijving
· Bij het deponeeren van een bezwaarschrift ...
Bij uitreiking van certificaa.t in termen van art. 8
Voor onderteekening en zegel_ing van den octrooibrief ...
Voor of bij verloop van den terrnijn van drie jaren
Voor of bij verloop van den termijn van zeven jaren
Bij verlenging van den termijn van betaling valgens art. 13
Voor afschrift of uittreksel per bladzijde
Bij de kennisgeving van voornemen om voort te
gaan met aan vrage volgens art. 6 ...
Verndering van beschrijving ...
V oor het uitreiken van eene kennisgeving ...
Elke inzage
Inschrijving van overdracht of vergunning ...
Certificaat daarvan ...

1
1

1 0
1 0

1 .1 0
1 10 0
5 0 0

10 0 0
5
0

0 0
2 0

0 5 0
0 10 6
1 1 0
0 1 0
0 5 0
0 5 0

WET No. 7, 1887.
ter

regelin~?;

van het verkoopen van goederen in voldoening van
een vonnis van het Hof van den Landdrost.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den E. A.
Volksraad, art. 463, dd. 6 Juni .1887).

AANGEZIEN bet wenschelijk is betere regeling te
maken voor bet executablel verkla:ren van vaste goederen,
ter voldoening van een vonnis door het Hof van Landdrost
uitgesproken, zoo besluit de Volksraad bet volgende te bepalen en vast te stellen :
Gerechtsbode Tarief
ART. 1. De bepaling voorkomende in Wet No.8, 1883, 1)
Wet No. 8, 1886, onder het Hoofd "Tarief voor den Gerechtsbode," waardoor
herroepen.
den Gerechtsbode van het Landdrost Hof verboden wordt

vaste eigendommen in executie te verkovpen, wordt bierdoor herroe_r:en,
Landdrost wanneer
2. De Landdrost zal gerechtigd zijn een lastbrief ter
bevocgd executie
executie te verleenen tegen onroerende goederen ter voldoete verleenen tegen
·
· d
h
ld
· d e onroeren d e
onroerendegoederen mng van een vonms o0r em geve , m1ts
goederen, na behoorlijk gewaardeerd te zijn, de som van
---------·---·-·---- ·-·

-----·----···-·---------

1) Zie Wetboek, bl. 1209.
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£150 niet te bovengaan. Echter zal het den schuldenaar
vrijstaan om schriftelijk toe te stemmen dat zijne onroerende
goederen geexeeuteerd worden, al is de waarde daarvan
hooger dan de som van £150.
3. De waardeering zal gesehieden door den Veldcornet Waardeering der
van de wijk of het dorp waarin de onroerende goederen goederen door
"
H"lJ za1 een cer t':fi
·
d oor Veldcornet.
ge l egen ZlJn,
1 caat van waar d eenng
hem onderteekend, zonder verzuim naar den Landdrost opzenden. Wanneer de Landdrost van oordeel is dat het Endossement door
eigendom behoorlijk en billijk is gewaardeerd, zal hij een Landdrost.
endossement van dien aard op 't certi:fieaat teekenen. In
geval de Landdrost overtuigd is dat de waardeering niet
behoorlijk en billijk is geschied, zal hij den naasten gezworen taxateur van de Weeskamer verzoeken de waardeering te doen, en daarvan behoorlijk eerti:ficaat naar den
Landdrost op te zenden. De Landdrost endosseert op het
eerti:ficaat dat de waardeering volgens wet is geschied.
4. De V eldkornet, die de waardeering doet. zal het be- Vergoeding voor
drag van 20s. genieten, voor taxatie, en daarenboven reis- w~ardeering en
. f en d e t axat eur vergoe d'mg, vo Igens re1skosten.
k os t en vo Igens t ane
tarief reeds voor hem bepaald, te worden betaald door den
erediteur of zijn agent, die genoemd bedrag uit de opbrengst
der verkooping zal terug ontvangen.
5. N a dat de Landdrost het eerti:ficaat van waardeering Publica tie van
heeft geendosseerd, zal de Gerechtsbode de verkooping. met ~~;koJi~g dmet
bepaling van plaats, tijd en koopcondities behooriijk 1n de IJzon er e en.
Staatscourant pu bliceeren. Hij zal ook eene kopie van zoodanige pubiieatie aan de deur van het Landdrostkantoor
piakken, De publieatie en aanplakking zullen minstens
zes weken v66r den dag van verkoop geschieden.
6. Sebriftelijke kennisgeving van de verkooping be- Kennisgeving van
heizende plaats, tijd en eondities van verkoop zal behoorlijk ver~oop aan
/ / ver k oop d oor d en ere d't
. h eeft debiteur.
zes we k en voor
1 eur d'w vom;ns
verkregen of zijn agent aan den schuldenaar en eenigen
verbandhouder worden gegeven.
Indien de sehuldenaar buiten 'slands woont of zijn Kennisgeving waar
woonplaats onbekend is, behoort de kennisgeving te worden debiteur afwezig of
· ht aan ZlJU
.. genera1en gemae h tlg
· d e. B es t aa t er geen onbekend
woonplaats
gene
zoodanig gevolmachtigde, dan moet de kennisgeving in de
·
Staatscourant worden geplaatst.
7. De eondities van verkoop zullen ten overstaan en Condities v. verkoop
met toestemming van den Landdrost in gesehrift worden in geschrift.
bepaald.
8. Het eigendom zal in ieder geval door den Gereehts- Verkooping en
bode per publieke veiling en zonder reserve worden ver- publieke veiling
koeht.
zonder reserve.
9. Tenzij eenige gegronde bezwaren tegen de bekrach- Bekrachtiging der
tiging van de verkooping binnen zeven dagen bij den Land- verkooping.
drost zijn inge diend, bekrachtigt hij uit zichzelf den ver9
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koop, waarop transport door den Gerechtsbode aan den
kooper zal worden verleend.
Na aftrrk der
10. Nadat de wettigo kosten van executie en verkoo·
kos.ten wordt
ping van de opbrengst zijn afgetrokken, moet de Gerechts·
crediteur voldaan.
bode onder behoorlijke kwitantie het bedrag van vonnis en
kosten aan den crediteur of zijn gevolmachtigde uitbetalen.
Balans overhandigd Eenige balans die over mocht zijn wordt door den Gerechts·
aan debiteur.
bode aan den schuldenaar of zijn gevolmachtigde onder
kwitantie overhandigd.
In werking .treden
11. Deze bepalingen zullen dadelijk n:1 publicatie in
der wet.
werking treden.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
"\V. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernemen tskantoor,
Pretoria, 25 Juni 1887.

WET No. 8, 1887.
Inhoudende Instructien voor den Staatsprocureur en de Pu.
blieke Aanklagers in de Z. A. Republiek. 1)

VAN DEN srrAATSPROCUREUR.
Publieke vervolging
ARTIKEL 1. De Staatsprocureur is belast met de behandeberust bij Staats.
ling van alle crimineele zaken in deze Republiek, en heeft
procureur.
de bevoegdheid om die te prosequeeren of te doen prose·

gueeren, of van de hand te wijzen, zooals hij geraden oor·
deelt.
2. Hij is van zijne handelingen aileen verantwoording
BehoudQns verant·
woording aan
schuldig aan ZHEd. den Staatspresident, die telkens, wanneer
Staatspresident.
h\j zulks noodig oordeelt, van hem verslag kan eischen.
Staatsprocureur
3. De Staatsprocureur zal in alle civiele zaken, waarin
treedt in civ. z~ken het Gouvernement van dezen Staat betrokken is, hetzij
namens Regee~mg eischende of verwerende, in rechten optreden, zonder speciale
op, en gerechtigd
h . .
d
d'
h bb
h'' l .
1k ge·
tot betaling door mac t1gmg aartoe noo 1g te e en, en lJ za 111 zu
tegenpartij.
val gerechtigd zijn tot betaling volgens tarief. Hij zal daar·
voor echter geen rekening tegen den Staat kunnen opbrenGehoorzaamheid
gen.
aan Staatsprocureur

4. In de uitoefening zijner bediening zijn aan hem alle

1) Grootendeels overgenomen uit de Crim. Procedure 1866.
boek Bl. 273 en seq.

Zie Wet·
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ambtenaren en burgers gehoorzaamheid verschuldigd be- in uitoefening van
houdens zijne verantwoording als gezegd is.
'
zijn ambt.
5 .. De ~~aatsprocureur za1 ex officio Vred.erechter voor de Staatsproc. ex officio
Repubhek ZlJn.
Vrederechter.
6. De Staatsprocureur heeft het oppertoezicht over de Heeft oppertoezicht
gevangenen en de politie, en kan van de Publieke Aankla- over gevangenen
gers bij zijn bezoek der steden of dorpen in dezen Staat, en politie.
een verslag daaromtrent eischen, en bijaldien hij gebreken
bevindt in de inrichting der gevangenhuizen of behandeling
der gevangenen of in het politiewezen, zal hij daarvan
rapport doen aan ZHEd. den Staatspresident.
7. De Staatsprocureur zal in persoon aileen prosequeeren Prosequeeren in
in zaken, die voor een Hoog Gerechtshof moe ten behandeld persoon wanneer.
worden, en slechts dan voor de Lagere Hoven verschijnen
wanneer hij het zelf in het belang der justitie noodig oordeelt, of
door Z HEd den Staats president gelast wordt zu1ks te doen.
8. Hij heeft het recht volgens art. 11 der Ordonnantie, Kan personen
No. 5, 1864, 1) personen af te vaardigen, om namens hem benoemen om te
te prosequeeren.
prosequeeren.
9. De Staatsprocureur is verplicht den Uitvoerenden Moet des gevraagd
Raad, wanneer daartoe verzocht, met ad vies te dienen, en Uitv. Raad ad vies
aan aile ambtenaren op schriftelijke aanvraag, schriftelijk ::~e~, et\:anneer
. h unne
m naren.
. omtrent d e wet te geven 1n
. zak en, d'1e ZlJ.. 1n
a d v1es
officieele betrekking noodig hebben te weten.
VAN DE PUBLIEKE AANKLAGERS.
10. De Publieke Aanklagers zailen in de Iagere Hoven Publ. Aanklagers
den Staatsprocureur vertegenwoordigen, en namens hem vertegenwoordig~n
Staatsprocureur m
. cnm1nee
. . 1e as
I c1v1e
. . l e zak en, d'1e Lagere
prosequeeren, en zoo we1 1n
Hoven.
het Gouvernement dezer Republiek aangaan, in die Hoven
verschijnen, tenzij de Staatsprocureur zelf optreedt.
11. De Publieke Aank1agers zuilen ex officio Vrederech- Publ. Aanklagers
ters zijn voor de respectieve distrikten waarin zij werkzaam ex officio Vr. rechters
zijn.
12. Zij zijn van hunne werkzaamheden verantwoording Verslag van Publ.
verschuligd aan den Staatsprocureur, en zuilen aan hem Aanklagers aan
maandelijks verslag van hunne werkzaamheden moeten doen. Staatsprocureur.
Telkens wanneer eene aanklacht wordt ingediend, zullen Plicht van Publieke
de Publieke Aanklagers verplicht zijn onmiddelijk een behoor- Aanklager in geval
. t e st e11en, en van aanklach t.
1lJ.. k on d erzoek , vo1gens d e b es t aan d e wett en, 1n
kopie daarvan zonder verwijl bij de eerste post verzenden
aan den Staatsprocureur met hunne consideraties en advies.
Zij zijn verantwoordelijk voor aile kosten, die door hun Vera~twoordelijk. v.
verzuim of nalatigheid mochten veroorzaakt worden.
vhe:dzmm en nalatig· appe'1 wordt Plicht
ei · in geval
Van aile uitspraken der H oven waarm
aangeteekend of revisie verzocht, zullen zij den Staatspro- van appel.
cureur onmidde1ijk afschrift doen toekomen, met toezending
2) Zie Wetboek Bl. 273.
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van kopieen van alle verklaringen der getuigen en der stuk·
ken, die in de zaak gediend hebben.
In werking treden
13. Dez3 wet treedt in Werking dadelijk na publicatie
der wet
in de Staat&OU1 ant.
S. J. P. KRUGER,
Staa tspresiden t.

W. EDUARD BOK,
S taa tssecretaris.
Gou vernementfiikantoor,
Pretoria, 8 Augustus 1887.

WET No. 9, 1887.
Regelende de algemeene voorwaarden waarop, ten aanzien van
uitlevering van misdadigers, verdragen met vreemde
Staten of Kolonien kunnen worden gesloten.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Ed.Achtb.
Volksraad, art, 424, dd. 1 J uni 1887).
ARTIKEL 1. ZHEd. de Staatspresident wordt hiermede
gemachtigd en gerechtigd om met ad vies van den Uitvoerenden Raad, verdragen tot uitlevering van misdadigers te slui·
ten, mits met inachtneming van de bepalingen dezer wet.
Misdaden waarvoor
2. Personen worden alleen uitgeleverd wegens de
uitlevering zal
volgende misdrij ven : ge3chieden.
Moord, oudermoord, kindermoord, vergiftiging.
Doodslag, schuldige manslag.
Aanslag tegen het leven van den Vorst, van leden van
het Vorstelijke huis of van het hoofd eener Republiek.
Ret opzettelijk veroorzaken van het misvallen (abortus)
eener zwangere vrouw door haarzelve of door anderen.
Bloedschande.
Aanranding, opzettelijke verwondingen, slagen of stooten,
met voornemen om ernstig lichamelijk leed aan te doen.
Onbehoorlijke aanranding op den persoon van een meisje
onder den ouderdom van 12 jaren.
Verkrachting, aanranding om verkrachting te plegen en
andere geweldadige aanranding tegen de eerbaarheid.
Bigamie (dubbel huwelijk, veelwijverij.)
Kinderroof. oplichting of wegvoering, verberging, wegmaking of onderschuiving van een kind.
Ontvoering (Schaking.)
Ret namaken, vervalschen, verminken of uiterlijk schen·
den van muntspecien of het desbewust in omloop brengen

Staatspresident gemachtigd uitleveringsverdragen te
lui ten.
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van nagemaakte, vervalwhte, verminkte <'f uiterlijk geschonden muntspecien.
Bedrog. Misbruik van eene handteekening in blanco.
Falsiteit, vervalschen of uitgeven van eenig valsch of
verva.Jscht documer.t; valschheid in bank- en muntpapier,
zegels en stempels.
Meineed of aanzetting tot meineed.
V alsche getuigenis.
Omkooping van getuigen.
Omkooping van openbare ambtenaren.
Knevelarij.
Landsdiefstal, verduistering of ontvreemding door ambtenaren met ontvangsten of bewaring belast.
Brandstichting.
K waadwillige schade aan eigendom.
Ret wederrechtelijk en opzettelijk doen zinken of stranden, vernielen of onbruikbaar maken van schepen en andere
vaartuigen.
Muiterij en verzet van passagiers tegen den schipper -en
van mindere schepelingen jegens hunne meerderen in rang.
Ret opzettelijk doen ontstaan van gevaar voor een spoortrein of tram.
Eenige daad gedaan met voornemen om leed te doen
aan persoon of eigenilom op eenigen spoorweg of tramweg.
Roof.
Publiek geweld.
Diefstal, insluitende diefstal door middel van bedrog en
diefstal door middel van valsche voorwendsels of oplichting.
Ruisbraak (insluitende het inbreken in een kantoor,
winkel of hut) met voornemen om een misdrijf te begaan.
Overtredingen onder eenige wet betrekking hebbende op
den handel in buskruit, lood, andere ammunitie en vuurwapenen.
Desertie van Krijgs- of Politiemagt.
3. Ret is onverschillig met welken naam de in art. 2 Naam in 't buitenl.
bedoelde misdrijven in het buitenland worden genoemd.
onverschillig.
4. De uitlevering kan geschieden niet alleen wegens het Poging tot ofmedebegaan van het misdrijf, maar ook wegens poging daartoe pl~gti~~eid aan
. of me d e- mrsdnJf.
. t'1gh e1'd d aaraan, voor zoover d'1e pogmg
of me d ep11g
pligtigheid ook hier te lande otrafbaar is.
5. Geene uitlevering wordt toegestaan zoolang de opge- Geene uitlevering
vraagde persoon wegens het misdrijf, waarvoor de uitlevering waar ve~volging hier
wordt gevraagd, hier te lande wordt vervolgd, of wann~er plaats vmdt.
hij deswege hier te lande heeft teregt gestaan en hetzij veroordeeld hetzij ontslagen is.
6. Geene uitlevering wordt toegestaan wegens misdrijven, Geene uitlevering
waarvan de vervolging of de opgelegde straf voor de aanhou- waar verjaring heeft
ding hier te lande, of, zoo er nog geene aanhouding heeft plaats gevonden.
plaats gehad, v66r het uitreiken van een lastbrief naar de
wett~ van dezen Staat is verjaard.
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Hoe te handelen
7. Indien een
waar persoon hie~ dat waarvoor zijne
te lande ander mis· vervolgd wordt of
drijf heeft begaan.

persoon wegens een ander misdrijf dan
uitlevering wordt gevraagd hier te lande
straf ondergaat, kan de uitlevering niet
worden toegestaan dan na afloop der hier te lande ingestelde
vervolging en nadat hij de hem opgelegde straf zal hebben
ondergaan, of hem daarvan gratie zal z~jn verleend.
Deze bepaling belet niet, dat zulk een persoon tijdelijk
worde uitgeleverd, ten einde in den vreemden Staat teregt
te staan, onder voorwaarde dat hij na afloop van het onderzoek worde t0ruggevoerd.
Voorwaarde buiten
8. Geene uitlevering vvordt toegestaan dan onder voor~elke geene uitleve- waarde dat de uitgeleve:rde niet zal mogen worden vervolgd
~~~g e8~ordt
of gestraft voor ee:r1.ig in bet verdrag niPt genoemd misdrijf
g aan.
v66r zijne uitleverin,g gepleegd, dan nadat hij na zijne nitlevering eene maand de vrijheid heeft gehad om bet land
weder te verlaten.
Aanzoek tot uitleve9. Een aanzoek tot uitlevering van een voortvlugtigen
r!ng langs diploma- misdadiger, die is of vermoed wordt te zijn binnen dezen
heken weg.
Staat, zal gedaan worden langs diplomatieken weg, nuder te
omschrijven bij het tractaat.
Bekendmaking van
Bij ontvangst van zoodanig aanzoek zal de Staatspresident,
aanzoek en la~tbrief of in zijne afwezigheid de Staatssecretaris bij order onder
ter apprehentw.
zijne hand aan eenigen Landdrost of Vrederegter kunnen bekend maken dat zoodanig aanzoek is gedaan en hem gelasten
zijn lastbrief voor de inhechtenisneming van den voortvluchtigen misdadiger uit te reiken.
Voorloopig arrest
10. In afwachting van de aanvrage langs diplomatieken
op aanvraag.
weg, kan een persoon, wiens uilevering kan worden aange·
vraagd, op last van eenen Landdrost of V rederegter voorloopig worden in hechtenis genomen op aanvrage van de
macht in den vreemden Staat of Kolonie tot inhechtenisneming bevoegd en als zoodanig in het tractaat aangewezen
of op zulke beeedigde getuigenis als de aanhouding van
zulk een persoon zou rechtvaardigen wanneer bet misdrijf
in dezen Staat ware gepleegd.
Pers. goederen in
De op en bij hem zij nde goederen kunnen in beslag
beslag genomen.
worden genomen.
Aangeh. :persoon
De aangehouden persoon zal zoo spoedig mogelijk ter
~r::~:r,d~:n~~~ost. beschikkir:g ':"orden gesteld van den Landdrost van het betrokken district.
Lastbr. ter appreh.
Een lastbrief ter apprehentie zal den aangehouden perbet. op pers. aangeh. soon binnen tweemaal vier en twintig uren worden beteekend.
Land.drost geeft
Van zulk eene voorloopige aanhouding moet de Landkenz:Is van voor~
drost zoo spoedig mogelijk kennis geven aan den StaatsloopJge aanhoudmg.
.
secretans en den Staatsprocureur.
Landurost beveelt
11. In het in art. 10 genoemde geval beveelt de Landontslag van
aange· d ros t d e ',onm1'dd e11"1
· Vl'lJ"h e1'd st e11'mg van d en a~nge h ou d e_n
houden
persoon
IJ ~~ 1r:
indiengeenaanvraag persoon (ten ware hiJ mt andere hoofde behoort In hechtems
tot uitlevering is
te blijven) en de teruggave van de in beslag genomen
medegedeeld.
goederen (ten ware er uit anderen hoofde redenen van
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terugbouding bestaan), een en andcr indion hem geene
aanvrage tot uitlevering is medrgedeeld binnen eenen redelijken termijn bij het tra.ctaat te bepaien.
Geschiedt de aan vrage tot uitievering binnen den gestelden termijn, dan wordt verde~· gehandeid overecnkomstig
het voigende.
12. Bij de aanvrage tot uitievering door de vreemde Welke stukken te
Regeering gedaan, moet, in het oorspronkelijke of in ge- w.?rden overgelegd
waarmerkt afschrift, worden overgeiegd, hetzij het vonnis biJ de aanvrage.
van vcroordeeiing, hetzij den Iastbrief tot gevangenneming,
hehij eene daarmede geiijk te stellen aide, in den vreemden
Staat gebruikel~jk, en als zoodanig in het tractaat aangewezen, benevens zulke andere stukken ais bij het tractaat
mocht worden overeengekomen.
Bij het tractaat zal tevens worden aangewezen wat onder
gewaarmerkt afschrift zai worden verstaan.
13. Zijn de aanvrage tot uitlevering benevens de daarbij Onderzoek tegen
behoorende stukken in overeenstemming met de bepalingen opgeeischten pervan het tractaat, dan zal door den Landdrost van het district, soon na aanvrage.
waarin de aanhouding heeft plaats gehad (of den MijnCommistaris zooals hot gevai mag zijn) eon onderzoek tegen
den opgeeischten persoon worden gehouden.
Dit onderzoek zal piaats hebben in tegenwoordigheid Onderz; in bijzijn v.
van den publieken aankiager.
Publ. Aanklager.
De opgeeischte persoon heeft het recht zich bij zulk Opgeeischt pers. ger.
een onclerzoek te doen bijstaan door een Ad vocaat of Pro- tot regtsgel. bijstand
cureur.
14. Geen uitievering zai worden toegestaan, tenzij in het Geen uitlevering
geval de opgeeischte pcrsoon van een misdrijf wordt be- tenz~ voorgebrachte
. d , d e voorge b rae ht e ge t mgems
·
· vo 1gens d e we tt en getmgen. voldoende·
sc h u Id1g
van dezen Staat het committeeren ter terechtstelling van
den gevangene zoude rechtvaardigen, indien bet misdrijf
hier te Jande ware gepleegd ; en, in het geval dat over den
opgeeischten persoon reeds cen vonnis is uitgesproken, be- Bewijs v. identiteit.
wezen wordt dat de gevangene dezelfde persoon is als in
het buitenland vcroordeeld.
Indien zulke getuigenis als voormeld wordt voorgebracht Op genoegzame
zal de Landdrost don gevangene naar de gevangenis ver getuigenis verNijst
"
t en e1n
· d e t.e wor d en Ul'tge Iever d , maar zal an d ers ZlJD
.. naar
Landdr. gevangene
WlJZen
gevangenis.
ontslag gelasten, ten ware hij uit anderen hoofde behoort in
hechtenis te biijven.
In beide gevallen zai hij onmiddeiijk rapport doen aan
den Staatssecretaris.

15. In hot onderzoek door den Landdrost te houden Stukken die bij 't
zullen de stukken volgens art. 12 dezer wet in het tractaat onderzoek als bewijs
gelden.
te noemen, als bewijs wor den aangenomen.
16. \Vanneer een gevangene naar de gevangenis is ver Staatspresident gewezen om te worden uitgeleverd, zal de Staatspresident het last uitlevering.

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

136

1887]

recht hebben zijne uitlevering te gelasten en daarvoor maatregelen te doen nemen.
Wanneer persoon
17. De Regeering kan vergunnen dat een persoon wiens
d?or vreemden Staat uitlevering door eenen vreemden Staat (of Kolonie) aan een
mtgeleverd door de
f
1 · ·
Republiek mag
anderen vreemden Staat ( o Ko ome) 1s toegestaan, over bet
worden vervoerd. grondgebied var1 deze Republiek, onder medegeleide van

beambten dezer Republiek wordt vervoerd, mits met den
Staat of Kolonie waaraan de uitlevering gescbiedt, door
deze Republiek een uitleveringstractaat is gesloten en bet
misdrijf waarvoor uitlevering toegestaan is, in dat tractaat
is vermeld.
Personen kunnen
18. Persouen, die bier te lande in voorloopige becbtenis
n.~ar ~.ree:ffiden Staat zijn of straf ondergaan hebben. kunnen ter confrontatie of
hJdehJk worden
m strafge. t ot b et a fi eggen van ver kl ar1ngen
·
· s trage
f d'mgen d'1e 1n
·
dingen
1n
overgezonden.
een vreemden Staat of in eene vreemde Kolonie aanbangig

zijn, op last der Regeering tijdelijk worden overgezonden.
Indien die personen bier te lande straf ondergaan, zal
hun straftijd geacht worden niet te zijn afgebroken door die
tijdelijke overzending.
~estaande uitleve19. Aile uitleveringswetten, op bet tijdstip van in werrmgswetten van
king treden dezer wet van kracht zullen van kracbt bliJ'ven
kracht tot wanneer.
.
'
.

totdat de Staatspres1dent ten gevolge van bet slmten van
uitleveringstractaten volgens deze wet, bij proclamatie zulke
wetten gebeel of gedeeltelijk buiten werking zal stellen.

In werking treden
20. Deze wet treedt in werking dadelijk na publicatie
der wet.
in de Staatscourant.

S, J. P. KRUGER,
Staatspresident.

W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 10 Augustus 1887.
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WET No. 10, 1887.
WUZIGING VAN WET No. 8, 1885,
Zooals gewijzigd door de "Wijziging van w·et No. 8, 1885,
in 1886, en Volksraadsbesluit art.l074, dd. 30 Juli 1885. 1)

(Goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluiten artt.
1250/52, 1254, dd. 23 Julij 1887, artt. 1256/62
1265, 1269j75, dd. 25 Jnlij 1887, artt.
1277/84, 1936/93 dd. 26 Julij 1887.

ARTIKEL 1. In art. 8 van Wet No. 8, 1885, worden Wet No.8, 1885,
hierbij de woorden "licentie tot onderzoek," voorkomende e 8, gewijzigd.
op den 3den regel. tusschen de woorden " benoodigde " en
'·van" gewijzigd in bet woord "prospecteer-licentie."
2 Art. 9 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd als Wet No.8, 1885,
volgt : ~ 9, gewijzigd.
"De ontdekker of ontdekkers van betaalbaar edel metaal of edelgesteente op private plaatsen of op Gouvernementsgronden, ten minste twaalf mijlen verwjjderd van eene
reeds bewerkte localiteit, zal of zullen bij proclameering van
zoodanige plaats of grond, gerechtigd zijn tot het hebben en
afbakenen van een claim, hetzij rif of alluviaal, die genoemd
en geregistreerd zal worden als " zoekersclaim." Bovendien Zoekersclaim.
zal hij of zullen zij zonder licentie daarop mogen werken,
zoolang als hU of zij daarvan eigenaar blijft of blijven."
3. In art. 13 van genoemde wet worden hierbij de Wijziging vane 13,
woorden "licentie tot onderzoek~" voorkomende op den lsten Wet No.8, 1885.
regel tusschen de woorden " een " en "zal," gewij zigd in bet
woord "prospecteer licentie."
4. In art. 14 van genoemde wet worden de woorden Wijziging van~ 14.
"en later onder licentie te bewerken," voorkomende op den
8sten en 9den regel, veranderd in de woorden " en onder
licentie te houden."
5. Art. 15 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd Wijziging vane 15.
als volgt:
"Van de opbrengst van prospecteer- en del verslicentien Eigenaar v. privaat
zal de eigenaar van den privaten grond, waarop gezocht ofgron~ on~vangt t
. d e van Ie
. d er der hcentres.
ge d el i!d
1'
wor d t, d e h elft ontvangen b''IJ h et e1n
kwartaal.
Aile geld en van standlicentien komen den eigenaar Gerechtigd tot aile
aileen toe.
standlicenties.

1)

Zie Wetboek bl. 1377, et seq.
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RekeningE>n voor
De rekeningen voor al deze geldcn zullen steeds wordie gelden uitge- den uhgemaakt OJ) naam van den eigenaar, en de gelden
rnaakt in naarn van
den eigenaar.
ook in geval van verhuring, slechts aan den eigenaar of
zijn gevolmachtigde worden uitbetaald."
6. Aan artikel 17 van genoemde wet, wordt hierbij het
Vrij afloopen van
water.
volgende toegevoegd :
"Het water dat voor deze doeleindc.n niet noodig is,
Regeling voor 't zal steeds vrij moeten afloopen. Het gebruik daarvan zal
gebruik daarvan. worden geregeld door de wettige autoriteitcn, volgens de
bepalingen dezer wet."
Eigenaar die wil
7. Artikel 18 V3.n genoemde wet worclt hierbij gewijzigd
rnijnen moet mijn- als volgt :
''De eigenaar van een plaats waarop door den eigenaar
pachtbrief hebbcn.
zelf of volgens art. 8 door een zoeker edel metaal of edelgesteente is gevonden, die het recht wenscht te bezitten op
het open en en exploiteeren van mij nen op die plaats, zal in
het bezit moeten zijn van een mijnpachtbrief, te verkrijgen
van de Regeering.
Hegeering kan mijnDe Regeering zal echter steeds het recht hebben de verpachtbrief weigeren.}eening van zulk een mijnpachtbrief te weigeren, en of die
plaats geheel of gedeeltelijk te proclameeren of bij proclamatie
aan een publieke delverij te hechten, of aan zoekers vergunning te verleenen om zich onder prospecteerlicentie
prospecteerclaims af te bakenen.
Doch niet waar zij
Wenscht de Regeering den grond niet te proclameeren
niet den grond
of open te zetten voor zoekers, dan zal de Regeering niet
wenscht te proclarn. het het recht hebben een mijnpachtbrief te weigeren."
Regering moet in
8. Artikel 20 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd
overleg met eigenaar als volgt : handelen indien zij
"vVenscht de Regeering een plaats of deel daarvan,
een plaats wenscht
te proclameren.
volgens art. 17 of 18 te proclameeren of open te zetten voor
zoekers, dan zal de Regeering (ingevolge art. 5) eerst met
den eigenaar moeten overleggen, om te bepalen op welke
plekken gronds (zooals bcbouwde plekken, tuinen, landerijen
en waterleidingen en de nabijheid daarvan) het verboden
zal z\j n te zoeken en te del \Teu.
Omheinen van
De Regee:;:ing zal het rccht hehben te eisehen van den
bebouwde plekken eigenaar of zijn plaatsvervanger, dat deze plekken behoorlijk
door eigenaar.
worden omheind, binnen een tijd door de Regee1 ing te bepalen, welke tijd echter niet korter zal moge zijn dan een
maand.
Regering wanneer
Indien daaraan binnen den gestelden tij d niet word t
gemachtigd ~uks ten voldaan, zal de Regeering het recht hehben zulks te doen
koste van eigenaar op kosten van den eigenaar of zijn plaatsvervanger.
te doen.
·
.
.
.
.
1d
Hegering gerechtigd
Op de pnvate plaatsen 1n dtt art1kel bedoeld, za e
kanto:en te bouwen Regeering bet recht hebben om zoncler betaling zulke plekken
op pnvate grond. gronds te bezettcn en te behouwen als noodig zullcn zijn
voor Gouvcrnementskantoren, enz.
Zulke gebouwen ·
Al deze gebouwen zullen het cigendom blijven van den
Staatseigendom.
Staat."
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9. Artikel 21 van genoemde wet, wordt hierbij gewijzigd Plaatsen waar zoe~
als volgt :
ken en delven ver•'Het zoeken en del ven is verboden op openbare pleinen, boden zijn.
straten, wegen, spoorwegen, begraafplaatsen, erven en dorpsgronden."
10. Artikel 22 van genoemde wet, wordt hie! bij ge- Wijzing van e 22.
wijzigd als volgt : "De Mijnpachtsbrief, bedoeld bij art. 18, zal uitgegeven Mijnpachtbrief voor
worden voor een bepaalden tij d, niet korter dan vij fen niet n~et m~er dan 20 en
langer dan twintig J. aren
~net mmder dan 5
·
Jaar.
Daarop zal moeten worden betaald de som van 1Os. 10 shilling per
per morgen in het jaar, te voldoen bij vooruitbetaling, ter- morgen.
wijl de houder van zoodanigen Mijnpachtbrief onderworpen
is aan de volgende voorwaarden : 1. Van al het gevondene zal hij behoorlijk moeten Voorwaarden waarboekhouden en daarbij zulke vormen gebruiken aan houder van
als de Regeering mocht noodig vinden voor te mijnpachtbrief
..
onderworpen.
sc h TlJ ven;
2. Inzage der boeken zal ten allen tijde aan den
Landdrost of een anderen daarvoor aangewezen
ambtenaar verleend moeten worden;
3. De Regeering zal steeds het recht hebben, in st"ede
van de betaling van 1Os. per morgen te eischen,
betaling van twee en een half percent van de
waarde der vondsten gedurende het afgeloopen
jaar zooals die door de boeken of andere bewijsmiddelen aangewezen wordt;
4. Indien zulks door de Regeeringsambtenaren geeischt wordt, zal de juistheid van de opgaven
der boeken onder eede van den eigenaar of zijnen
boekhouder moeten verzekerd worden.
5. Zulke andere voorwaarden als de Regeering zal
wenschelijk achten."
11. Aliueas 4 en 5 van artikel 24 van genoemde \¥ et, Wetten en costumen
worden hierbij gewij zigd als volgt:
in Landdrosthof
..
•
.!!
•
d . . d' .
d
S .
gevolgd door
''BlJ de mtoe1emng er JUns wt1e van ezen peCialen Specialen Landdrost
Landdrost zullen de wetten en c~stumen in Landdrosthoven
in gebruik toegepast worden. Ook met betekking tot appel
op een hooger Hof zullen die zelfde regelen gelden. JJeze Speciale Landdrost
Speciale Landdrost zal binnen de grenzen van het veld heeft jurisdictie bewaarover hij jurisdictie heeft dezelfde macht hebben met trekkelijk huwelijk.
betrekking tot huwelijken als aan eenen Landdrost gegeven
wordt bij de Huwelijks Ordonnantie.
Ook zal de Regeering het recht hebben om naast den A~te~a~end. mt.etk
IC 1e an
·
,S._ peCialen
Lan dd rost nog een an d eren rec ht er l"k
lJ en am b tenaar cnm.Juns
worden aangesteld.
aan te stellen met jurisdictie van eenen Landdrost in crimineele zaken en bevoegdheid tot het houden van voorloopige
onderzoeken, en om verder voor zulke ambtenaren instructien
vast te stellen.
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Omtrent het salaris van deze ambtenaren zal dezeifde
bepaling als bovengemeld gelden."
Klerk van Mijncom12. Artikel 26 van genoemde Wet, wordt hierbij gemissaris is Secret~ris wijzigd als volgt:
van Delvers Comite,
"Aan den Mijncommissaris zal een klerk worden toePubl. Aanklager enz.
.
.
l ..
h
D 1
· /
gevoegd, d1e Secretans za ZIJn van et
e verscom1te, en
indien er geen Speciale Landdrost is, ook Publieke Aanklager
en Griffier van de Lagere Hoven. Omtrent ~ijn salaris geldt
dezelfde bepaling als in art. 24."
K~~rken ~epa~t8m.
13. Artikel 27 van genoemde Wet, wordt hierbij gewijMIJncomnussans.
zigd als volgt :
"Indien vereischt, zal de Regeering een of meer klerken
toevoegen aan het Departement van den Mijncommissaris.
De Regeering zal bepalen welke van die klerken SecreSecretaris Delvers
Co mite.
taris zal zijn van het Del verscomite.
Ten aanzien van het salaris zal dezelfde be'Jaling gelden
als in art. 24 omschreven."
Wijzigingen in e 28
14. In artikel 28 van genoemde vVet wordt hierbij de
der Goudwet 1885. volgende wijzigingen gemaakt:
Tusschen " kan " op den 7 den regel en " tot " op den
8sten regel worden ingevoegd de woorden "tot het algemeen
belang" en tusschen "anderzins" en "De" op den 11den
regel de woorden: " de geheele regeling van de uitgifte, indien noodzakelijk, van standlicentien en het bepalen van
plekken, waar al of niet gebouwd mag worden."
Aanstelling van ver15. Als twee nieuwe artikelen 28a en 28b worden hierbij
antwoordelijk klerk. tusschen de artikelen 28 en 29 van genoemde wet, twee
artikelen ingevoegd, van den volgenden inhoud :" Artikel 28a.
De Regeering zal op zoodanige velden, waar zij zulks
wenschel\jk en noodzakelijk moge achten, een of meer der
klerken van den Mijncommissaris aanstellen als verantwoordelijke klerk of klerken.
Zoodanige klerk kan
De Regeering zal het recht hebben zulke verantwoorotp adfzondterlijked delijke klerken afzonderlijke standplaatsen op verschillende
s an plaa s wor en d
gezet.
eel en van het geproclameer de veld aan te WIJ.. zen. D. oor de
Verantwoordingvan verantwoordelijkheid van zulk een klerk, werkzaam zijnde
Mijncomrnissaris.
op het hoofdkantoor van den Mijncommissaris zelf, wordt
niet de verantwoordelijkheid van den Mijncommissaris weggenomen.
Zoodanige klerk kan
Een verantwoordelijke klerk zal prospecteer- en delverslicentie uitreiken. licenties kunnen uitreiken onder dezelfde bepalingen en
voorschriften als daaromtrent gelden voor den Mijncommissaris. Licenties door zulk een klerk geteekend en uitgegeven,
zullen dezelfde rechten geven als of zij waren geteekend en
uitgegeven door den Mijncommissaris zelf.
Moet Register houHij zal verplicht zijn behoorlijke registers te houden
den.
van alle door hem uitgereikte licenties.
En gelden behoorHij zal zoo dikwijls mogelijk, maar minstens eenmaal
lijk storten.
in de week, aile gelden door hem ontvangen storten bij
Salaris.
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den Mijncommisaris, en binnen zeven dagen na het einde
van iedere maand zij n verslagen en maandstaten bij den
Mij ncommissaris inzenden.
De Regeering zal de macht hebben om zulk een verant- Kan aangesteld
woordelijken klerk te bekleeden met de macht en J'urisdictie worden als Res.
van een R es1'd ent-V re derech ter b'mnen zulke grenzen als de Vrederechter.
Regeering zal bepalen.
Artikel 28b.
Alle plekken gronds, die geheel zijn ingesloten door Jurisdictie Mijneene publieke delverij of prospecteerveld zullen staan onder commissaris enz.
jurisdictie v~n den Mij~~commissaris, of indie~ zij er ~.ijn, f:;;sf~~!:efo~~onds
van de Speciale RechterhJ ke ambtenaren van d1e del veriJ of delverij of prospecdat prospecteerveld."
teerveld.
16. Artikel 29 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd als volgt : " Het is den Mijncommissaris, Specialen Landdrost, Ambtenaren op de
Claimfnspecteur en hunne klerken op een prospect- en ge- velden n~et geoorproclameerd veld niet geoorloofd om, direct of indirect, ~~o~~b~:Ims enz.
claims te hebben, eenigerlei handel te drijven, eenig agentn.
schap van welken aard ook. waar te nemen, of eenig aandeel te hebben in een vennootschap van delvers of handelszaak.
Ook is het een Landdrost, hoofdambtenaar en hunne Landdrost of m;der
ondergeschikten verboden om als directeur of beambte ver- a':nbtenaarverboden
" aan eene M"
·· ''
drrecteur enz. van
b on den t e ZIJn
IJnmaa t sch applJ.
mijnmaatsch. te zijn
17. Artikel 30 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd als volgt:
" De Mij ncommissaris zal p:rospecteerlicenties kunnen Uitreiken van
uitreiken die binnen een omtrek van niet meer dan 25 prospecteerlicenties
mlJ"l en b'u1'ten d e grenzen van h et veld , waarover h"lJ com- binnen 25 mijlen.
missaris is, geldig zijn.
In geproclameerde velden zal de Mijncommissaris kun- Mijncommissaris
nen bepalen waar geprospecteerd kan worden onder prospec- kan plaats van I?ro.
.
specteeren en mtteerhcentlen, en ook bepalen op welke plekken delvers- nemen van licenties
licentien zullen moeten uitgenomen worden.
bepalen.
Bij bevinding dat iemand grond houdt onder prospec- Bevoegdheid van
teerlicentie en er niet behoorlijk op werkt ten genoege van Mijnco~missaris ..
..
.
.
d
'
l f
waar met behoorllJk
d en MlJncommlssans, met het oel edel metaa o edelge- wordtgewerkt onder
steente te vinden, zal de Mijncommissaris het recht hebben prospecteerlicentie.
hem te gelasten delver~Slicentie uit te nemen of den grond
te verlaten.
Ieder Landdrost zal mede zoodanige prospecteerlicen- Landdrost ~an .
tien, geldig binnen de grenzen van ziJ'n district, kunnen prospecteerhcenties
uitreiken.
uitreiken."
18. ln artikel 31 van genoemde wet worden de punten
c en d hierbij gewijzigd als volgt:
"c. Een register van alle prospecteerlicentien, uitgereikt R,egister va~ .
aan zoekers op private gronden, met vermelding prospecteerhcenhes.
van den eigenaar en de plaats waarop gegra ven
wordt. Geen prospecteerlicentie om op private Geen prospecteer-
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gronden te zoeken zal verleend worden dan aileen
met schdftelijke toestemming van den eigenaar,
tenzij de plaats is geproclameerd tot eene publieke
delverij of door de Regeering volgens art. 18 en 19
is open gezet voor zoekers.
d. Een register van alle delverslicentien, uitgereikt voor
Register van
del verslicentien.
gronden onder concessie of mijnpacht, waarbij vermeld wordt den naam van den Concessionaris of
mijnpachter en van de plaats. Geen licentie om
Geen licentie op
gronden onder conop gronden onder concessie of mij n pacht te del ven
cessie of mijnpacht
zal verleend worden dan alleen met schriftelijke
zonder toestemming
toestemming van den concessionaris ofmijnpachter."
Verder wordt aan het einde van het artikel het volgende toegevoegd :
Inzage aan publiek
"Aan het publiek zal inzage worden verleend van deze
van Registers.
Registers onder zulke bepalingen als de Regeering zal voorschrij ven.''
19. In artikel 33 van genoemde wet worden de punten
Geen handel. delven a en e hierbij gewijzigd als volgt:
enz. zonder licentie.
"a. Dat niemand zonder behoortijke licentie handel
Jrij ven, del ven of zoeken zal.
e. Dat het zegelrecht en heerenrecht aan de Regecring
Zegelrecht en heerenrech t behoorlijk
verschuldigd op alle overmakingen van claims en
te worden voldaan.
standplaatsen behoorlijk voldaau wordt."
20. Artikel 34 van genoemde wet, wordt hierbij gew~jzigd als volgt:
Kiezen van Comite.
"Op ieder als zoodanig geproc]ameerd veld zal de Mijncommissaris eenen tij d bepalen voor het kiezen van een
comite van negen leden die gekozen moeten worden uit en
door de houders van del verslicentien, vallende onder de
jurisdictie van den Mijncommissaris, en dat voor den tijd
van twaalf maanden, waarna de leden, tenzij zij herkozen
worden zullen moeten aftreden.
Van deze verkiezing zal de · Mij ncommissaris kennis
Kennisgeving van
verkiezing,
geven door aanplakking aan zijn kantoor en op andere puVijf leden vormen blieke plaatsen gedurende veertien dagen. Vijf lcden van het
quorum,
Delverscomite zullen quorum vormen."
21. Art. 35 van genoemde wet, wordt hierbij gewij;dgd
als volgt:
"Wie tot lid van bet Delverscomite gekozen wordt, zal
Leden der comite
moeten delversmoeten toonen dat hij houder van een Del verslicentie is, en
licentie hebben,
voorts den eed van getrou wheid aan den Staat moe ten afleggen, in handen van den Mijncommissaris."
22. Artikel 36 van genoemde wet, wordt hierbij gew~j zigd als volgt;
Wanneer eigenaars
"De eigenaars der private plaatsen tot publiek veld gevan private plaatsen proclameerd zullen boven en behal ve de gekozen led en zitting
!eden van 't comite. en s t em h ebb en 111
· h et d e1verscom1•t'e, wanneer ZIJ·· n1e
· t m::er
dan vijf (5) in aantal zijn.
Wanneer zij verIs hun aantal grooter dan 5; dan zullen die eigenaars
licentie op private
grond zonder eigenaars toestemming.

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

1887]

143

uit hun midden een vijftal rnoeten ldezen, die a1s de ver- tegenwoordigers
tegenwoordigers der eigenaara in het delverscomite zitting en kiezen.
stem zullen hebben.
Deze vertegenwoordigers zullen hun zetel blij ven be- V ertegenwoordigers
houden, al komen voor de eigenaars, die hen gekozen heb- blijven l~den indi~n
·
· d e p 1aa t s, zoo 1ang ZlJ.. namel"k
1n
b en, an d ere mgenaars
1n
lJ ze lfandere
de plaatse1genaars
der kiezers
eigenaars blij ven.
komen.
De regeling ·dezer verkiezing wordt overgelaten aan den Regeling der verMijncommissaris onder nadere goedkeuring van den Uitvee- kiezing.
renden Raad,
\Vanneer rechten betreffende mineral en en het del ven Wanneer lmurders
daarnaar op private plaatsen door eigenaars bij behoorlijk i:C: de plaatso der
· 1 en gereg1s
· t reer d con t rae t aan h uur d ers ZIJn
. . over- zoover
e1genaarszitten
trc.den
notanee
enz.
gedragen; komen die huurders niet ten aanzien van het in Delver's Comite
recht tot zitting nemen in het Del verscomite en ten aanzien betreft.
van het kiezen van vertegenwoordigers in de plaats der
eigenaars, dan aileen in het geval, dat daaromtrent tusschen
eigenaar en huurder in het contract uitdrukkelijk is overeengekomen.''
23. Artikel 38 van genoemde wet, wordt hierbij gewij zigd als volgt:
"Een comitelid, dat drie achtereenvolgende malen eene Wanneer plaats van
vergadering niet bijwoont zal beschouwd worden afgetreden lid als vacant beschouwd.
te zijn. Zijn plaats is dan vacant.
Deze bepaling geldt niet voor de grondeigenaren ofNiet toepasselijk op
hunne plaatsvervangers van wie gesproken wordt in art. 36. grondeigenaars.
Het c.:.;mite zal de macht hebben verlof van afwezigheid Comite kan verlof
toe te staan aan niet meer dan twee zijner leden tegelijk en van afwezigheid aan
.. me
· t t e b ovengaan d e vwr
· maan d en. ,
lid toestaan.
voor een t ermlJn
24. De eerste alinea van artikel 39 wordt hierbij gewijzigd als volgt:
"De Mijncommissaris zal voorzitter zijn van het Delvers- Voo:z~tter ~elvers
comite, met beslissende stem bij staking van stemmen en cormte beshss. stem.
zal met het Comite voormeld van tijd tot tijd zulke bepalingen en regulatien zamenstellen als geschikt zullen zijn Zamenstellen van
voor de plaatselijke behoeften der velden, met dien verstande, Regulaties.
· dat zulke bepalingen en regulatien steeds in overeenkomst
zijn met deze wet of latere wet ten of Volksraadsbesluiten,
betreffende bedoelde velden."
25. Artikel 41 van genoemde wet wordt hierbij gewij zigd als volgt :
"Van de uitspraak van den Mijncommissaris of van Appel. van. Mijnden special en Landdrost zoo die er is zal er appel zij n op commlssans naar
. .'
Hoogere Hoven.
het Rondgaand Hof, den Rechter Zlthng houdende te Pretoria of het Hoog Gerechtshof.''
26. Art. 42 van genoemde wet wordt hierbij vervallen e42, Wet 8, 1885,
verklaard.
vervallen.
27. Artikel 43 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd als volgt:
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cessies of mijnpacht concess1en of mijnpachten op private of op Gouvernementskunnen personen gronden zal het vrijstaan zonder verbreking der concessien
vergunnen
onder
..
ht en, personen t e vergunnen op d'1e grond en on d er
delverslicentie
te of miJnpac
delven.
concessie of mijnpacht tot hun voordeel te delven, onder
zulke wettige overeenkomsten als genoemde concessionarissen
of mijnpachters en personen onderling mogen maken; mits
ieder persoon, dus del vende, zich de gewone del verslicentie
aanschaffe, en zich schikke naar de wetten en regulatien
aangaande publieke velden."
28. Artikel 45 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd als volgt:
Concessionaris of
"De concessionaris of mijnpachter die delvers toelaat
mijnpachter ontv. op zijnen geconcessioneerden of mijnpacht-grond te delven,
! der licenties.
volgens Artikel 43, zal gerechtigd zij n ieder kwartaal van de
Regeering te ontvangen drie vierden van de voor licenW~n
betaalde gelden."
29. Artikel 46 van genoemde wet wordt hierbij gewij zigd als volgt :
Onder wien delvers
"Delvers op geconcessioneerden of mijnpacht-grond zulop concessieofmijn-len staan onder den naastbijzijnden Mijn-commissaris, of den
pachtgrond staan. L an dd ros t van ZlJ.. n d.1st nc
. t .·,
30. De eerste alinea van artikel 48 van genoemde Wet
word hierbij gewijzigd als volgt:
Bevoegdheid v. Del"Met betrekking tot de waterdeeling wordt het aan het
verscomite ~mtrent Del verscomite van elk geproclameerd veld overgelaten om
waterverdeelmg.
onderworpen aan de nadere goedkeuring der Regeering zulke
regulatien te maken, als naar omst.andigheden van zoodanig
veld billijk en redel~k moge geacht worden, met inachtneming van alle rechten van private eigenaren."
31. Punten d en e van artikel 50 van genoemde \Vet
worden hierhij gewijzigd als volgt:
Inzenden van
"d. Dadelijk na verloop van den t\jd van kennisgeving
aanvraag om
z_al de Landdrost of de 1Vlijncommissaris de aanvrage bij de
mijnpacht.
Regeering inzenden met zijn rapport. Keurt de Regeering
haar goed, dan zal de mijnpacht verleend worden vo1gens
vorm voorkomend in de schedulen dezer Wet.
Jaarlijks pachtgeld.
e. Voor deze mijnpacht zal een jaarlijksch pachtgeld,
telkens vooruit te voldoen, betaald worden, berekend naar
lOs. per morgen jaarlijks. De Mijnpachtbrief zal een zegel
moeten dragen ter waarde van vijf ponden sterling."
Verder wordt aan dit artikel toegevoegd een punt h
van den volgenden inhoud :
Verdere voor"h. Zulke andere voorwaarden als de Regeering zal
waarden.
wenschelijk achten."
32. Artikel 52 van genoemde vVet wordt hierbij gewijzigd als volgt:
Vereeniging van
"Delvers, zijnde houders van aan elkander grenzende
claims niet meer claims, ten getale van niet meer dan twaalf, die hunne
dan 1~
cl aims wenschen te vereenigen, zullen gemelde claims als
vereenigd kunnen laten registreeren met alle waterrechten
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nan zulke claims lH hoorcnde. op aan vrago ten kantore van Inhoud der Registr.
den Mijncommissaris. Bij registratie zal klaar en duidelijk daarvan.
bet aandeel van iederen delver moeten omschroven worden.
Bij verleenirig van certificaat van znlke veree11igingVoorrechten van
onder zegel van twee pond sterling, zullen de houde.cs der vereeniging.
ve1eenigde claims de gewone voorrechten van vereeniging
genieten bij desbetreffende regulation op de velden, waar zij
gelegen zijn.
33. Artikel .54 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd als volgt:
"\Vordt onder doze wet een terrein bij proclamatie tot Bij proclameeren v.
publiek goud-, cnz., veld verklaard, zoo zal de persoon ofpubliek goudveld..
· 11 pros- prospecteer
behoud persoon
. on d er pros peet eer1'ICon t'10 z1c
zu 11en d e personen d lC
claimZIJll
pecteerclaims op dat terrein heeft of hebben afgebakend, ge·
rechtigd zijn zoodanige claims te blijven behouden, mits aan
doze wet voldaan worde."
34. Art. 56 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd
als volgt:
"Geen claim, volgens wet door eenen delver afgebakend, Wanneer claim gezal door iemand in bezit kunnen genomen worden (gejum_jumpt mag worden.
ped worden), dan aileen wanneer de houder reeds clertig
dagen achtereen heeft opgehouden daarin te werken of te
do en del ven.
\Vanneer een gelicentieerd delver cen claim aldus wenscht Hoe te handelen
in bezit te nemen (to jumpen), zal hij eerst den grond waar rr~en ve.rlangt
· d e· wet
· a fpennon, en zon d er verzmm
· d en een claun teJumpen ·
overeen1wmstig
Specialen Landclrost, zoo die er is, en anders den Mijncommissaris, alsook den claimhouder of diens vertegen woordiger,
kennis geven, dat hij alzoo gedaan heeft. In zoodanige kennisgeving zal hij moeten vermelden om welke redenen hij
den bedoelden claim in bezit genomen heeft. De Speciale
Landdrost, zoo die er is, en auders de Mij ncommissaris,
zal daarop een dag en uur bepalen na de ontvangst
van zoodanige kennisgeving, om de zaak te hooren. De
jumper te beschouwen als de eischer in de zaak."
35. Artikel 58 van genoemde wet wordt hierbij ver- ~ 58. Grondwet
vall en verklaard, en als een nieu w nrtikel 58 daarvan wordt vervallen.
hierbij vastgesteld als volgt :
"Claims, hehoorende tot den boedel van een overleden Claim behoorende
persoon, zullen niet vervallcn, noch ook in bezit genomen aan boedels verval·
d) k unnen wor d en, t enzlJ.. d e E!.xecut eur 1n
· ge b rem
] dagen
len nietverzuim
dan na des
30
(geJumpe
blijft, om clertig dagen na ontvangst van zijn aanstelling ofExecuteurs.
bekrachtiging daarvan door den 'Veesheer, aan de voorschriften der wet te voldoen.
Bij verdere geregelde voldoening aan de bepalingen der Claims beschouwd
wet zulloJ.J. zulke claims beschouwd worden als baton van als baten des
den boedel, en als zoodanig worden behandeld volgens de boedels.
bepalingen der W eeswet."
36. Artikel 61 van genoemde wet wordt hi.erbij gewijzigd als volgt :
10
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Elk blank persoon
"Elk blank persoon die zich onderwerpt aan de wetten
gerechtigd tot 1 del- des lands zal bet recht hebben een del verslicentie te ververPlicentie tegen kriJ·gen vdor twintig shillings per maand om op een publiek
20s. en 1 prospecteer
..
'
veld te delven of te miJnen naar edelgesteenten en edele
licentie tegen lOs.

metalen. Ook heeft hij het recht zich een prospecteerlicentie
van tien shi11ings per maand te doen verkrijgen, die hem
bet recht geven zal onderzoekingen te doen op Gouvernementsgronden, gelegen binnen de jurisdictie van den ambtenaar die de licenties uitreikt en die tot onderzoek door de
Regeering zijn beschikbaar gesteld, en op private gronden,
in overeenstemmi:.Jg met de bepalingen dezer wet."
37. Als twee nieuwe artikelen 61a en 61b worden hierbij
tusschen de artikelen 61 en 62 van genoemde wet, twee
artikelen ingevoegd van den volgenden inhoud:
Afbakenen en hou"Art. 61a. Ten aanzien van bet laten afbakenen en
den van claim.
daarna houden van een delvers- cf prospecteerclaim door
middel van een procuratiehouder, gelden de volgende regelen:
a. Mannelijke en vrouweJijke personen in bet binnenBepaling daaromtrent wat betreft
land gevestigd zullen door een procuratiehouder
personen in het
delvers- of prospecteerclaims kunnen laten afbabinnenland.
kenen en daarna houden, mits ingeval zij gehuwde
vrouwen zijn, bijgestaan door den echtgenoot, en
ingBval zij minderjarigen zijn bijgestaan door en
door tusschenkomst van onder of voogd.
Wat betreft manneb. Meerderjarige mannelijke personen in bet buitenlijke personen in
land gevestigd, zullen door een procuratiehouder
bet buitenland.
delvers- of prospecteerclaims kunnen laten afbakenen en daarna houden, mits de acte van procuratie notarieel is opgemaakt en behoorlijk
gelegaliseerd.
Wat betreftvronwen
Geen vrouwen of minderj~rigen in bet buitenland gein het buitenland.
vestigd zullen door een procuratiehouder delvers of prospecDeponeren der
procuraties.
teerclaims kunnen laten afbakenen.
De procuraties zullen in elk geval ten kantore van den
betrokken Mijncommissaris moeten gedeponeerd worden.
Bij yerlo?p van delArt. 61b. Als een delverslicentie verloopt, zonder op
verhcentie kan .
of v66r den vervaldag vernieuwd te zijn, zal de claim waarander persoon met
·
·k
· weuer
-:~
d oor een an der
afbakenen.
woor de 1.ICen t•Ie was mtgere1
t, met
persoon knnnen worden afgebakend.
In zulk geval kan
Gedurende een en twintig dagen na dien vervaldag zal
vr~eger houde:. de de vroegere bonder dier claim bet recht hebben zijne rechten
cla1m terug knJgen.
.
t e h erk riJgen
..
d oor uitnemmg
.
.
.
op d.Ie cIaim
eener meuwe
licentie met bijbetaling voor elke claim, van :
Gelden te worden
lo. Een som gelds, gelijkstaande met de licentiegelden
betaald door vroebetaalbaar over bet aantal dagen, dat verloopen is
gere bezitter om
na den vervaldag der vroegere licentie, en
claim terug te
krijgen.
2o. Een som van twee shillings zes pence sterling voor
elken dag, die aldus verloopen is.
Na 21 dagen vervalt
N a verloop van den genoemden termijn van een en
claim aan Regering. twintig dagen zal de claim terugvallen aan de Regeering,
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die de claim zal vcrkoopen op zu1ke wijze als zij wenschelijk za1 achten."
38. Artikel G2 van genoemde wet wordt hierbij gew~j
zigd f-'.1s volgt :
''Ieder ge1icentieerd delver zal gerechtigd zijn onder Gelicenteerd delver
zijne licentien eene voor eene alluviale en eene voor eeng.erecl~tigd tot een
rifclaim te hebben. Het zal hem evenwel vrijstaan een licen~Ie voor een
.
l
.
. d
.
d
alluviaal en een
aanta l c1arms van anc ere ge1went1eer e c1armhou ers te rifclaim.
koopen; hij zal in dat geval voor elke claim een delverslicentie moeten houden.
\Vanneer de gezamentlijke claimhouders van een geamal- Wanneer gezamentgameerd b1ok hunne respectievelijke aandee1en voor het lijke claimhouders
1 b"IJ d en M"IJncommissans
·
· tegen b et a1mg
. claim
van blok
op nieuw
d oe1 van d 1't ar t'l
1 {e
kunnen
afbavan vijf ponden sterling hebben laten registreeren, zal elk kenen.
hunner vrij zijn om op nieuw een claim af te baken~tn."
39. Artikel 63a van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd als volgt:"De hoekpennen van een claim zullen niet minder dan Bepaling om trent
twee duim in middellijn mogen zijn en moeten minstens hoekpennen.
twaalf duim hoven den grond uitkomen; bij elke pen zullen
twee sloten moeten zijn gegraven, die bij de pen een rech- Alle claims genumten hoek zullen aanwijzen, van drie voet lang; een half voet merd ~n datum van
wijd en een voet diep, welke sloten de richting van de afpenmng.
grenzen der claims zullen moeten aanwijzen.
Vv anneer de Claiminspecteur bevindt dat aan een van Boete opgelegd door
de voorschriften van dit artikel niet is voldaan zal hiJ' het Olaim-ins'pecteur
voor niet-nakomen
'
recl1t h ebb en om d aarvoor een b oete op te l eggen van tender voorschriite.a.
minste twee shilling zes pence sterling en ten hoogste vijf
shillings sterling. Hij zal daarvan den eigenaar of zijn vertegenwoordiger kennis geven, en hij zal dit ter gelijker tijd .
aan den Mijncommissaris melden. De beboete persoon heeft Appel door beboete
het recht om binnen acht dagen te appelleeren bij den persoon.
specialen Landdrost, zoo die e:;.· is, of anders den :Mijncommissaris; indien na ver1oop van dezen termijn voor het appel
gesteld, geen appel is aangeteekend en de boete nog niet is
betaald ten kantore van den Mij ncommissaris, zal deze geen
verdere licentie uitreiken voor de claim, ten aanzien waarvan de overtreding heeft plaats gehad, tot tijd en wijle de
boete is betaald."
40. Artikel 63b van genoemde wet wordt hierbij ver- e 63b Grondwet
vallen verklaard.
vervallen.
41. Artikel 65 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd als volgt : "Ieder gelicentieerd delver zal gerechtigd zijn behalve Delver ger~chtigd
zijn claims eene standplaats voor zijne woning in de on- tot ~tandplaats voor
middellijke nabijheid daarvan te hebben, echter niet op een womng.
bekende edel metanl of edelgesteente houdende localiteit.
Hij zal hiervoor niet behoeven te betalen, doch zal zijne
standplaats moeten verlaten op order van den Mijncommissaris."
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42. Artikel 67 van genoemde wet wordt hierbij gewij zigd als volgt :
standlicentie voor
"Elk blank persoon, die op een geproclameerd veld een
oprichten van win- winkelhuis of huizen of woning wenscht op te richten, zal
kel of huis.
aanzoek moeten doen bij den Mijncommissaris voor eene of
meer standlicentien daarvoor. Elke licentie zal hem het
Groote der stand recht geven op een stuk gronds, gr JOt 50 bij f50 voet, op
50 X 50 voet.
eene door den Mijncommissaris goedgekeurde localiteit, doch
niet ter belemmering der delverij, op een bekend edel metaal
Regering gerechtigd of edelgesteente bevattend terrein. De Regering zal echter
grootere afmeting het recht hebben om standplaatsen van eene grootere afuit te geven.
meting uit te geven, waar zij zulks noodig acht, onder eene
licentie.
Vernieuwingenprijs
Deze standliceniic, hetzij eene maandelijksche of jaarder standlicenties. l~jksche, · naar verkiezing van den aan vrager, zal van tijd
tot tijd vernieuwd moeten worden. De prijs voor eene standlicentie op een stuk grond van .50 bij 50 voet zal zijn lOs.
per maand, terwijl de Regeering aangaande de standplaatsen
van grootere afmetingen, naar omstandigheden den prijs der
Jicentie zal bepalen.
43. Artikel 70 van genoemde wet wordt hierbij ge
wijzigd als volgt:
Straf voor handel
"Ieder, zonder handelslicentie handel drijvende, zal
drijven, zoeken of schuldig zijn aan de strafbepalingen van 's lands wet; en
delven zonder
ieder, die zonder licentie delft of zoekt naar edel metaal of
licentie.
edelgesteente, zal gestraft worden met eene boete van niet
minder dan £5 en niet meer dan £25 voor elke overtreding,
of bij gebreke van betaling, met gevangenisstraf, met of
zonder harden arbeid, voor niet minder dan eene maand en
niet meer dan zes maanden."
44. Art. 73 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd
als volgt:
Graver verplicht
"Een ieder, die naar goud enz , graaft, hetzij voor eigen,
z~jn Hcentie des ver- hetzij voor een anders rekening, zal, indien zulks verlangd
mscht te vertonen, wordt door een daartoe door de wet of de Regeering bevoegd
verklaarden amhtenaar, zijne licentie moeten toonen, bij gehreke waarvan hij zal worden gestraft met een boete van
£1 tot £3 Sterling."
45. Artikel 75 van genoemde wet wordt hierbij gewij zigd als volgt:
"De houder eener licentie zal voor een stuk overschieOverElchietende
grond tusschen
tenden grond tusschen twee of meer claims gelegen, mogcn
claims.
applicatie maken bij den Mijncommissaris, die naar bevind van zaken daaromtrent zal beslissen, en zijn decisie
zal finaal zijn.
Vorm en grootte
De vor.m van dezen grond wordt niet bepaald, doch de
van dien grond.
oppervlakte zal niet overtreffen het aantal vierkante voeter..
bij deze wet vastgesteld. Ook zal dit stuk gronds door een
blank persoon onder licentie moeten vertegenwoordigd
worden.''
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46. 'Artikel 80 van genoemde wet wordt hierb\j gewijzigd als volgt:
"Iemand, die een watervoor door een rij weg of voetpad Graven van waterdat gebruikt wordt graaft, zal eene voldoend veilige brug voren door wegen
leggen; zoo niet, dan mag ieder officieel of pri vn,at persoon of paden.
de voor vuilen, en de overtreder zal verder onderhevig zijn
aan eene boete van £1 tot £10 Sterling en bij wanbetaling
aan gevangenisstraf met of zonder harden arbeid van een
tot 3 maanGlen."
4 7. Artikel 81 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd als volgt:
"Ieder die, zich schuldig maakt aan moedwillige be- Moedwillige beschaschadiging of vernieling van een mijn, claim, machinerie, diging van mijn,
waterloop of anderen mijneigendom of toebehooren, of ook claim, machinerie,
.. aan pogmg
.
. d a d en t e waterloop enz.
. zaI ZlJn
maar sch u ld1g
om gemeld e m1s
begaan, zal gestraft worden met eene boete van £100 tot
£1000 sterling of met gevangenisstrafmet harden arbeid voor
den tijd van 1 tot 10 jaren, naar den aard der zaak."
48. Artikel 82 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd als volgt:
"Wanneer een persoon of een maatschappij vaste eigen- Heerenrecht aUeen
dommen met of zonder concessie van de Regeering of van gerekend op congelden en niet
p rivate eigenaren mocht koopen als miJ'neigendom ' om daar- tante
ook aandeelen.
op te graven naar edelgesteenten of edele metalen, en rle
koopsom Em in kontanten en in aandeelen van een alreeds
opgerichte of nog op te richten mijnmaatschappij bedongen
is, zal het Heerenrecht aileen gerekend worden op de kontante gelden, die voor het eigendom moeten betaald worden,
en niet op zoodanige aandeelen, met dien verstande, dat indien de getaxeerde waarde van het vaste eigendom hooger
is dan de bovenbedoelde contanten, het Heerenregt op die
getaxeerde waarde zal moeten worden betaald.
Indien de koopsom aileen in aandeelen is bedongen, Waar koopsom
zal eveneens over de getaxeerde waarde het Heerenrecht be- geheel uit !aandeelen
rekend worden."
bestaat.
49. In artikel 83 van genoemde wet wordt in plaats Wijziging vane 83
van de woorden "en bij nietbetaling" voorkomende op den der Grondwet 1885.
12den regel, gesteld het woord "oUJ
50. Artikel 86 van genoemde wet, wordt hierbij gewij zigd als volgt :
"Voor het recht om brandhout te kappen op Gouver- Permit voor brandnementsgrond, zal men een permit voor een wagenvracht hout.
kunnen verkrijgen, berekend tegen £1, (een poni sterling)
per wagenvracht.
Gemelde permitten kunnen verkregen worden op Gou- Permitten waar
vernementgronden bij den Mijncommissaris. Ten aanzien van verkrijgbaar.
het kappen van hout op privaten grond zal een overeenkomst moeten getroffen worden met den eigenaar.
Als een persoon een stuk grond als een claim afpent Hoe te handelen
waarop hout groeit, dan zal hij v66r aan het hout eenige schade waar hout groeit
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te mogen toebrengen vooraf moeten voldoen een som gelds
als vergoeding voor dat hout, door den Mijncommissaris bij
wijze van taxatie vast te stellen of te doen stellen. Deze
som moet betaald worden aan den Mijncommissaris, die bij
wanbetaling geen verdere licentie voor zulk een claim zal
uitreiken. De Mijncommissaris zal verplicht zijn zoo spoedig
doenlijk deze taxatie t.e doen of te doen plaats hebben.
rren aanzien van private gronden. zullen de sommen
aan den privaten eigenaar worden terugbetaald.
Kappen van hout
Wie hout kapt zonder permit of zonder verlof van den
zonder permit of eigenaar, zal gestraft worden met de boete van £2, of met
verlof.
gevangenisstraf voor een week, voor elke overtreding buiten
en behalve de vordering tot schadevergoeding voor het gekapte hout."
51. Artikel 87 van genoemde wet, wordt hierbij gewijzigd als volgt :
Hoe te l1andelen bij
"Wanneer op een publiek veld een delver zijn claim of
't verlaten v. claims claims wil verlaten om zich een nieuwen claim of claims
voor nieuwe claims. af te bakenen, zal hij het recht hebben zulks te doen, mits
hij de pennen van de claim die hij verlaten wil, uittrekt,
en eene kennisgeving gedurende eene week op dien grond
stelt dat hij verlaten is, als ook eene kennisgeving tot dien
einde op den Mijncommissaris moeten dienen, bij gebreke
waarvan hij zal onderhevig zijn aan een boete van £1 tot
£10 sterling of gevangenisstraf van veertien dagen tot drie
maanden, met of zonder harden arbeid.
Mijn Commissaris
De Mijncommissaris heeft het recht te weigeren licenties
w!lnn.eer ger~chti~d uit te reiken voor verlaten claims binnen de zeven dagen
mtrm.ken v. hcentles der kennisgeving of daarna, wanneer hij vermoeden heeft,
te we1geren
voor
d at d e verl atmg
·
· d e d e betalmg
· van H eerenverlaten
claims.
gesch'1e d t ten e1n
rechten te ontduiken of ingeval de claim bij procuratie wordt
gehouden, om aan de houders die claims te ontvreemden.
Kan onderzoek inHij zal v66r zulke claims uit te geven, eerst een onderste~len v~6r die
zoek kunnen instellen en zal gerechtigd zijn de uitgifte van
clmms mt te geven. zulke claims te weigeren en die ten voordeele van den Staat
te do en opveilen."
Wijziging van vorm
52. In den vorm "Prospecteer-licentie," voorkorriende
v:an p:ospecteerachter de genoemde. wet wordt hierbiJ' het woord '' Gouverhcentie.
'
nementsgron d," voorkomende
op den 2den en 3den regel,
geschrapt, en daarvoor in de plaats gesteld een open ruimte.
53. Tusschen den vorm "Prospecteer-licentie op private
Nieuwe vorm na
vorm Prosperteer- gronden" en den vorm "Verlofbrief voor kleurling-arbeiders"
licentie op private
wordt een nieuwen vorm ingevoegd van den volgenden
gronden in de wet.
inhoud:
Vorm van licentie
"Prospecteer-licentie op private gronden die geproclavoor zoeken.
meerd zijn tot publieke delverijen of verklaard tot prospecteerveld, volgens Wet No ....... van 1885, Art...... .
op grond die als
claim wordt af.
gepent.
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Hierbij wordt licentie gegeven aan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . om
te zoeken naar edelgesteente en edele metalen op .......... ..
gedurende den tijd van .................. waarvoor hij betaald
heeft de som van ............... " ....... zijnde het licentiegeld.
berekend naar £............ per maand.
Kantoor van den Landdrost of Mijncommissaris ....... ..

.................. 188 ...
Landdrost of Mijncommissaris."
54. In den vorm: "Erfiicententie" voorkomende achter de Wijziging van vorm
genoemde wet worden hierbij de getallen "50" voorkomende Erflicent7·e.
op den 1sten en 2den regel geschrapt en voor elk in de
plaats gesteld een open ruimte.
55. Achter elk der vormen: "Mijnpachtsbrief voor Bijvoegingen aan
eigenaren," "Mijnpachtbrief op Gouvernements grond" en vormen Mij1~pachts
"Mijnpachtbrief op gehuurden privaat grond" wordt bijge- br~~J voor eig~m.aren;
· d e na h et woor dt "P re t or1a
· " h et vo1gen d e: M~Jnpachtsbnef
op
voeg d aan h et e1n
Gouvernernentsgrond;
"op hEiden den ......................................................... Mijnpachtsbrief op
...•••........•..•....•..••.••...••........•..............•............. "

gehuu?·den privaten

56. Deze wijziging zal kracht van wet hebben dadelijk i~o~~rking treden
na publicatie in de Staatscourant.
der wet.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
\V. EDUARD BOK,
Staatssecretari s.

Gou vernemen tskan to or,
Pretoria, 10 Augustus 1887.

WET No. 11, 1887.
Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb.
Volksraad, art, 1369, dd. 1 Augustus 1887.

NADEMAAL het noodzakelijk bevonden is ter bestrij- Inleiding.
ding van de verspreiding van besmettelijke en aanstekelijke
ziekten, ter bewaring van een goeden algemeenen gezondheidstoestand in de Republiek, ter beveiliging harer bevolking en ter bescherming van grondeigendom, maatregelen te
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rellen of andere kleurlingen op andere dan hun door de
Regeering aangewezen p1ekken, tegen te gaanJ zoo wordt
hiermede bepaa1d a1s volgt : Regeering kan aan
ARTIKEL 1. De Regeering heeft het recht om den natukleurlingen locaties rellen of andere k1eurlingen 1ocaties, p1aatsen, wij ken af
of w~?nplekken
andere p1ekken ter bewoning aan te wijzen.
aanWIJZen.
.
d e 1n
. art. 1 genoem d e 1ocat'res, p 1aa t sen) WIJ''ken
Niet meer dan vijf
2. Bmten
huisgezinnen bij of andere p1ekken tor bewoning, mogen ten hoogste 5 huiselkander te wonen.houdens bij e1kander wonen, indien zij bewoners, hum·ders
of huurlingen zijn onder b1anken, die verantwoordelijk zullEm
zijn voor. en toezicht zullen houden over de gezondsheidsen veiligheidstoestand dier huishoudens.
Meerdere huishouVoor meerdere luuishoudingen in buitengewone gevallen
dingen in buiten- za1 de uitdrukkelijke toestemming 'van den Commissaris van
gewone gevallen. naturellen van het desbetreffende district noodzakelijk zijn
onder goedkeuring der Regeering.
Boete voor eigenaar
3. Indien de eigenaar van of gerechtigde tot een p1aats
van plaats die meer meer naturellen of andere k1eurlingen op die plaats toe1aat
dan bepaald ter
getal te wonen d an In
· art. 2 b epaa1d, of d oor d en Comm1ssans
·
·
kleurling,en
woon toelaat.
van Naturellen toegestaan, dan za1 die persoon door den
Landdrost van het distrikt kunnen worden beboet met een
som van lOs. voor elke huishouding die hoven het vergunde
getal op de plaats gevonden wordt. Hij zal dan ook geen recht
hebben om van de naturellen of andere kleurlingen eenige
betaling voor het wonen op zijn p1aats te eischen. De naturellen of andere kle~rlingen zullen bovendien door de Regering
van de plaats kunnen verwijderd en aan hen een andere
woonplek aangewezen worden. Het nemen der noodige maatrege1en voor zoodanige verwijdering is overgelaten aan de
Hegeering, met advies en consent van den Uitv. Raad.
~lakken van. kleur4. Wanneer naturellen of andere kleuringen plakken op
lmgen op pnv~at een p1aats of stuk grond tegen den zin van den eigenaar
grond tegen w1l
.
des eigenaars.
daarvan, zal deze het recht hebben daarover eene klacht In
te dienen bij den naturellen Commissaris van het betreffende
district, die alsdan onder nadere instructies der Regeering
maatregelen kan nemen tot verwijdering der naturellen of
andere keurlingen van dien grond.
In werking treden
Deze wet treedt in werking drie maanden na publicatie
der wet.
in de Staatscourant.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staa tssecretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 10 Augustus 1887.

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

1887]

153

WET No. 12, 1887.
OP DE VERTEGENWOORDIGING IN DEN VOLKSRAAD
VAN DE PUBLIEKE DEL VERIJEN.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb.
Volksraad, art. 1266, d.d. 25 Julij 1887.)

De Volksraad, de noodzakelijkheid inziende van eene Nieuwe bepaling
nieuwe regeling aangaande de vertegenwoordiging in den aangaa:n?e vertegen. d
woord1gmg van de
. k d l ..
v oll{Sraad , van d e b ewoners d er pu blIe
e e venJen, In ezen delverijen in den
Staat gelegen, besluit daaromtrent de navolgende regelen en Volksraad.
bepalingen vast te stellen.
ARTIKEL 1. Er zullen, waar zulks door ZHEd. met ad- Een of meer publ.
vies en consent van den Uitvoerenden Raad noodig geacht delverijen tot afzon;~
/ / of meer geproc1ameer d e ' pu bl'1ek e d e1ve-ling
derlijke
kiesafdeemoge worven,
een
verklaard.
rijen tot een afzonderlijke kiesafdeeling worden verklaard.
ZHEd. de Staatspresident zal eveneens bet recht hebben met
advies en consent van den Uitvoerenden Raad, bestaande of
nog te proclameeren publieke delverijen toe te voegen aan
zulk een kiesafdeeling, of die er van af te scheiden en aan
eene andere dergelijke kiesafdeeling toe te voegen.
2. De grenzen van zulk een kiesafdeeling zullen door Grenzen der kiesZHEd. den Staatspresident bij proclamatie in de Staatscourant afdeeling.
worden bekend gemaakt. evenals de veranderingen die in die
grenzen van tijd tot tijd mochten worden aangebracht.
3. De volgens wet stemgerechtigde burgers van zulk Wie gerechtigd tot
een kiesafdeeling zullen gerechtigd zijn, tot het verkiezen stem;nen en wie
van een vertegenwoordiger in den Volksraad, welke ver- verklesbaar .tot
.
d
.
d
d . Volksraadshd.
tegenwoord1ger volgens e vere1schten er wet, als zoo amg
verkiesbaar moet zij n.
In werking treden
der wet.

S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementsk&ntoor,
Pretoria, 11 Augustus 1887.
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WET No. 13, 1887,
WIJZIGING VAN WET No.6, 1882 en WET No.9, 1886.

Goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluiten artt.
1107/1111, 1113/1120, dd. 15 Julij 1887, art. 1122/1129,
dd. 16 Juli 1887, art. 1138, dd. 18 Juli 1887.

AANGEZIEN het noodzakelijg is den druk der belastingen meer evenredig over alle burgers te verdeelen en verder
wenschelijk de inkomsten des lands te vermeerdcren, zoo is
het dat de volgende bepalingen, bevattende veranderingen of
wijzigingen in de bestaande Ordonnantien en Volksraadsbesluiten, alsook nieuwe voorschriften van belasting worden
vastgesteld.
Bedrag van licenties
ART. 1. Het vijfde artikel van de Ordonnantie No. 2,
onder 5, Ordon ... 1881 1) worde veranderd als volgt:
No. 2 ' 1871 ' gewiJD e b es t aan d e ar t'k
1
t 't
d ·
zigd.
1 e en me m zon ermg van N egotie-

*

winkel en met deze bij voegingen : -

Tarief voor handelaren of houders
van winkel enz.

Jaar.
Haljjaar. 3Maanden.
1. Hotelhouders in dorpen £20 0 8 £15 0 0 £8 15 0
2. Houders van logies- en
5 12 6
3 5 0
Kosthuizen ...
7 10 0
3. Ger1eraal agent, makelaar, boekhouder of
5 12 ()
3 5 2
rekenmeester ...
7 10 3
4. Execu teurskamer of
maatschappijen van
dergelijken aard ...
37 10 0 21 17 6
50 0 0
5. Banklicentien voor iederen tak ...
150 0 0 112 10 0 67 10 0
6. Advocaat of Procureur 25 0 0 18 15 0 10 10 0
7. Advocaten of Procureurs werkzaam onder dezefde firma
op verschillende plaatsen, voor ieder zoodanig eene
extra licentie.
2. Als een nieuw artikel 6 van dezelfde Ordonnantie:
1. Handelaren of houders van een negotiewinkel, bandelshuizen of maatschappijen, die een handelsbedrijf uitoefenen binnen dezen Staat, zijn voor elke bezighmd of takbezigheid onderworpen aan een vast tarief opklimmende in
evenredigheid van hun verkoop, volgens deze schaal : 1) Zie Wetboek bl. 428.
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£ s.
Voor .verkoop van £2,500 of minder
7 10
,
,
,
2,500 tot 5,000
10
"
,,
"
5,000 "
7,500
12 10
"
"
"
7,500 " 10,000
15 "
"
" 10,000 " 15,000
20· "
"
" 15,000 " 20,000
...
25
"
"
" 20,000 " 25,000
30
"
"
" 25,000 " 30,000
35
"
"
" 30,000 " 40,000
45
en zoo verder, voor ieder £10,000 of ge¢J.eelte er van £10 meer.
2. Jaarlijks in de maand Januari zal aan elken belas- Aanslagbillet gezontingschuldige voor deze licentie een Aanslagbiljet gezonden den a~n bela_stingworden, dat hij binnen veer:tien dagen na ontvangst behoor- ~f~~ul:~~~ ter mvullijk ingevu1d en geteekend terugbezorgt aan het kantoor van
den ambtenaar, daartoe door de Regeering aangesteld, en
waarin hij onder zijn eed verklaart in welke k1asse hij zich
anngeeft.
3. Bij de berekening daarvan zal hij het gemidde1d be- Berekening van
drag van zij n verkoop gedurende de drie laatste jaren mogen ~~l~sting venwhulnemen.
g ·
4. Ieder die zoodanige handelsbezigheid vestigd, na de Ieder bandelaar enz.
in werking treding dezer wet zal aanvangen met de betaling vangt aan met beta· voor d e 1aagste' k1 asse, maar verp 1'1ch t wezen ling
der licentie voor
.
d er IICentw
de laagste klasse.
v66r den 15den December van het loopende dienstjaar deze Latere bijbetaling.
naar bovenstaande schaa1 aan te vullen tot de k1asse waarin
hij behoort en het meerdere dat hij verschuldigd is bijbeta1en.
Deze verplichting van bijbetaling za1 ook bestaan voor Betaling voor
aile volgende jaren, wanneer blijkt dat het bedrag van den volgende jaren.
verkoop de eigen aangifte te boven gaat.
5. De ambtenaar be1ast met de invordering dezer licen- Ambtenaren belast
tien za1 bevoegd zijn de nanwkeurigheid der gedane eigen Y?-et i?vordering der
·
h u ld"1ge op te keurigheid
hcenhen kan naauwaangl"fte te ~n d erzoe k en d oor d en b e1astmg~c.
der aanroepen, om In gevallen van gegronde susp1c1e of klachte, gifte onderzoeken.
voor hem zijne boeken open te leggen en de nauwkeurigheid van zijne opgave te bewijzen. Indien het echter bewezen
wordt dat zijn eigen aangifte het bedrag van zijn verkoop te
hoven gaat, zal de Regeering het te veel betaalde op verzoek
terug betalen, mits aanzoek daartoe gedaan wordt binnen
zes maanden na afloop van het dienstjaar.
3. (Als een nieuw artikel 7 derzelfde ordonnantie).
1. Alle goederen van buiten af ingevoerd, zijn behou- ~oederen v .. bui~~n
dens de nadere bepalingen in deze Wet, onderworpen aan n:_gevoerd_ die vnJ
..
d
d
.
d .
ZlJn van mvoereen recht van VIJf percent er waar e, met u1tzon ermg van rechten.
de navolgende goederen, die geheel vrij gesteld worden van
invoerrechten : a. Alle soorten van levende Have, behalve het Vee, Levende have.
komende van het N oorden en N oordwesten dezer
Republiek, echter uitgesloten Britsch Bechuanaland,
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en die Kafferstammen welke met deze Republiek een
verbond van vriendschap en vrijen handel gesloten
hebben.
b. Banknoten of ander circulatiepapier en muntspecien
Banknoten, circulatiepapier en muntdie als wettig betaalmiddel in dezen Staat zijn toespecien.
gelaten.
Lees-enmuziekb.enz
c. Lees- en muziekboeken en ged.rukte schoolbehoeften.
Goederen d. burgers
d. Goederen door de jacht buitenlands verkregen door
d. jacht verkregen.
burgers der Republiek.
Belasting op machi2. Aile machinerien, zonder uitzondering, zuilen ondernerien.
worpen zijn aan een invoerbelasting van 2! percent der
waarde.
Artikelen die onder3. De volgende artikelen zij n hoven en behalve het alh.evi~ zijn aan spe- gemeen invoerrecht ad 5 percent, nog onderworpen aan eene
Clale
· 1e 1nvoer
·
b e1as t'mg, a1s omsch reven ac ht er ell,c arbkel.
·
bovenmvoerbelastmg
en behalve spec1a
gewoon 5 pet.
De navolgende artikelen zijn onderhevig aan 25 percent:
Goud-, Zilver en Juwelierswaren.
De navolgende aan 10 percent:
Melk, visch en vleesch in blikjes.
s. d.
Geweren en pistolen per loop
10 0
Aile gevulde patronen voor achterlaadgeweren vervaardigd van papier, per duizend
5 0
Aile gevulde patronen voor achterlaadgeweren, van
2 ()
carton, koper of ander metaal, per duizend
Kruit
I
0 4
Dynamiet
I rod 0 1
Lood
I ~ 0 ()
Hagel
0 3
~
Kaarsen
0 1
I
Tabak (ruwe staat)
1 0
I
2 ()
Tabak (gemanufactureerd)
J
Boter
20 0
I
Kaas
20 0
I
Chicorie
30 0
I
Koffij
5 0
I
Thee
5 0
I
Meel
I rod 15 0
Haver, per bundel of per baal
I ~ 10 0
Haverzaad
15 0
I
Gebak, Beschuit of Koek. in blikje of niet ...
'"d
I <DF-i 50 0
Mielies en Kafferkoorn ...
5 0
~ '"d
~
Varkens vleesch, Varkens vet (Lard), Ham, I
Spek en Worst
I ..§ 100 0
Rijst
2 6
I
Suiker
5 0
I
Ingelegde en gedroogde Vruchten en GroenI
ten, Lekkers en Jams
20 0
I
Zeep (geparfumeerd)
10 0
I
Zeep ( niet geparfumeerd)
5 6
I
Steenkolen
15
0
J

&

&
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s. d.
Bier ...
3 0
Gedistilleerde dranken
6 0
Azijn
1 0
Sigaren, per honderd
15 0
Kafferpikken, per stuk .. .
1 0
Kafferkralen, per pond .. .
0 6
Koperdraad, per pond .. .
0 6
Uniform of livereikleederen per stuk ...
1 0
Groot vee, zooals bedoeld onder art. 3 punt 1,
letter a, per stuk . . .
£2 0 0
Klein vee, dito dito
5 0
4. De ambtenaar der Regeering met de invordering dezer Taxatie v. goederen
belasting belast., is gerechtigd om de goederen, door wien door belastinggaarook ingevoerd, en waarvan geen factuur of bewijs van waarde dber
:~vaar
ewiJS
on tfbactulutr
ree r • of
kan worden overgelegd, te taxeeren en te belasten volgens
wet, en die terug te houden totdat de invoerrechten betaald
zijn, of securteit voor de betaling gegeven.
5. Ieder persoon die goederen van elders invoert, zal Overleggen van
den vrachtbrief en de facturen overleggen en als waar be- vrach~brie~ facturen
zweren en, bij gebreke daarvan de quitantie der door hem of kWitantie.
gekochte en ingevoerde goederen.
6. De Regeering zal op de daarvoor door haar geschikt Plaatsen van belasgeachte punten belastinggaarders plaatsen voor deze invoer- tingga~rders door
rechten, en de instructies vaststellen voor den ambtenaar met Regeermg.
deze in vordering belast.
7. Een transportrij der of een ander persoon, goederen Geen afladen van
invoerende, zal niet mogen afladen, of doen afladen, dan na goederen door hanzijne vrachtbrieven
getoond, en schriftelijk toestemming
van rd·J~dlaearss
•
•
1
r odfantransportna verden belastmggaarder ontvangen te hebben en memand zal toon van vrachtbrief
dusdanige goederen in ontvangst mogen nemen, zonder daten. schr'ft. toe.stemzulke toestemming aan hem vertoond is.
mmg v. belastmg.
In gevallen echter, waarin handelaren of personen, die L1 geval van verren
goederen invoeren, op een verren afstand van eenen belas- af~tand kan toestemtinggaarder woonach tig zij n, zal deze
belastinggaarder, al vorens gmemg
vooraf worden
.
geven.
de goederen aankomen, dusdamg permit aan den ontvanger
der goederen kunnen uitreiken. Personen echter, geene han- Private personen
delaars of transportrij ders zij nde, welke goederen in kleine kunnen goederen
hoeveelheden invoeren, bestemd voor eigen gebruik, zullen ~fla~en z~nder
niet bet verlof van den belastinggaarder behoeven af te oes emmmg.
wachten, alvorens die goederen te mogen afladen, maar zullen verplicht zijn onmiddelijk daarvan aan den belastinggaarder kennis te geven.
Geen transportrijder nog een ander persoon, zal het Geen afladen door
recht hebben, ingevoerde goederen af te laden na zonsonder- transportrijder enz.
gang of voor zonsopgang.
na zonsondergang of
. d l
£d .
voor zonsopgang.
.
De personen be d oe ld 1n e aatste a1mea van a ee 1mg 7 ,
zij n van deze verplichting uitgesloten.
9. Eenig persoon, goederen door bet land vervoerende} Vervoerder van goezal op aanvraag van den belastinggaarder de bewijzen moeten deren moet op aan-
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vraag bewijzen datleveron, dat de invoerregten alreeds betaald zijn of op de
iz:.voerreg;~en betaald plaats van bestemming zullen betaald worden.
Indien dit
ziJn of biJ aankomst bewiJ' s niet kan geleverd worden zullen de invoerrechten
zullen betaald wor.
'
den.
volgens tarwf op zulke goederen moeten betaald worden.
Art. 4. Als een nieuw Artikel 8 dierzelfde Ordonnantie,
waardoor artikel 6 vervalt.
1. Ieder persoon, handelaar of maatschappij, zal voor
Strafbepaling.
elke overtreding beboet worden van £3-£30, of bij wanBelooning van
betaling gevangenisstraf ondergaan. De aanbrenger kan naar
aanbrenger.
omstandigheden worden beloond.
Strafbepa1ing.
2. Overtreding van Art. 6 dezer Ordonnantie zal gestraft
worden als volgt : Niet houden van
a. Voor het niet behoorlijk of het geheel niet houden
boeken.
der boeken, eene boete van £7.10s.:-£100.
Niet doen van
b. Voor het niet doen van de eigen aangifte binnen den
aangifte.
bepaalden tij d, eene boete van £3-15.
Onwaarheid in
c. Voor de bewezen onwaarheid der eigen aangifte tot
aangifte.
vijf maal het bedrag der verschuldigde licentie.
Strafbepaling voor
3. Overtreding van Art. 7 zt,tl gestraft worden als volgt:
overtreding van
a. Eene boete gelijkstaande met vijfruaal het bedrag der
art. 7.
verschuldigde rechten.
En bij her haling der overtreding, bovendien met verbeurdverklaring der goederen.
nelooning van
b. De aanbrenger zal ontvangen eene belooning, welke
aanbrenger.
naar gelang van omstandigheden tot de helft der boete
kan beloopen.
Landd. heeft jurisd.
4. De Landdrost zal jurisdictie hebben over alle overin overtr. dezer wet. tredingen dezer wet.
Oplegging van boete
Art. 5. Niets in deze bepalingen van boete zal den overl'lt~!t. overtr~de.r niet treder vrijwaren voor eene crimineele vervolging weaens
0 •
vnJ van cnmmeele .
.
. '
vervolging voor be- het door hem 111 dezen gepleegd bedrog of verzmm, nalatigdrog enz.
heid of onwilligheid.
Deze Wet niet toe6. Deze Wet zal geen invloed uitoefenen op contracten
passelijk 0 P verdra- of verdragen met buitenlandsche mogendheden gesloten of
gen met vreemde
l .
mogendheden.
nog te s Ulte~: . .
.
.
.
7. De WIJ z1gmgen, verandermgen en bepalmgen 1n deze
In werking treden
der Wet.
Wet vervat, treden in werking dadelijk na publicatie in de
Staatscourant, echter uitgesloten de bepalingen over het tarief,
zooals vervat in artikel 3, punten 1, 2, 3, welke in werking
zullen treden op 15 September 1887, tot welken datum zal
blijven gelden het tarief, zooals vastgesteld bij Wet No. 9,
1886.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
S taatssecretaris.
Gou vernemen tskan to or,
Pretoria, 22 Augustus 1887.
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A A N S L A G BILL E T.

. . . . . . . . . . . . . . . ondergeteekende ............... woonachtig te Vorm aanslagbillet.
. .. .. . .. .. .. .. . .. . distrikt .. .. .. .. .. .. .. .. .. verklare plechtig dat
......... overeenkomstig ............ handelsboeken behooren te
worden gerangschikt in do klasse van handelaren, die jaarlijks
gemiddeld verkoopen binnen de Zuid Afrikaansche Republiek
van £ ......... tot £ ......... en dat ......... mits dien volgens
de Ordonnantie van 1871, No. 2, gewijzigd bij Volksraadsbesluitcn, dd. October 1881, en Julij 1882, Art. 166 en 172,
1881, en Art. 645, 1882, onderworpen aan eene Licentie
voor de uitoefening eener handelsbezigheid staande en gelegen te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . distrikt . . . . . . . . . . . . . . . in de ........ .
straat, Erf No. .. ....
Bezworen voor mij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . te ................. .
op heden den .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. 188
V rederech ter.
~

Ieder belastingschuldige van bovenstaande Handelslicentie zal verplicht wezen dit Aanslagbillet binnen
14 dagen na ontvangst terug te bezorgen ten Kantore
van den Landdrost.

Dit Aanslagbillet is afgeleverd aan ...................... ..
te ..................... op heden den ............... 188

WET No. 14, 1887.
WIJZIGING van WET No. 3, 1882,
op de Tarieven van Reis- en Verblijfkosten van Civiele
Ambtenaren in de Z. A. Republiek.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Ed. Achtb.
Volksraad, art. 1323, dd. 28 J uli 1887).

I.-PERSOONLIJKE TOELAGE VOOR ONDERHOUD OP REIS.

1. Aan den Staatspresident ...
2. Aan de Leden van den Uitvoerenden
Raad, de Strafregters, de Hoofden van
Departementen en de Landdrosten,
wanneer zij buiten hun distrikt gaan
3. Aan de V olksraadsleden in vergoeding
voor het houden hunner bijeenkomsten
4. Aan andere ambten(l.ren

£2

Tarief reiskosten
aan ambtenaren.

0 0 per dag. Staatspresident.
Leden Uitv. Raad,
lloofden van Departementen enz.

1

0 0

1 0 0
0 15 0

" "

Volksraadsleden.

" "

Andere ambtenare:q.

" "
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Geene hotel-rekeningen zullen worden toegelaten.
Deze toelage begint van den dag dat een ambtenaar zijne
woonplaats verlaat tot den dag van zijne terugkomst of aankomst ter plaatse van Lestemming, beide dagen ingesloten.
Deze toelage zal echter aan den am btenaar niet verleend
worden tenzij de ondernomen reis hem noodzaakte een nacht
over te blijven, alsook niet voor eenigen dag, die onnoodig
op reis vertoefd of verzuimd wordt.
Il.-PERSOOLTJKE VERGOEDING VOOR HUUR OF GEBRUIK VAN
PAARDJ~N, KAR OF WAGEN, OOK AAN VOLKSRAADSI~EDEN
VOOR RET RODDEN RUNNER BIJEENKOMSTEN.

1. Ret volgende tarief zal worden toegestaan :
Gebrnik ofhnur van
wagen,kar,paarden,
voer, enz.

Voor gebruik of huur van paarden per dag
voor elk paard
£0
paardenvoer ...
0
" kar of wagen
0
" huur van wagen en ossen met inbegrip
" van leider el). drijver per dag ...
1

7
3
5

6
0
0

0

0

Betaling voor meer dan twee paarden wordt niet toegeNiet meer dan
2 paarden zonder staan dan aileen op speciale autorisatie door den Uitv. Raad.
spec. verlof.
Speciale autorisatie
2. Indien een ambtenaar genoodzaakt is om kar-paarden
poor buren van kar- met of zonder drijver te buren voor een vaste prijs voor de
va~.rden voor vasten reis of per dag, zal hij daarvoor eene speciale autorisat·ie
pnJS.
..
moeten verk riJgen,
en zu'11 en h em d e 1ws t en wor d en terugbetaald op vertoon en overlegging der rekening, aantoonende
dat zulk bedrag, indien billijk en redelijk of volgens overcenkomst, werkelijk is betaald.
Een dag reizens per
3. Een dag reizens te paard of met een karen paarden
k~: of paard = 36 zal berekend worden tegen 36 m~jlen of 6 uren per dag, en
miJlen of 6 uur.
met een ossenwagen 24 mijlen of 8 uren per dag · de oorPer ossenwag. = 24
.
.
f f .. ·
1
' · 1
mijlen of s nur.
zaak van eemg verzmm o a WIJ 1nng c aarvan moet In 1et
certificaat, dat aan de rekening gehecht wordt, worden vermeld.
III.-ALGEMEENE REGELEN.

Ambtenaar gerech·
1. Een ambtenaar, die met de post- of passagierskar, of
tigd post- of passa. in eenig ander puhliek vervoermiddel moet reizen, zal de
giersgeld terug te kosten van vervoer voor hemzelf en ziJ'n bagage terug ontontvangen.

vangen op vertoon en ovnlegging der rekening door hem
betaald.
Wagenhuur toege2. Een ambtenaar, die door verplaatsing of anderszins
s~aan bij verplaat- verpligt is zijne familie of huisraad te vervoeren zal ter
smg van ambtenaar.
·
' e1ken
tegemoetkommg
voor wagen h uur Luetaald wor d en voor
dag reizens van 24 mijlen £1 10 0.
Geen hotel-rekeniug
3. Geene hotel-rekeningen of kosten voor wijn of andere
of extra's toegelaten." extra's" op de relis gemaakt zullen worden terugbetaald.
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4. Geene rekening zal betaald worden tenzij daar een Geene rekening
certificaat is bijgevoegd, dat omtrent het volgende zal in- bet~ald zonder
houden :
certlficaat.
"Ik certificeer dat ik, in overeenstemming met den hier Vorm v. certificaat.
"aangehechten brief op den .................. dag van de maand
" ..................... 18 ... van ..................... ben vertrokken
"en op den .................. daaropvolgende te .................... .
"ben aangekomen (of teruggekeerd) ; dat de tijd verloopen
" om die reis te vervullen was . . . . . . . . .. .. . .. . . .. . . . .. dagen,
"insluitende een oponthoud te ................................... .
"van .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. dagen (1) .................. ; dat ik (2)
'• .. .. . . . . . .. .. . . .. . . .. . .. heb gereisd gemiddeld . .. .. .. . .. . . uren
"per dag (uitgezonderd de dagen van oponthoud).
"Ik certificeer verder dat zulke kosten als in deze reke" ning zijn opgebracht en die niet zijn geregeld bij vast tarief,
"zijn billijk en redelijk en geautoriseerd op (3) ............ "

5. Wanneer eenige kosten gemaakt zijn, die onder de Kosten die speciale
voorgaande regelen de speciale autorisatie der Regeering a?-torisatie ver. h en, za.1 d e re k enmg
·
gezonden
vere1sc
voor d a. t d'1e na.a.r h et A u d'1teurs- e1schen
naar staatsecretaris
ka.ntoor wordt verzonden, vooraf moeten worden toegezonden voor goedkeuring.
aa.n den Staatssecretaris, om de Speciale goedkeuring te verkrijgen bij Uitvoerend Raadsbesluit.
6. Alle rekeningen van reis- en verblijfkosten moeten Rekeningen ile worworden opgemaakt en ingeleverd volgens art. 31 der Gene- den opemaakt vo~g.
rale Instructien ( 4)
31 Gen. Instruct1e.
7. Bovenstaande regelen en tarieven hebben geene be- Personen op wie
trekking op constabels cipiers of eenige andere publieke deze w~t niet van
.
'
toepassmg.
d1enaren, enz., van denzelfden rang, of op ambtenaren omtrent wier reisonkosten speciale regulatien bestaan of met
wien daaromtrent speciale overeenkomsten zijn gemaakt.
8. Onder het woord "bagage" bedoeld in art. 1, onder Wat te verstaan
"III, Algemeene Regel en" zal verstaan worden de extra onder "Bagage."
bagage niet te boven gaande vijf pond gewicht, gerekend
buiten en behalve het gewicht aan bagage door een postcontractant aan een passagier toegestaan onder het vervoer
van zijn persoon.
9. Deze wet zal in werking treden onmiddelijk na In werking treden
publicatiie in de Staatscourant.
der wet.

*

S. J. P. KRUGER,
Staa tspresiden t
W. EDUARD BOK,
Gou vernementskantoor,
Staatssecretaris.
Pretoria, 18 Augustus 1887.
------------------------------

1) Hier op te geven de redenen, die dat oponthoud veroorzaken.
2) Hier specificeeren op welke wijze de reis gemaakt is.
3) Hier vermelden de datums der autorisatien.
4) Zie Wetboek, bl. 1059.
11
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WET No. 15, 1887.
PENSIOENWET.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluiten van den E. A.
Volksraad, art. 1170/1172, dd. 20 Juli 1887).

ARTKEL 1. Er zal een pensioenfonds bestaan, waaruit
bijdragen gegeven worden aan gewonden en verminkten in
den oorlog of op commando, aan weduwen en weezen van
in oorlog of op commando gevallenen.
2. Dit vaste fonds zal gevormd worden door:
Waaruit deze fonds
gevormd wordt.
a. De geld en n u reeds in Kas;
b. Een vaste bijdrage van ieder meerderjarige blanke
Bijdrage door meerderjarige blanke.
ingezetene des lands van een schilling per jaar;
c. Een bijdrage van de Gouvernements-ambtenaren met
Door ambtenaren.
vast salaris, naar evenredigheid; die een salaris
genieten beneden £.50 betalen jaarlijks een shilling, die een salaris van £50 tot £100 ontvangen twee shilling en zes pence, voor elke £100
daarboven een shilling;
d. Van elk certificaat van vrijstelling uitgereikt door
Bedrag op certificaat v. vrijstelling.
een bevoegd geneeskundige, of door een Veldkornet met twee onpartijdige getuigen, zal een
pond een shilling Stg. aan dit fonds worden betaald. Dit bedrag wordt in zegel aan het certificaat gehecht.
Het totaal bedrag dezer zegels zal door de
Regeering in de kas van het fonds worden teruggestort.
In elk certificaat moet staan uilgedrukt, dat
de persoon, aan wien het is afgegeven, onbekwaam
is tot eenigen dienst, en dat de afgever bereid
is, dit te beeedigen.
Vrijwill. bijdragen.
e. Vrijwillige bijdragen.
Bijdragen uit
f. Een bijdrage uit de landskas, ten einde in het
's lands kas.
tekort te voorzien. Dit tekort zal jaarlijks opgebracht worden door een Commissie volgens art. 6
dezer wet.
Waar de bijdragen
3. De gelden, bedoeld onder letters b. en c. -van art. 2,
respectievelijk
worden als gewone bij dragen bij de Landdrosten betaald, en
betaalbaar zijn.
door hen verantwoord aan den Thesaurier-Generaal, die dezelve maandelijks in de Weeskamer stort ten behoeve van
dit fonds.
Beheer der fonds.
4. Het beheer over dit fonds zal gevoerd worden door
den Weesheer, bijgestaan door den Secretaris.

Bestaand pensioenfonds voor gewonden, weduwen en
wezen.
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5. Jaarlijks zal door den Weesheer, nadat de boeken van Jaarlijks verslag
dit fonds door den Auditeur-Generaal zijn geauditeerd, een van ~eesheer aan
verslag worden opgezonden aan de Regeering, om voor den Regermg.
V olksraad te worden gelegd.
6. Elk jaar zal de Volksraad een Commissie van drie Benoeming van
I eden uit zij n midden kiezen om in overleg met den W ees- Commissie door
'
h eer een p I an t ot h et verI eenen
van toelagen vast te stellen, Volksraad.
welk plan voor den V olksraad zal worden gelegd ter goedkeuring. In onvoorziene gevallen zal de \Veesheer het recht Weesheer gemachhebben, om toelagen te verleenen naar evenredigheid tot de tigd voorloopige toelagen te verleenen.
vo1gen d e V olk sraad sz1'tt'mg.
7. De Regeering zal gerechtigd zijn, om elken onder deze Regering k~n grond
Wet geper~sioneerde grond toe te kennen in plaats van toekenne.n m stede
·
· a·1en zu11{S d oor h em verIang d wor d t, tot ten Transport
van penswen.
penswen,
In
daarvan
hoogste omstreeks duizend morgen, en wei in evenredigheid kosteloos.
met de grootte van het pensioen. Het transport van dezen
grond geschiedt kosteloos. Het pensioen h~mdt dan onmiddelijk op. Ingeval weduwen grond begeeren in plaats van
pensioen, moet deze grond dadelijk kosteloos getransporteerd
worden op de namen van de kinderen der gesneuvelde vaders,
indien er kinderen zijn. De weduwen blijven evenwel recht
behouden op het vruchtgebruik van den grond tot haar dood
of nieuw huwelijk.
8. Indien weduwen hertrouwen, die hare echtgenooten Weduwe gerech~igd
verloren hebben in en sedert 1880 zal haar pensioen over- tot vruchtgebrmk
gaan op de kinderen van haar ges~euvelde echtgenooten, tot aileen,
deze kinderen meerderjarig zijn of huwen.
9. Ingeval er kinderen zijn, wier moeders haar pensioen Bij hertrouwen van
verloren hebben door een nieuw huwelijk, zal aan die kin- ~eduwe gaat pen. . h e1'd of eer d er h uwel''k
overvan
op eerste
d eren tot h un meer d erJar1g
IJ , van a fh etswen
kinderen
in werking treden dezer wet, het pensioen worden toegekend, huwelijk.
dat hun moeders vroeger genoten.
10. De bepalingen onder art 7 en 8 zullen aileen gelden Bepalingen van
1
8
voor gewonden, en weduwen en w~ezen van gesneuvelden !e~ijk ~~ ;!~o~~~~~
van af 1880 tot en met 1886, en In latere gevallen zal de weduwen enz. van af
V olksraad nader daaromtrent beslniten.
1880 tot 1886
11. De Landdrosten der verschillende districten, bijge- Landdrost en Veldstaan door de Veldcornetten, zullen gehouden en verplicht cornetten doen op.· · d e maan d A pn·1 van elk Jaar
·
van toestand
ZlJD In
aan d en b es t uur d er van gaaf
der gewonden,
het fonds opgaaf te doen van den toestand der gewonden, en weduwen en wezen.
der weduwen en wezen van gesneuvelden in hunne districten.
12. Het geld, tijdelijk in kas, wordt gestort in een Bank, Geld in kas in Bank
die door de Regeering zal worden aangewezen.
te worden gestort.
De gelden, die niet benoodigd zijn voor de gewone uit- G.elden niet benook~eringen, worden door de Commissie, bedoeld ~n art.. 6, ~~~~ao;le;Pee:=~~
Uitgezet onder eerste verband op vast goed, dat minstens Ue goed uitgezet.
du bbele waarde heeft van het uitgeleende geld, ten name
van den W eesheer als bestuurder van het fonds.
13. De Commandant Generaal is verplicht, onmiddelijk Inlichtingengegeven
na afloop van een oorlog aan den W eesheer de noodige in- door Com.-Generaal
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aan Weesheer na
lichtingen te geven of te doen geven met een lijst van de
afloop van oorloog. gewonden en gesneu velden.
Waar de bijdragen
14. De bijdragen, in art 1 bedoeld, worden uitbetaald
v. district Pretoria voor het district Pretoria ten kantore van den Weesheer voor
betaalbaar
en de an d ere d'IstrJCten d oor d e L an dd ros t en me t b an k or d ers
' van
waar voor dezijn
andere
districten.
Orders tot uitbetaling onderteekend
door Weesheer en
Secretaris.
Herroepings clausule.
In werking treden
der wet.

den W eesheer. De Landdrosten geven maandelijks verantwoording van de hun toegezonden geld en aan den W eesheer.
15. Alle orders tot uitbetaling van gelden van dit
fonds zullen door den W eesheer en den Secretaris zij n geteekend.
16. Alle vroegere regulaties en besluiten met deze Wet in
strijd, in 't bijzonder Wet No. 9, 1883 1) worden hiermede
herroepen.
17. Deze Wet treedt in werking dadelijk na publicatie
in de Staatscourant.

S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK.
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 29 Augustus 1887.

WET No. 16, 1887.
BIJLAGE van WET No. 4, 1882.
(Goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluiten artt. 1096
en 1097, dd. 14 Juli 1887, en artt. 1098, 1100,
1102 en 1105, dd. 15 Juli 1887.

Wijziging van ~ 9,
punt 5, Wet No.4,
1882.

B elas tinggaard er

ARTIKEL 1. In artikel 9, punt 5 van Wet No.4, 1882, 2)
worden tusschen de woorden "ingevoerd " en " en " voorkomende op een na den laatsten regel, ingevoegd de volgende woorden: "tot het nemen van kopieen van de vrachtbrieven."
2. Artikel 13 van genoemde wet wordt gewijzigd als
volgt:" Ieder ambtenaar belast met de invordering der jnvoer1) Zie Wetboek bl. 1209.
2) Zie Wetboek bl. 1099.
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rechten, zal het recht hebben om goederen waarop de in- kan goederen waar
voerrechten niet dadelijk betaald worden, terug te houden d? invoerrechten
en op te bergen, en de belastingschuldige te belasten met ~e~~~~~~~n betaald
de kosten van berging en bewaring dier goederen, en voor
·
elke 1000 lbs. gewicht in rekening te brengen ten hoogste
vijf shillings per dag onverminderd het werkloon aan de
afiading, oplading en be:-ging verbonden.
V oor de berekening der kosten van berging en bewaring Berekening der
zal tot grondslag genom en worden het bedrag daarvoor uit- kosten v~n berging
gegeven.
en bewarmg.
De Regeering zal het 1echt hebben om zelf daarvoor Oprichten van
pakhuizen of entrepOts op te rich ten of daaromtrent met entrepots enz.
private personen overeenkomsten aan te gaan en om nadere
tarieven vast te stellen voor de kosten van berging der
verschillende goederen in zulke pakhuizen."
3. Artikel 17 van genoemde wet wordt gewij zigd als
volgt :" Ieder ambtenaar belast met de invordering der invoer- Invord. v.invoerregrechten, zd, in en voor de uitoefening van zijn ambt tege- ten. _Yrede~echt~r v.
.. y re d erec ht er. "
de mtoefemng zuner
l lJ"k ert"d
lJ ZlJn
ambt.
4. Tusschen artt. 17 en 18 van genoemde wet als een
nieuw artikel 17a ingevoegd een artikel van den volgenden
inhoud :" Overtredingen van de bepalingen dezer wet zullen ge- Strafbepaling.
straft worden met eene boete van ten minste £3 en ten
hoogste £50, en bij wanbetaling gevangenisstraf van ten
hoogste een maand, en de belooning van den aanbrenger
zal do1r de Regeering naar omstandigheden worden bepaald,
echter niet hooger dan de helft van de boeten."
5. Aan alt. 6 van Wet No. 4, 1882, zal worden toegevoegd een nieuwe alinea van den volgenden inhoud : " Op Barberton, Johannesburg en zulke andere plekken Op zekere plaatsen
als door de Regeering, met ad vies en consent van den Uit- geniet belastingvoerenden Raad, zal worden bepaald, zullen de belasting- gaarder 5 percent.
gaardeers genieten 5 per cent van het bedrag der invoerrechten.''
6. Deze bijlage treedt in werking dadelijk na publicatie In werking treden
in de Staatscourant, met uitzondering van de artt. 4 en 5 der wet.
hiervan, die eerst drie (3) maanden later van kracht zullen zijn.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vern em entskantoor,
Pretoria, 5 September 1887.
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WET No. 17, 1887.
Regulaties voor de plaatsen aan Schoonspruit en
Instructie voor den Waterfiscaal.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij Besluit van den Ed. Achtb.
Volksraad, art. 696, dd. 25 Juni 1887.)

De regeling en schikking zooals opgesteld en overeengekomen op den 1cden JanntJri 1187 door de afgevaardigden
~~~gs~f1~ 0~:~~ruit. der Regeering C. J. Joubert en J. H. M. Kock en het Comite
door de belanghebbers gekozen, bestaande uit P. A. Cronje,
B. H. Swart, S. J. IJssel en P. L. Bezuidenhout, en welke
regeling en schikking als Schedule A hieraan is gehecht,
wordt hiermede bevestigd en bekrachtigd.
Aanleggen aan
2. Alle aanleggen langs de Schoonspruit zullen, zooals
Schoonspr. k.'?-nnen die nu zijn, met alle watervoren, reeds daarop uit de Schoonongestoord bhJven. spruit gehaald, ongestoord kunnen blijven, met dien verstande
dat het gebruik van het water zal moeten geschieden in
overeenstemming met de regeling en schikking, genoen::d in
art. 1.
Oog en loop van
3. Het oog van Schoonspruit en van daar de geheele
Schoonspruit altijd loop van Schoonspruit tot waar die in de Vaalrivier loopt
behoorlijk
openge- zu 11en a lt"d
houden
d eigenaars.
1J b eh oorl"k
1J moe t en opengemaa kt en opengeh ou-'
den worden door alle eigenaars of belanghebbenden van zaai·
.
landen, die uit de Schoonspruit besproeid worden, met inachtneming van de regeling en schikking genoemd in art. 1,
en in het bijzonder art. 5 daarvan.
Maken van nieuwe
Indien het noodig zal zijn op de een of andere plaats
loop der Schoon- een nieuwe loop der Schoonspruit te maken, dan zal zulks
spruit op een of geschieden met de hulp der zelfde peorsonen en op de wiJ. ze
ander plaats.
als hoven bepaald.
Eigenaren en belang4. Alle eigenaren en belanghebbenden van plaatsen en
hebbenden verplich-t zaailanden langs de Schoonspruit zullen verplicht ziJ'n hunne
hunne dammen en
.
' ..
watervoren in orde dammen en watervoren 1n behoorhJke orde te maken en te
te houden.
houden.
Dammen niet te
De dammen mogen niet te hoog zijn. Zij moeten zoo
hoog. Geen vlei te gelegd worden dat er geen water buiten de spruit of de
maken
of loop
· vale1en
· kan a fl oopen, en d at h et water 1n
· de
te hinderen.
wat ervoren 1n
spruit niet in zijn vrijen loop worde verhinderd.
Geen lekkage in de
De voren moeten goed dicht gehouden worden, zoodat
voren.
er geene lekkage van eenige aanmerkelijke beteekenis kan
plaats vinden.
Afzet watervoor
Voor iedere watervoor zullen de eigenaren of belangvoor overschothebbenden
van den aanleg, waarvoor de watervoor dient,
water.
verplicht zijn een behoorlijke afzetwatervoor tot in den loop
der spruit te maken en in behoorlijke orde te houden, zoodat

Bekrachtiging van
regeling en schik-
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het overschotwater behoorlijk, zonder hindernis, in den loop
van de spruit vrij kan afioopen.
.
Het nacht- en Zondagswater zal door deze afzetvoren Nacht- en Zondagssteeds behoorlijk in de spruit moeten teruggekeerd worden, water te word;n
teruggekeerd m de
overeenk oms t'1g ar t . 3 van d e rege l'mg en sc h'kk'
1 mg genoem d spruit.
in art. 1. De nacht zal hier verstaan worden te zijn van
zonsondergang tot zonsopgang.
5. Overtreding van art. 2 (d. w. z. gebruik van water in Strafbepaling~n
strijd met de daar genoemde regeling en schikking), wordt voor overtredmg.
gestraft met eene boete van ten minste 5 shillings en ten
hoogste £2 lOs.
Overtreding van art. 3 wordt gestraft met eene boete van
5 shillings voor elken werkdag verzuim voor een werkman.
Overtreding van art. 4 wordt gestraft met eene boete van
ten minste 5 shillings en ten hoogste £2 1Os.
Aile boeten zullen voor de helft komen ten voordeele Besteding der boete.
van 's Lands kas, terwijl de andere helft zal kunnen worden
gebruikt om arbeiders te huren ofbenoodigd gereedschap aan
te koopen om Schoonspruit open te maken en te houden.
6. Er zal door de Regeering een W aterfiscaal van Schoon- Aanstellen van
spruit aangQsteld worden tegen een jaarlijksch salaris van £150. Waterfiscaal.
7. De plichten en rechten van den Waterfiscaal van
Schoonspruit zullen zijn : a. Hij zal letten op het behoorlijk gebruiken van het Wat~rfiscaal moet
water der Schoonspruit en op de stipte naleving dezer toezien .~at water
.
.
. .. en d er sch'kk'
behoorhJk wordt
R egu l a t 1en
1 mg en rege1mg,
In
ar t . 1 gebruikt.
genoemd.
H~j zal de macht hebben om de watervoren van Bevoegd watervorrn
Ventersdorp en Klerksdorp te inspecteeren ten eiude van Ventersdorp en
.
d
d
d Klerksdorp te
den W aterfiscaal van be1de orpen te hou en aan e inspecteeren.
bedoelde regulaties en regelingen.
b. Hij moet minstens · eens in de twee maanden aile Oehouden eens in
water- en afzetvoren en dammen langs de o-eheele de twee maanden
•
•
•
b
aile water- en afzetsprult opnemen en bezwht1gen en den geheelen loop voren te inspecder spruit minstens tweemaal 's jaars. Bovendien teeren.
zal hij in elk bij zonder geval dat een klacht bij hem
wordt ingediend, die klacht moeten onderzoeken en
beslissen.
c. De W aterfiscaal legt aile boeten op in deze Wet be- Bevoegd boete op
dreigd, waarvan men binnen acht dagen in appel tAe leglgedn. t
..
dd
p h ~
ppe aar egen
kan komen biJ den Lan rost van otc e1stroom. binnen s dagen.
De Waterfiscaal stort aile door hem ontvangen boeten Hij verantwoordt
maandelijks bij den Landdro~t van Potchefstroom en boete aan Landzend bovendien een behoorlijken staat daarvan aan drost.
den Auditeur-Generaal.
De helft der boeten ingevorderd onder art. 5, Kan helft der boet.e
die gebruikt kan worden tot het betalen van ge- trekken voor arbei.
b
d' d ders, gereedschaphuurde arbe1ders, of het aankoopen v~n . enoo I~ pen, enz. bij
gereedschap, kan door den Waterfiscaal, 1nd1en nood1g Thesaurier-Generaal
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Generaal getrokken worden. De Waterfiscaal is van
zulke gelden behoorlijk rekening en verantwoording
schuldig.
De \Vaterfiscaal geeft aan den Landdrost van
Waterfiscaal geeft
kennis van weigePotchefstroom kennis van elk geval van onwilligheid
ring om boete te
of verzuim om een door hem opgelegde boete te
betalen.
betalen.
De Landdrost zal, na verloop van den tij d voor
Landdrost vordert
die boete summier
appel bepaald, alsdan op summiere wijze de boete
in.
in vorderen.
d. De Waterfiscaal roept de belanghebbenden op, zoodra
Oproeping v. belanghebbenden d. W.F.
deze Regulatie van kracht is, om de Schoonspruit te
om Schoonspruit in
openen
en in orde te maken.
orde te maken.
e.
Eenmaal
's jaars zal de Waterfiscaal de ingezetenen
Jaarlijksche oproeping der belangkunnen oproepen om den spruitloop in orde te houhebbenden door
den volgens deze Regnlatie, en bovendien in elk geval
Waterfiscaal.
zoodra hij hinder in den loop des waters vindt.
f.
De Waterfiscaal zal bet. toezicht houden over de
Waterfiscaal heeft
toezicht over de
geheele spruit en overtreders ook zonder klachte begeheele spruit, en
boeten nadat hij zoodanige overtreders schriftelijk
kan overtreders
heeft kennis gegeven van den aard der overtreding
belasten na kennisgevin.~.
en hun de gelegenheid heeft gegeven de begane fout
te herstellen.
8. Deze Regulaties treden in werking dadelijk na publiIn werking treden
der wet.
catie in de Staatscourant.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 5 September 1887.

SCHEDULE A.

NOTULEN van Vergadering van het Comite vertegenwoordigende de Eigenaren en Belanghebbers van plaatsen
aan de Schoonspruit, en de Leden der Commissie, op
Donderdag, 13 Januarij 1887.
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Tegenwoordig de beeren: P. A. Cronje, B. H. Swart,
Sarel Yssel en P. L. Bezuidenbout, vertegenwoordigende de
eigenaars en belangbebbers van Scboonspruit en C. J. Joubert en J. H. M. Kock, leden der Commissie.
Het Comite, de waterregeling aan den loop der Scboonspruit in overweging genomen bebbende, gaat volgens opdragt
en na overleg der zaak over tot bet bespreken der eerste
wijze waarop zulks kan gedaan wo1den.
Na rijp overleg worden de volgende regulaties en schikking opgetrokken:
ARTIKEL 1. Plaatsen waar 5 voren zijn, zullen alle voren Plaatsen waar 5
te gelijk mogen wo1 den geleid, met dien verstande ecbter voren zijn.
dat er niet meer water in de voren mag gekeerd worden
als billijkerwijze naar evenredigbeid noodzakelijk is voor de
besproeijing der landerijen.
2. Op plaatsen waar 3 of minder voren zijn, geldt de-- Plaatsen waar 3 of
zelfde bepaling als in art. 1.
minder voren zijn.
3. Op alle plaatsen zal bet nacbt- en Zondag-water bij Nacht- en Zondagsbeboorlijken afzetvoren in de spruit teruggeleid worden.
water.
4. Het oog van Scboonspruit zal tot vermeerdering van Oog v. Schoonspruit
bet water beboorlijk moeten opgemaakt worden, en waar behoorlijkteworden
"
" za1 een. n1euwe
·
1oop m?e.t en gemaakt wor d en, waar
opengemaakt en
va1e~~en
ZlJn
vleijen zijn
betzlJ door de vallm, of door omle1dmg, zoodat het water nienwe loopen
niet in zijn vrijen loop verbinderd worde.
gemaakt.
5. Aan dit werk zal ieder belangbebber zijn deel moeten Ieder belangh. moet
doen, onder de volgende bepalingen : daartoe bijdragen.
a. De belangbebbers en eigenaars van plaatsen aan Verplichting der
Scboonspruit beneden Sterkstroom zullen te belanghebbers
zamen werk~n tot bet openen en sdhoonmaken beneden Sterkstroa1n
der spruit, zooals bepaald in art. 4, te beginnen
van af Klerksdorp of zoodanige andere plaats als
noodig moge geacht worden.
b. De belanghebbers aan Boven Sterkstroom zullen Verplichting der
van af die plaats aan de spruit werken tot aan belanghebbers
het ·oog, zooals bepaald in art. 4; met dien ver- hoven Sterkstroom.
stande dat al bet werk tot en met het oog van
Schoonspruit, gezamenlijk door de belanghebbenden zal gedaan worden.
6. Ventersdorp zal geregtigd zijn tot water uit de spruit Recht van Ventersonder dezelfde voorwaarden als uitgedrukt in art. I.
dorp tot water.
7. Klerksdorp zal geregtigd zij n tot het drie-vierde deel Recht van Klerksvan het in de spruit loopende water.
dorp tot water.
8. Op de plaats "Het Oog van Schoonspruit" zal de Bestaande voor op
thans bestaande voor blijven bestaan, echter zal die voor de plaats f!og van
niet meer water mogen bevatten dan benoocligd is tot be- Schoonsprul&t.
natting van de ihans bestaande en bewerkte landerijen.
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Billijke tegemoetko9. Ingeval door schoonmaken of openen van bet oog
ming waar schoon- het water in de voor van den eigenaar moge belemmerd
makell: of openen v. worden zal hem daarin naar billijkheid te gemoet worden
oog e1gen. belemm. k
'

ge omen.

Erkenning dezer
10. Dit document zal kracht van schikking bezitten
schikking door eige- tusschen de eigenaren en belanghebbenden van plaatsen van
~:~t~r:~ belang- af bet oog v:>tn Schoonsp~uit. tot waar dezelve in de V~al-

rivier loopt, waartoe hetzelve IS onderteekend door de VIer,
door de eigenaars en belanghebbers, gekozene Comissieleden.
Aldus gedaan en overeengekomen ter plaatse PalmiGJtfontein, wijk Schoonspruit, district Potchefstroom, op datum
als boven.

P. A. CRONJE,

B. H. SWART,
S. J. YSSEL,

P. L. BEZUIDENHOUT.
Gedaan met onze medewerking,

C. J. JOUBERT,
J. H. M. KOCK,
G. M. J. VAN DAM,
Secretaris.
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WET No. 18, 1887.
WIJZIGINC van WET No. 13, 1886.
NADEMAAL bij Volksraadsbesluit art. 1344, dd. 29 Juli
1887, aan de Regeering is opgedragen om, onderworpen aan
de goedkeuring van den E. A. V olksraad in zijn a. s. zitting,
art. 1 van Wet No. 13, 1886, genaamd ·'Wet tot het daar·
stellen van een Raad van Examinatoren, )' in dier voege te
wijzigen dat in plaats van den E. A. Hoofdrechter ex-officio
een ander geschikt persoon, hetzij ex-officto of niet, kan worden aangesteld, zoo wordt hiermede met advies en consent
van den Uitv. Raad vastgesteld en bepaald als volgt:
ART. 1. Artikel 1 van ·wet No. 13, 1886, wordt hierbij
gewijzigd als volgt: ,
"De Staats president met den Uitvoerenden Raad wordt Regeering gemac~·
gemachtigd en hem wordt opgedragen van tijd tot tijd, op ti~d xes in stede van
.. h'1erna 1n
· d eze we t b.~ee,d ~r o~sc h reven, negen per-men
vtjf leden te benoe·
d e WlJZe
op den Raad
son en aan te stellen, om te ZIJ n een hchaam, dragende den van Examinatoren.
naam van de "Raad van Examinatoren in de Z. A. Republiek." De Superintendent van onderwijs, de Staatsprocureur
en de Landmeter-Generaal zullen ex-officio leden van dezen
Raad zijn. De overige zes leden worden benoemd door den
Uitv. Raad voor den tijd van drie jaren, onder nadere voorlegging en bekrachtiging van den Volksraad."
2. Deze wijziging wordt van kracht dadelijk na publicatie in de Staatscourant.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernementskan to or,
Pretoria, 24 October 1887.
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REGLEMENT VAN ORDE
VOOR DEN

Volksraad der Z. A. Republiek.
HOOFDSTUK I.
VAN

DE

ZITTINGEN.

ARTIKEL 1.
De gewone jaarlijksche. zitting van den
Volksraad wordt aan de leden bekend gemaakt door eene
kennisgeving in de Staatscourant, welke daarin voor het eerst
6 weken v66r den aanvang der zitting, en vervolgens geregeld tot den aanvang geplaatst, en door ZHEd. den President onderteekend wordt. Al de leden zullen tevens bij
schriftelijke kennisgeving worden opgeroepen, om op dag en
datum vermeld in de Staatscourant, tegenwoordig te zijn.
Buitengewone
2. Tot eene buitengewone zitting worden ·de leden opzitting.
geroepen door eene schriftelijke kennisgeving, onderteekend
door dengene, die volgens de Grondwet 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.
Led~n .niet ~~ staat
3. Indien eenig lid bij de . ontvangst van de Staatsde zittmg biJ te
courant en de schriftelijke kennisgeving, of van een van beide,
wonen.
niet in staat is om de zitting op den bepaalden tijd bij te
wonen, zal hij daarvan dadelijk aan de Regeering, schriftelijk met opgave van redenen, kennis geven, die bij de
opening van den Volksraad zoodanige kennisgeving aan den
Voorzitter zal doen overhandigen.

Oproepingvan leden
voor gewone zitting.

HOOFDSTUK II.
VAN DE l&PE¥-

Ajdeeling I.-Algemeene bepalingen.
Rekwisitie van
Volkraads1eden.

4. Niemand zal als lid van den Volksraad verkiesbaar
zijn, tenzij hij de vereischten bezit, bepaald in art. 31 van
de Grondwet, en vooraf eene uitnoodiging, onderteekend
door minctens 25 stemgerechtigde burgers, heeft ontvangen,
waarvan aan den Uitvoerenden Raad kennis zal moeten ge-
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geven worden; welke uitnoodiging, benevens het antwoord
daarop, 28 dagen voor de kiezing van zoodanig lid plaats
heeft, in de Staatscourant zal moeten bekend gesteld worden.
De leden moeten de volgende vereischten bezitten : Dertig jaren oud zijn; en in de Republiek geboren zijn Vereischten der
of vijftien achtereenvolgende Jaren stemgerechtigde burgers Leden.
der Z. A. Republiek geweest zijn; lidmaten van eene Protestantsche kerk zijn; in de Republiek wonen, en vast eigendom in bet grondgebied der Z. A. Republiek bezitten.
Geene personen van een openlijk slecht gedrag of die Wie niet verkieseen onteerend vonnis ten hunnen laste hebben; geene niet baar.
gerehabiliteerde bankroetiers of insol venten van waar ook;
geene personen die elkander be3taan in de betrekking van
vader, zoon en stiefzoon; geene gekleurden noch bastaarden
zullen toegelaten worden in onze vergaderingen.
Een ieder is gerechtigd, wanneer hij daarvan het bewijs Bezwaren tegen lid
kan leveren, het aan den StaatGpresident in te zen den v66r ~an St~atspresident
dat zoodanig lid zitting neemt. Ingeval het bewijs voldoende m te dienen.
overtuigend is, zal de Staatspresident v66r de opening van
de zitting hetzelve aan den Voorzitter van den Volksraad
ter hand stellen en op de verwij dering van bet betrokken
lid aandringen.
N iemand zal beschou wd worden als lid van den V olks- Lid moet 60 stemraad verkozen te zijn, tenzij hij bij de kiezing de stemmen men verkregen
van minstens zestig stemgerechtigde burgers op zich heeft hebben.
vereenigd, overeenkomstig de bestaande kieswet.
Tevens zal geen krijgsofficier en ook geen ambtenaar Geen ambtenaar
van den Staat, die als zoodanig een vast, hetzij jaarlijksch verkiesbaar.
of maandelijksch salaris geniet, als lid van den Volksraad
verkiesbaar zij n.
5. Ieder lid legt bij het aanvaarden van zijn ambt den
volgenden eed af:"Als verkozen tot lid van den Volksraad dezer Repu- Eed van Volksraadsbliek verklaar, beloof en zweer ik plechtig, dat leden.
ik aan niemand eenige gift gedaan of beloofd heb
om tot die betrekking te geraken, dat ik in die
be trekking getrou w zal zij n aan het volk, mij zal
gedragen overeenkomstig de Grond wet en andere
wetten dezer Republiek, naar mijn beste kennis
en geweten, en niets anders te beoogen dan de
bevordering van het geluk en welzijn der ingezetenen in bet algemeen."
6. lngeval een lid, zonder voldoende redenen, voor Afwezigheid van
korteren of langeren tijd van de zittingen afwezig blijft, zalleden.
de Secretaris van den Volksraad, op voordracht van den
Voorzitter van den Volksraad, zulks ter kennis brengen van
het district, waardoor zoodanig lid gekozen is.
7. Wanneer eenige vacature in den Volksraad ontstaat, Vacature.
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hetzij door den dood of door het bedanken van een lid,
volgens artt. 37, 38 of 39 van de Grondwet of anderszins,
en zulks ter kennisse is gebracht van den Staatspresident,
zal bij daarvan dadelijk kennis geven aan den Voorzitter
van den Volksraad, en daarna op den tijd, bepaald in art. 35
der Grondwet, of in buitengewone gevallen, op zoodanigen
tijd. als zulks zal vereischt worden, electien openen tot aanvulling van zoodanige vacaturen.
Resignatie.
8. Een Raadslid, wenscbende zijne betrekking neder te
leggen, zal zijne resignatie moeten indienen bij den Staatspresident, die na ontvangst daarvan eene nieuwe kiezing zal
bepalen.
Aftreden begint na
9. Geen lid wordt bescbouwd te zijn afgetreden, v66r
kiezing van opvolger dat de kiezing van zijnen opvolger is goedgekeurd.

Ajdeeling II.
VAN

DE

TOELAGE.

10. Ieder lid geniet voor elken dag, dat bij de zitting
bijwoont: verblijfkosten £1 lOs.
11. Aan ieder lid zullen reiskosten worden vergoed
Reiskosten.
volgens tarief, vastgesteld voor ci viele am btenaren.
Berekening daarvan
De reiskosten zullen berekend worden naar den afstand,
die de leden ter b~jwoning van de Volksraadszitting werkelijk bebben af te leggen, namelijk van bunne respectieve
woonplaatsen tot de plaats waar de Volksraad zitting boudt.
Betaling in· even12. a. Wanneer eenig Wl gedurende den tijd dat bij bij
redigheid van tij d
de zitting aan wezig is, de vergadering niet gerevan bijwoning.
geld bijwoont, zal bij, indien er geene bevredigende
verscboonigen bestaan, voor de dagen of gedeelten
daarvan, die bij alzoo verzuimt, geene betaling
erlangen, dan alleen, in evenredigheid van den
tijd waarop bij de vergadering bijwoont.
Leden niet in het
b. W anneer eenig lid niet in bet dorp wonende, den
dorp wonende.
Raad verlaat, retzij door ziekte of anderzins, en
naar zijn vaste woonplaats terugkeert, zal bij,
van af den dag dat hij het dorp verlaat, niet
gerecbtigd zijn tot bet gewone daggeld.
Led en in 't dorp
c. Leden, in bet dorp en bij hunne respectieve woninwonende.
gen zijnde, door ziekte of anderzins verhinderd
den Raad bij te wonen, zullen van af den dag
dat zij den Raad verlaten, niet gerechtigd zijn
tot het gewone daggeld.
Toelagen en reis13. De leden ontvangen hunne toelagen en reiskosten
kosten tegen
tegen kwitantie, onder overlegging eener verklaring van
kwitantie.
den Staatssecretaris van den Volksraad, aanwijzende het
bedrag, waartoe zij gerecht.igd zijn.
Verblijtkosten.
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Ajdeeling III.
VAN DE

KLEEDING.

14. De leden zijn verplicht in het zwart gekleed ter KleeQ.ing der leden.
vergadering te verschijnen, met witten das.
Deze bepaling is van toepassing op de leden van den Uitv. Raad.
Uitvoerenden Raad.
De Voorzitter zal gekleed zijn met een zwarte toga, die Voorzitter.
van voren en om de kraag zal omzoomd zijn met zwart
ft.uweelen band.

Ajdeeling IV.
VAN DE AFTREDIN G.

15. De helft der leden zal iedere twee jaren aftreden, Aftreden der !eden.
zullende daarvan een behoorlijk register worden gehouden,
in verband met art. 35 der Grondwet, en Volksraadsbesluit
art. 154, dd. 11 Juni 1873.
16. Een lid gekozen in plaats van een ander, wiens Tijd van aftreden.
diensttijd bij z\jn aftreden of overlijden nog niet verstreken
was, zal moeten aftreden op denzelfden tijd, waarop zijn
voorganger had moeten aftreden.
HOOFDSTUK III.
VA N D EN V 0 0 R ZIT T E R.

17. De Voorzitter van den Volksraad zal bij meerder- Kiezing van
heid van stemmen door de Volksraadsleden worden gekozen, Voorzitter.
in verband met art. 41 der Grondwet.
18. De Voorzitter is belast met het open en en sluiten Opent en sluit de
der zittingen en vergaderingen, en met het handhaven van vergaderingen.
· orde gedurende dezelve.
19. De Voorzitter heeft hetzelfde recht als ieder ander Neemt deel in dislid, aan de beraadslagingen, stemmingen en benoemingen cussies en stemmen.
deel te nemen; bij staking van stemmen is de uitgebrachte
stem van den Voorzitter beslissend.
20. De Voorzitter en de Secretaris onderteekenen elken Onderteekent
dag, na goedkeuring, de notulen der vergaderlng van den notulen.
vorigen dag.
21. Bij ontstentenis van eenen Voorzitter neemt het Oudste Jid .. ..
oudste lid in dienst en in jaren diens plaats in, en doet ageert tlJde:lJk b 1J
·
onm1'dd el"k
IJ t ot d e t"d
IJ el"k
IJ e of vas t e b enoem1ng
van eenen ontstentems
Voorzitter. van
Voorzitter overgaan, naarmate de Voorzitter. slechts voor het
oogenblik afwezig is of geheel ontbreekt.
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HOOFSTUK IV.
VAN

Secretaris.

Eed v. d. Secretaris.

D EN

S E CRETA R I S.

22. De Volksraad benoemt buiten zijn midden eenen
Secretaris, op voordracht van den Uitvoorenden Raad, valgens art. 36 der Grond wet, zullende de Secretaris tevens
verantwoordelijk gesteld worden voor aile documenten van
den Volksraad, onder het geven van securiteit.
23. De Secretaris legt bij de aan vaarding zijner betrekking den volgenden eed af:"lk zweer, dat ik als Secretaris van den Volksraad,
de op mij rustende plichten naar het beste van
mijn kennis en vermogen, met ijver en trouw zal
behartigen, dat ik met de stipste 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 daaromtrent wordt opgeheven.-Zoo WAARLIJK HELPE
MIJ GoD ALMACHTIG !''

24. De Secretaris blijft zijne betrekking bekleeden, totdat de Volksraad goedvindt hem te ontslaan, of ZHEd. de
President, volgens art. 79 der Grond wet, hem st.uit.
Salaris.
25. Bij de benoeming van een Secretaris wordt tegelijkertijd zijn ~ door den Volksraad bepaald.
Kleeding.
26. De Secretaris verschijnt in het zwart gekleed ter
vergadering.
Notulen.
27. De Secretaris houdt behoorlijk notulen van de verrichtingen en besluiten van den Volksraad, en legt iederen
dag de notulen der vergadering van den voorgaanden dag
aan de leden ter goedkeuring voor.
Notulen van den
28. De notulen van den laatsten dag eener vergadering
laatsten dag.l
worden door den Secretaris ter goedkeuring voorgelegd aan
eene Commissie van drie leden, uit en door den Volksraad,
v66r het sluiten der zitting te worden benoemd, en waarvan
de Voorzitter een der leden is.
Register van
29. De Secretaris houdt een behoorlijk register, aanwijverkiezing.
zende den tijd van verkiezing, de toelating en de aftreding
Toelating en aftre- der Ieden van den Volksraad, en een presentieliJ' st aantooding der leden.
nende welke leden, gedurende de zitting, de vergaderingen
dagelijks geregeld bijwonen.
Boek van v-olgorde
30. De Secretaris houdt een boek waarin hij de volgder werkzaamheden. orde der werkzaamheden van den Volksraad naar den tijd,
waarin zij ter zijner kennisse komen, opteekent; met dien
verstande, dat hij de memories, welke eenig bepaald punt
van werkzaamheid betreffen, die aan hem ter hand gesteld
worden, bij de behandeling van dat punt ter tafel brengt,
Diensttijd.
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zonder den tijd barer indiening in aanmerking te nemen.
31. De Secretari~ maakt elken dag door aanplakking Kennis van onder(na afioop der vergadering) aan de buitendeur der Raadzaal werp terbehandeling
bek0nd, welke onderwerpen waarschijnlijk iu de vergadering den volgenden dag.
van den volgenden dag zullen behandeld worden.
32. De Secretaris brengt alle besluiten van den Yolks- Geeft aan belang·
raad schriftelijk ter kennisse van de daarbij belanghebbende I:~bbem1e. schrifte·
·
hJk
kenms van
personen, me t u1'tzon d ermg
van b Ul't en1an dsch e au t on•terten,
besluiten.
aan wien de mededeeling van dergelijke besluiten geschiedt
door tusschenkomst van ZHEd. den Staatspresident, aan
wien daartoe door den Secretaris de noodige stukken worden toegezonden.
HOOFDSTUK V.
VAN

DE

VERGADERINGEN.

Ajdeeling I. Van den tijd.
33. De vergaderingen worden gehouden van des voor- Tijd voor 't houden
middags 9 tot 12 uur, en van des namiddags 2 tot 5 ure. der vergaderingen.
De Secretaris zal den tijd aangeven voor het openen der
vergaderingen op elken dag volgens almanak, en hij zal den
Bode gelasten de klok minsten 5 minuten v66r de opening
der vergaderingen te luiden.
34. Zoodra na 9 en 2 ure een getal van 12 leden aanwezig is, wordt de vergadering geopend.

Ajdeeling II.
VAN

DE

STEMMEN

EN

BENOEMINGEN.

35. Alle besluiten worden bij mondelinge stemming en Stemming mondemet volstrekte meerderheid van stem men der stem men de lings bij volstrekte
meerderheid.
l ed en genomen.
_
36. De Voorzitter heeft het regt voor te stellen, dat Besluit bij acclaeen besluit genomen worde bij acclamatie. Op voorstel van matie.
een der leden echter, daarbij gesecondeerd, is hij verplicht
de stemming te doen plaats grijpen op de wijze in art. 35
bepaald.
37. Geen lid mag zich buiten stemming houden, tenzij ge- Irder lid moet
gronde redenen door hem worden opgegeven.
stemmen.
38. Alle voorstellen, ten aanzien van eenig onderwerp, lnlevering van
in behandeling zijnde, wordt aan den Voorzitter ingeleverd voorstellen.
en door hem door elka1~der gezet en genommerd aan den
Secretaris overhandigd worden.
39. Over amendementen wordt gestemd v66r dat de Stemmen op amenvoorstellen waarop zij betrekldng hebben in stemming wor- dementen.
den gebracht. Worden zij verworpen, dan worden de origineele voorstellen in den omvraag gebracht.
12
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40. Alle b.enoemingen geschieden met volstrekte meerderheid van stemmen der stemmende leden, met gesloten
briefjes.
Herstemming.
41. Wanneer bij de vrije stemming niemand de volstrekte meerderheid op zich vereenigd heeft, heeft er eene
herstemming plaats tusschen de personen die bet grootste
aantal stem men op zich hebben vereenigd; met dien verstande echter, dat. er een dubbel getal of meer zal worden
genomen.
Weder herstemming
42. Wanneer bij eene herstemming twee of meer personen een gelijk aantal stemmen op zich hebben vereenigd
heeft de herstemming tusschen die allen plaats.
Waar bij stemming
43. Voor bet geval dat eene stemming voor twee canvoor twee slechts
didaten vereischt wordt, en bij zoodanige stemming een de
een de volstrekte
d h 'd h ee f t, en twee of meer een gelijk
meerderheid heeft. volstrekte meer er e1
aantal stemmen hebben verkregen, zal tusschen deze laatsten
eene herstemming plaats hebben, overeenkomstig bet voorgaande artikel, en zal dan diegene, die de meerderheid der
stemmen op zich heeft vereenigd, op bet tweetal worden
geplaatst.
Welke stembrietjes
44. Alle blanco stembriefjes en ook die, welke niet
ongeldig.
duidelijk aanwijzen de persoon of personen voor wie gestemd
wordt, zullen als ongeldig beschouwd en van de ter vergadering uigebrachte stemmen afgetrokken worden.

stemming bij
benoemingeu.

Ajdeeling III.
VAN

Roepen tot de orde

Opleggen van
zwijgen.

Perzoon 1ijke
beleediging.

Ongeregeldheid,
wangedrag,
verstoring.

DE

ORDE.

45. Zoo dikwijls een lid bij de beraadslaging van bet
in behandeling zijnde punt afwijkt of in zijne woordvoering
de palen der betamelijkheid te buiten gaat, wordt hij door
den Voorzitter tot de orde geroepen.
46. W anneer zoodanig lid d1 iemalen tot de orde is geroepen, kan de Volksraad besluiten dat hem bet zwijgen
wordt opgelegd totdat de beraadslagingen over bet in behandeling zijnde punt zijn gesloten.
4 7. Eenig lid zich aan pers:)onlijke beleediging van een
ander lid schuldig makende, kan door een besluit van den
Volksraad verplicht worden daaromtrent verschooning te
vragen.
48. Eenig lid, zich aan ongeregeldheid, wangedrag of
verstoring der orde schuldig makende, wordt voor de eerste
maal door den V oorzitte.::- berispt; voor de tweede maal gedurende dezelfde vergadering wordt hij andermaal berispt,
en daarvan aanteekening gedaan in de notulen, en voor de
derde maal kan hij door den Volksraad worden verplicht
de vergadering tot de heropening of wel voor bet geheele
zittingjaar te verlaten, en zal, indien zulks door den VoorDigitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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zitter van den Volksraad zal worden noodzakelijk geacht,
door den Secretaris van den Volksraad van zijn gedrag aan
bet distrikt hetwelk hij vertegen woordigt, worden kennis
gegeven.
HOOFDSTUK VI.
VAN DE BERAADSLAGINGEN.

49. De beraadslagingen zijn vrij.
Vrije beraadslaging.
50. De Volksraad kan bij besluit verklaren dat bet Sluiten der beraad.
punt of onderwerp in behandeling genoegzaam is toegelicht, slagingen.
en dat de beraadslagingen daarover gesloten zijn.
51. Nadat Zijn Hoog-Ed. de Staatspresident of zijn ver- Elk lid heeft het
tegenwoordiger, over eenig punt of onderwerp het woord heeft regt. na den Staatsgevoerd, mogen de beraadslagingen
daarovor. niet gesloten president
.
te voeren. het woord
worden, dan nadat elk hd eens de gelegendmd gehad heeft
hem te beantwoorden.
52. N adat de beraadslagingen over eenig punt of onderwerp gesloten zijn, mag daarover het woord niet meer gevoerd worden.
53. Geen voorstel, al vorens het door een lid onder-leder voorstel moet
steund is, wordt in beraadslaging gebracht. De voorstellergesecondeerd woren de secvndant hebben het recht, bij het doen van eenig den.
voorstel, het kortelijks toe te lichten. Het beginsel is aangenomen om amendementen op voorstellen, reeds onder
discussie te kunnen indienen.
Elk lid heeft het recht eenmaal het woord te voeren
over ingediende voorstellen of amendementen.
Door amendementen wordt bedoeld zelfstandige voor- Amendementen.
stellen, ten doel hebbende, aanvulling, wijziging, verandering
of verbetering van reeds ingediende voorstellen.
54. Elk lid voert staande het woord, hebbende het recht Elk lid spreekt
tweemaal over hetzelfde onderwerp of artikel aan de orde, staande,
bet woord te voeren ; om meermalen te spreken wordt de
toest<t~mming van den Volksraad vereischt.
55. vVanneer twee of meer leden tegelijk bet woord Voorzitter beslist
willen voeren, beslist de Voorzitter wie bet eerst zal mogen wie aan de beurt is.
spreken.
56. Ieder lid heeft het recht te verzoeken, dat eenig Aanteekening van
punt door hem in bet midden gebracht, of eenige grond, geven voor stem enz.
waarop z~in stem of weigering om te stemmen berust, bepaald in cte notulen worden aangeteekend.
57. Ieder lid heeft bet recht te vorderen, dat de stem- Stemming kan op
ming over eenig punt uitgesteld worde tot den voJgenden rnotie uitgesteld
dag (uitgezonderd op den laatsten dag der zitting) mits dat worden.
de meerderheid van den Volksraad zulks toestemt, in welk
geval de beraadslagingen over zoodanig punt den volgenden
dag op nieuw begonnen worden, mogende die beraadslaginDigitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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gen of de stemming echter, niet op nieuw op dJ vordering
van hetzelfde of eenig ander lid worden uitgeste1u.
Ontbieden van per58. Wanneer de Volksraad of eenige uit zijn midden
sonen en ambtena- benoemde Commissie het noodig acht, een ambtenaar of
refnCvoor .V?lksraad eenig privaat persoon over eenig punt te hooren, kunnen
0
OIDIDISSH'.
• h
zij hem daartoe voor z1c
ontb'1e d en; zu 11en d e zu1k e pr1•vate
personen, indien zij zulks verlangen, voor hunne reis- en
verblijfkosten betaald worden volgens het tarief vastgesteld
voor ci viele am btenaren.
HOOFDSTUK VII.
VAN

DE

WERKZAAMHEDEN.

A fdeeling I. Van de Orde.
59. De leden van den Vo1ksraad zullen, v66r het aanvaarden hunner betrekking beeedigd worden door de Volksraadsleden, die op den dag der zitting tegenwoordig zijn,
in verband met art. 31 der Grondwet en art. 34 van dit
Reglement van Orde.
Wanneer niet 12 le60. Wanneer er op den bepaa1den tijd, bij den aanvang
d_~n tegenwoordig der, of gedurende de zitting eenige leden mochten ontbreken,
ziJn.
om het vereischte getal van 12 1eden uit te maken, zullen
de Voorzitter en andere leden de macht hebben, zoovele
andere oud Volksraadsleden, of andere aanwezige daartoe
geschikte en bekwame personen, in verband met art. 3 l der
Grondwet, te benoemen, aan te stellen en te doen inzweren
om als Volksraadsleden in hunne zittingen mede werkzaam
te zijn, totdat dezelve zullen zijn afge1oopen.
Commissies om PreArt. 61. Na de eedsafiegging der nieuwe leden, benoemt
sident en Leeraar de V oorzitter twee Commissies. Eene Commissie van drie om
af te halen.
ZHEd. den Staatspresident ter vergadering binnen te leiden
en zoo zich het geva1 niet opdoet vermeld in art. 63 het
eerste gedee1te, nog eene andere commissie van twee leden
om den leeraar af te halen, die z;al verzocht worden de vergadering te openen met gebed.
Opening van Yolks62. Zoodra Zijn Hoog-Ed. de Staatspresident ter vergaraad met gebed.
dering is binnen geleid, wordt door een der 1eeraars van de
thans bestaande drie Hollandsche Kerken namelijk de Hervormde Kerk, van de plaats waar de zitting is, die daartoe
vooraf door den Voorzitter schriftelijk is uitgenoodigd, een
gebed gedaan. Wat het te houden gebed bij de sluiting der
vergaderingen betreft zal dezelfde regel worden gevolgd.
Gebed door Voor63. Ingeval er geen leeraar van eene der bovengenoemde
zitter.
kerken aanwezig is, wordt een gebed gedaan door den Voorzitter of een door hem daartoe aangewezen lid, of door eenig
ander persoon, door hem daartoe uitgenoodigd.
Aanspraak van
64. Na het gebed doet zijn Hoog-Ed. de President zijne
President.
aanspraak.
Beeediging der
led en.
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65. Na het houden der aanspraak, we1ke vooraf gedrukt Antwoord van Vooren na het uitsprekei'l. terstond aan de 1eden rondgedee1d zitter daarop.
wordt, beantwoordt de voorzitter deze kort en schrifte1ijk.
De V olksraad za1 daarop eene Commissie kiezen van drie Begrootings Comleden, be1ast met buiten den tijd der vergaderingen, de reke-missie.
ningen van het afgeloopen jaar en de begrooting van het
loopend jaar te onderzoeken, en welke Commissie, wanneer
de rekeningen en de begrooting aan de orde geste1d zijn,
dienaangaande haar rapport uitbrengt, bij monde van den
daartoe bij de Commissie benoemden rapporteur.
66. Vervolgens worden de werkzaamheden voortgezet in Voorstelling der
de orde waarin zij volgens het in Art. 30 verme1de ordeboek werkzaamheden.
voorkomen:
a. Wr anneer eenig lid van den V o1ksraad van de orde Moties door leden
wenscht af te wijken, zal hij dade1ijk na goed- ingediend.
keuring der notulen van den vorigen dag, daarvan 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 worden.
b. Op dien, door het lid voor te stellen dag, za1 hij Motie op bepaalden
zij n voorstel aan den Vo1ksraad voorbrengen, bij dag te worden voor. vo1doemng
·
.. voors t e1 vervalt . gebracht.
met
waa:-van ZIJn
c· De Voorzitter besluit en bepaalt den dag, waarop Dag bepaald voor
de inlichtingen zullen worden gegeven of de stuk- inlichtingen.
ken ingediend.
d. Bij afwezigheid van bet lid kan een ander lid het
voorste1 overnemen.
e. De Secretaris van den V o1ksraad zal schrifte1ijk Kennis van docu·
kennis geven aan den Staatssecretaris van de in- menten dievereischt
. ht wor d en. worden.
. l1tlngen
.
of d ocumen t en, d'1e vere1sc
11c
f. Wanneer eenig lid in den loop der zitting eene Hoe te handelen
motie indient ten doel hebbende de verandering waar motie inge.. . .
h et ' a1sc
J:
h auen
£X'
wet op
WlJZlging,
of t"d
lJ e1lJ.. k b m'ten wer-'diend
besluitom
te veranking stellen van eenige wet of wetsartike1, zal, deren, enz.
voordat op zoodanige motie verder 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 Volksraad van oordeel is, dat er geene genoegzame en grondige redenen aanwezig zijn, om zoodanige motie gedurende dezelfde zitting te behandelen, zal aan de Regering opgedragen worden,
die in de volgende zitting weder aan de orde te
brengen en den inhoud daarvan, zoo noodig, drie
maanden van te voren in de Staatscourant te
doen publiceeren.
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voorzitter en Secre67. Indien gedurende de zittting verschillende werkzaamtaris van Volksraads- heden aan Volksraads-commissien worden opgedragen, zullen
Commissies.
zij uit hun midden eenen Voorzitter kiezen en aan elke zoo-

danige Commissie zal een Secretaris worden toegevoegd, die
door zoodanige Commissie zal worden gekozen.
Indienen en behanCommissie-rapporten van Volksraads-commisl3ien zullen,
d.eling van Commis· zooals zij in de volgorde zijn ingediend, behandeld worden,
sierapporten.
nadat het onderwerp aan de orde zijnde, afge:1.ande1d is,
tenzij de Raad oordeele om de behandeling uit te stellen. Aan
Vergoedin~ aan
de Secretarissen der Volksraads-commissien zal voor hunne
Secretaris en leden. werkzaamheden respectievelijk worden toegekend eene som
van vijf shillings Stg. per uur en aan ieder lid der Commissie voor de uren die zij buiten den tijd der V olksraadsvergaderingen werkzaam zijn: een bedrag van zes shillings
Stg. per uur.
.
Afwijken van de
68. Wanneer het wenschelijk is van de orde in Art. 67
orde.
bepaald af te wijken, heeft de Volksraad de macht daartoe
te besluiten.
Onafgedane werk·
69. Wanneer bij de sluiting van eene zitting eenige
zaamheden.
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
Commissie bedoeld bij Art. 66 van het Reglement van Orde,
welke tijdens de zitting waarin de Commissie werd aangesteld, moeten behandeld worden.
Afddeeling II.
VAN WETSONTWERPEN.

Wetsontwerpen drie
70. Geen wetsontwerp wordt
maanden vooruit te overweging genomen tenzij hetzel ve
worden gepubliceerd
/ / d en aan vang a'er z1.tt'1ng 1n
. de
·
voor

door den Volksraad in
minstens drie maanden
staatscourant IS
. openb aar
gemaakt, onderteekend door hem door wien het wordt vastgesteld, in verband met art. 12 en 69 der Grondwet.
Uitzondering daarop
71. De Volksraad heeft de macht om bij een besluit,
waarbij de red en en grondig zij n opgegeven, te bepalen dat
een wetsontwerp in overweging zal genomen worden, al is
hetzelve niet drie maanden te voren, of zelfs in het geheel
niet, vooraf bekend gemaakt, in verband met art. 12 der
Grondwet.
Voorstellen van
72. Aile voorstellen van Wetten, Reglementen oflnstruc~:~t~~d~~~t te wor- ties, of anderszins, die door den Volksraad moeten worden
·
behandeld, zullan vooraf worden afgedrukt en zal eene copie
van zoodanige documenten eenen dag v66r de behandeling
van het onderwerp voor ieder Volksraadlid worden ter tafel
gelegd.
Private wetsont73. Geen wetsontwerp wordt zonde1· voorafgaand verlof
werpen.
van den raad ter tafel gebracht uitgezonderd die door den
Staatspresident aangeboden zijn; van iedere motie om verDigitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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lof 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 onmiddelijk bij
den Secretaris van den Volksraad indienen, die het dadelijk
zal stellen in handen van de Regeering om daarmede te
handelen zooals vermeld in art. 67, letter f.
74. W anneer de behandeling van eenig wetsontwerp aan Behandeling van
de orde is, zal dit allereerst in zijn geheel worden voorge- wetsontwerp.
lezen en indien met betrekking tot zoodanig wetsontwerp,
eenige memories in den Raad aanwezig zijn, zullen die eerst
worden voorgelezeu, en indien daarna geene moties daarmede
in verband aan de orde z\jn gesteld, zal over de aJgemeene
strekking allereerst beraadslaagd en gestemd worden; wanneer die wordt afgekeurd, wordt het onderwerp beschouwd
als te zijn vervallen.
7 5. W anneer de algemeene strekking is goedgekeurd Over ieder deel van
worden achtereen volgens de verschiilende deelen van het '~.on twerp afzonderontwerp een voor een in overweging genomen en over elk hjk gestemd.
derzelve, na de sluiting der beraadslaging over hetzelve, afzonderlijk gestemd.
Deze beraadslagingen kunnen in Comite-Generaal worden
gehouden.
76. Na de stemming over de afzonderlijke deelen van Tweede lr.zing.
het wetsontwerp is afgeloopen, zal het in zijn geheel weder
worden voorgelezen en zal dan de dag bepaald worden,
waarop het gewijzigde of niet gewijzigde wetsontwerp weder
in zijn geheel zal worden behandeld.
Tusschen de laatstgenoemde voorlezing en de daarop Tijd tusschen. tweede
volgende van het geheele wetsontwerp, zullen minstens 24 en derde lezmg.
uren moeten voorbijgaan, tenzij dezelve geen uitstel kan
lij den. Bij die behandeling zal aileen geoordeeld worden over
het al of niet aannemen van de wet en geene amendementen
zullen toegelaten worden dan aileen die, welke den vorm
betreffen.
Indien de Volksraad besluit eenig wetsontwerp aan te Besluit aangaande
nemen, zal bepaald worden. wanneer de wet in werking zal in werking treden.
treden.
Indien de Volksraad besluit dat eene wet dadelijk in
werking zal treden, zal.daarvan onmiddelijk aan de Regeering
worden kennis gegeven, met opdracht om de wet dadelijk
zonder verzuim in de StaatsCO'urant te doen publiceeren, ten
einde daaraan uitvoering te geven.
77. Aile W etten en Volksra.adsbesluiten, die gedurende Publica tie van alle
eene zitting van den Volksraad worden gepasseerd, moeten wetten en _Yolks. maan d en na a fl oop raadsbeslmten.
.
. l"k
en mter
IJ b'mnen d ne
t en spoe d 1gste
van iedere zitting, in volgorde, in eene buitengewone uitgave
van de Staatscourant worden gepubliceerd, .en zal dadelijk bij
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de uitgifte van zoodanig nommer van de Staatscou1·ant een
exemplaar aan ieder lid van den Volksraad worden toegezonden.
A {dee ling III.
VAN

MEMORIES.

78. De Volksraad neemt geene memories in behandeling
tenzij dezelve door een lid of door den Staatssecretaris worden ingediend.
79. Ieder lid is verplicht aan den Volksraad de memories in te dienen, die hem daartoe worden ter hand gesteld.
80. Ieder lid is verplicht zich zooveel mogelijk met den
Leden moeteu bekend zijn met
inhoud en de betrekking der hem ter hand gestelde memoinhoud der
ries bekend te maken, ten einde dezel ve, wanneer vereischt,
memories.
te kunnen toelichten.
Memories aan Secre81. Alle memories, aan den Volksraad ingezonden, zultaris Volksraad
len zonder verzuim aan den Secretaris van den Volksraad
overhandigd.
worden overhandigd, die deze volgens den tijd der ontvangst,
in het ordeboek inschrijft, en geene memorie, later dan acht
dagen na de opening der zitting ontvangnn zal wurden aanTe laat ontvangen genomen; ieder alzoo te laat ontvangen memorie zal door
memories.
den Secretaris aan de memorialisten worden teruggezonden.
Onder de uitdrukking "te laat," zal verstaan worden de tijd,
vervat binnen drie maanden na afioop van elke gewone
I!1houd der memo- zitting. Geene memorie zal meer dan een punt bevatten,
ries.
of over meer dan een onderwerp handelen, en iedere memorie
zal zoo duidelijk mogelijk geschreven of gedrukt zijn, en
verder den naam van het district waar de memorialisten
woonachtig zijn, den datum en de naamteekeningen der
memorialisten beva.tten. Indien memories al deze laatstgemelde bijzonderheden niet bevatten, dan zullen ze eveneens
worden teruggezonden, hoewel binnen den bepaalden tijd
ingediend.
Volksraad k:m om
In buitengewone gevallen zal de Volksraad de macht
gegro.nde redenen te hebben om bij een besluit waarbiJ' de redenen grondig zijn
laat mgezonden
'
'
.
·
memories behanopgegeven, te bepalen, dat een later mgezonden memone zal
delen.
aangenomen en in overweging genomen worden.

Indienen van
memories.

HOOFDSTUK VIII.
VAN ZIJN HOOG-ED. DEN STAATSPRESIDENT.

Staatspresident
82. Zijn Hoog-Ed. de Staatspresident woont O.e vergadetegenwoordig.
ling bij wanneer hij zulks goedvindt.
Leden Uitv. Raad en
83. Zijn Hoog-Ed. de Staatspresident en de leden van
Hoo£tdendv. D ep~rte- den Uitvoerenden Raad hebben het recht aan de beraadmen en ee1en 1n
l .
d
..
discussie.
s agmgen eel te nemen, zooals bij art. 55 bepaald; terWIJl

op verzoek van den Staatspresident ook de hoofden van
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Departementen, waartoe het onderwerp in discussie behoort,
door den Volksraad kunnen uitgenoodigd worden daaraan
deel te nemen.
84. Wanneer Zijn Hoog-Ed. de Staatspresident de ver- Staatspresident kan
gaderingen niet bijwoont, heeft hij bet recht den Staats- vertege~wo?rdiger
secretaris of een der leden van den Uitvoerenden Raad a1s hebben m' olksraad
'
den vertegenwoordiger van het uitv1erend gezag, in zijne
plaats, ter vergadering te doen verschijnen.
85. vVanneer Zijn Hoog.-Ed. de Staatspresident niet in Uitnoodiging aan
de Vergadering tegenwoordig is, en de Volksraad hem wenscht Presid~?t om te
te hooren, doet dezel ve hem daartoe schriftelijk uitnoodigen. verschlJnen.
86. Wanneer de Volksraad zulks noodig acht, verzoekt Volksraad kan Presihij Zijn Hoog-Ed. den Staatspresident bij besluit, de verga- dent ve~~oeken zich
dering te verlaten of daaruit afwezig te blijven, in welk ge- te verwiJderen.
val, indien de Volksraad zulks verlangt, ook de Staatssecretaris of eenig lid van den Uitvoerenden Raad daarin niet
mag verschijnen.
87. De plaats van Zijn Hoog-Ed. den Staatspresident Plaats v. President.
is ter rechterzijde van den Voorzitter.
HOOFDSTUK IX.
VAN

DE

T 0 E H 0 0 R DE R S.

88. De vergaderingen hebben plaats in bet openbaar, Vergaderingen in 't
uitgezonderd wanneer de Volksraad besluit eene vergadering openbaar en met
met gesloten deuren te houden, in welk geval de toehoorders gesloten deuren.
niet toegelaten worden, of verplicht zijn zich onmiddelijk te
verwijderen, in verband met art. 45 der Grondwet.
89. De toehoorders mogen zich niet onder de leden Toehoorders hebben
van den Volksraad vermengen, noch eenige andere, dan de bestemde plaats.
daartoe voor hen bestemde plaatsen innemen.
90. De toehoorders zijn verplicht de meest mogelijke ~oeho~rders moeten
stilte in acht te nemen, bij verzuim waarvan de Voorz1tter ziCh shl houden.
gehouden is, hen tot de orde te roepen ofte doen verwijderen.
91. Geen ambtenaar, die daartoe niet volgens eenig Plaats voor
wetsrtrtikel gerechtigd is, wordt toegelaten in de voor den ambtenaren.
Volksraad bestemde afdeeling der raadszaal, tenzij, indien
daartoe gelegenheid is, de Voorzitter hem daartoe eene bepaalde plaats binnen die afdeeling vergunne, in welk geval
bet echter zoodanig ambtenaar verboden is in eenig gesprek
met eenig lid te treden, bij overtreding waarvan de Voorzitter verplicht is hem onmiddelijk de afdeeling te doen
verlaten; de Voorzitter zal echter het recht hebb'en om een
ieder toe te laten onder bovengenoemde bepalingen.
92. De Volksraad heeft bet recht aan den berigtgever Berichtgeyer van
van eenig dagblad, enz., tot bi.,woning der vergaderingen, dagblad toegelaten.
eene geschikte plaats aan te wijzen.
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HOOFDSTUK X.
RAADSLEDEN ZULLEN BIJEENKOMSTEN HOUDEN.

BijeEmkomsten door
9B. Ieder
Raadsleden te. h.ou- na ontvangen
den voor de z1ttmg. tmg
.
v1n d en

Raadslid is verplicht om zoo E,poedig mogelijk,
kenn:isgeving, dat de gewone jaarlijksche zitV olk sraa d Is
· opgeroepen, voot·
/ / d e z1'tt'mg van
c,en Volksraad, b~jeenkorr.sten te houden in zijn district ten
cinde het gevoelen, de wenschen en de belangen van het
publiek te hooren.
Na de zitting.
94. Ieder Raadslid is verplicht om zoo spoedig mogelijk,
na afioop van iedere Volksraadszitting en na publicatie der
gepasseerde Wetten en Raadsbesluiten, bijeenkomsten te houded 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.
Veldcornet gehou95. Ieder Veldkornet is verplicht om de Raadsleden
den hulp te vervan zijn district in het houden hunner bijeenkomsten en
leenen.
het oproepen daarvan alle hulp en assistentie te verleenen,
en in persoon tegenwoordig te zijn.

HOOFDSTUK XI.
SLOTBEPALINGEN.

Strijdige bepalingen
96. Van het oogenblik der
herroepen.
Reglement of van bijvoegingen

in werking treding van dit
ot wijzingen, zijn alle vroegere bepalingen daarmede strijdig, afgeschaft.
Reglement te wor97. Dit Reglement wordt gedrukt en f.l,an ieder tegenden gedrukt enz.
woordig of toekomstig lid van den Volksraad, wordt daarvan
een afdruk uitgereikt.
In werking treden.
98. Dit Reglement zal in werking treden 3 maanden
na publicatie in de Staatscourant.

S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staa tssecretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 23 Mei 1887.
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VOLKSRAADSBESL"CIT, 3 MEl 1887.

Art. 26. t'De Raad, gelet hebbende op de eerste alinea Tijd bepaald voor
van art. VI, van de aanspraak, besluit te bepalen als volgt: requisitie~ van ver" Dat met het oog op V\T et No. 4, 1871' regelende do kiezi.ng v :m Staats· ·
. . . voor d e verk1e
. .. president.
ver1nezmg
van een Staa t spres1'den t , reqms1t1es
zing van ee:n Staatspresident voor de Z. A. Republiek me';
de antwoorden daarop bij de Uitvoerenden Raad zullen moeter.1
worden ingezonden en in de Staatscourant gepubliceerd, niet
later dan 1 December a. s.
"De verkiezingen in de verschillende wijken plaats te Tijd van verkiezin"'.
vinden van af den 15en Januari 1888 tot en met den 15en
"'
Februari daaropvolgende.
"De kiesloten ten Gou vernementskantore te worden in- InlevPring der
geleverd voor of op den 15en Maart 1888."
kiesloten.

VOLKSRAADSBESLUITEN, 4 MEl 1887.
Art. 30. "De Raad in overweging nemende art. 20 van Termijn voor aande Conventie van Pretoria (behouden in de Conventie van spraken op compen.
satie voor gronden
L on d en aI s ar t . 11 d aarvan ) waar d oor aII e gron db1even
en door de Pretoria
schenki11gen van grond, vallende buiten de grenslijn, bij de Conventie buiten
genoemde Conventie van Pretoria bepaald, van onwaarde en den Staat gevallen.
kracbteloos zijn geworden en nog zijn en waardoor voor bet
regt op grond is in de plaats gekoinen een regt op compensatie,
te bepalen door den Volksraad;
"Overwegende verder dat reeds van bet jaar 1881 afde
gelegenbeid tot het aanvrt~gen en verkrijgen van zulke compensatie heeft bestaan;
"Overwegende verder de wenscbelijkheid dater een einde
kome aan deze compensatie zaken en deze compensatie-kwestie
finaal worde afgesloten, zoowel wat aangaat de W estergrens
als de Oostergrens dezer Republiek;
"Besluit de Regering op te dragen een termijn te be- Regeering opgedrapalen (niet korter dan zes en niet langer dan twaalf maan- gen noodige regeling
den) binnen welken aile aanspraken op compensatie v:::or te maken.
gronden door de grenslijn der Pretoria Conventie gevallen
buiten bet grondgebied van dezen Staat, en waarvan de gronbrieven en scbenkingen derhalve van nul en geener waarde
zij n, zullen moeten zij n ingezonden; met dien verstande dat
geene aanvragen op compensatie, na verloop van dien termijn ingezonden, meer in overweging zullen worden genomen
en bet regt op compensatie aldan zal verloren zijn;
"Besluit verder de Regeeri.ng op te dragen zoodanige
regelingen en bepalingen te maken als zij in bet belang van
de uitvoering dezer zaak noodig of wenschelijk mogt acbten;
"Overwegende verder Volksraadbesluit art. 92, dd. 12
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Mei 1885, 1) waarbij de grondbrieven door den Administrateur van Niekerk in het vroegere gebied genaamd Stellaland
uitgegeven, worden erkend, en de wenschelijkheid inziende
om allen twijfel op te heffen aangaande de beteekenis of de
be:loeling van dit VolksraaJsbesluit;
"BEsluit en verklaart hierbij dat daardoor erkend zijn
en worden alle grondbrieven, uitgereikt doOJ de Regeering
of Commissie van Bestuur van het gebied, vroeger bekend.
als Stellaland, of door den Administrateur of den Voorzitter
der Commissie van Bestuur van dat gehied overeenkomstig
en ingevolge de verdragen met en de verklaringen en cessies
en opdragten van wijlen het Groot-Opperhooid David Massouw
Riet Taaibosch, in het bijzonder het vredebesluit van den
26sten Julij 1882 en de cessie van den 19den September
1882 of de commissie van aanstelling van 18 Januarij 1883,
namelijk voor zooverre die grondbrieven betrekking hebben
op grond, door de grenslijn, bepaald in de Conventie van
Londen, binnen deze Republiek gevallen, en onder de verdere
vo;.;rwaarde dat volda<Jn is aan alle condities en bepalingen,
waaraan die grondbrieven waren onderworpen.
Inwisseling dier
"Besluit verder dat deze grondbrieven zullen moeten
grondhr!even tegen worden ingewisseld tegen grondbrieven door ZHEd. den
grondbneven door
Staatspresident
ver- Staatspresi'd en t Ul't t e geven vo1gens d e d aaromtrent h'1er
leend.
geldende bepalingen en draagt de Regeering op ter uiLvoering hiervan zoodanige regelingen en bepalingen te maken
als zij noodig en wenschel~jk zal achten in het belang der
zaak en de spoedige uitvoering daarvan.
"Dit besluit dadelijk van kracht te zijn."
Grondbrieven van
Stellaland erkent.

Th€0door Doms niet
Art. 35. "De Volksraad, in overweging genomen hebgerechtigd tot grond bende de aanmaning
onder dato 26 April 1887 van den
in 't district BloemF . B. 'I~ ob'Ias,
. ' a1s procnreur d er curat o:en
' 1~
· d en
hof, noch compen- procureur
satie er voor.
1nsolventen boedel van Theodor Doms, om onmiddehJk op

zijne clienten q.q. te doen transporteeren de door hem genoemde plaats Glory, aan Hartsrivier, district Bloemhof, en
nog twintig andere plaatsen in bet district Bloembof, ter
grootte van niet meer dan 3000 morgen elk, en verder de
op die aanmaning gevolgde dagvaarding van 3 Mei 1887
tot betzelfde effect.
" Overwegende dat deze zaak reeds vroeger bij den
Volksraad in behandeling is geweest en dat toen bij besluit
van den 5den Augustus 1886, art. 1311, het regt van den
beer Doms is ontkend;
"Handhaaft dat besluit en verklaart en besluit bierbij
dat, om redenen vroeger gemeld, de beer Theodoor Doms
geen regt toekomt op de nu door de curatoren van zijn
boedel gevorderde plaatsen, en ook niet op eenige compensatie daarvoor, zooals vroeger gevraagd, dat a2,n hem of zijnen
4) Zie Wetboek, bl. 1321-22.
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boedeJ, derhalve noch eenige dier plaatsen, noch eenige compensatie daarvoor zal worden toegekend, en dat dit besluit
zal gelden als finale beslissing."
VOLKSRAADSBESLUITEN, 5 MEl 1887.
Art. 3 7. "De Volksraad neemt kennis van de regelingen
en bepalingen, uitgevaardigd door de Regeering ingevolge
de machtiging haar verleend door Volksraadsbesluit, art. 1424,
dd. 12 Augustus 1886, en wel als volgt:
"1. Uitv. Raadsbesluit, art. 19, dd. 17 Januari 1887, Programma Raad
regelende de programma's te volgen door den van Examinatoren.
Raad van Examinatoren.
"2. Uitv. Raadsbesluit, art. 67, dd. 7 Maart 1887, V:erzuim in 't. ver:
inhoudende eene regeling voor het geval dat een meuwen _van hcenbe
· h ou d er verzmm
· d h eef t ZlJne
..
· t e ver- vervaldag.
voor claim na
.
1went1e
c·l mm
nieu wen v66r of op den vervaldag daarvan, (gepubliceerd in eene buitengewone Staatscourant van
7 Maart 1887).
"3. Uitv. Raadsbesluit, art. 104, betrekking hebbende Ge:wndheidsmaatop zekere gezondheidsmaatregelen voor Barberton regelen te Barberton
(gepubliceerd in de Staatscourant van 20 April
1887).
"4. Uitv. Raadsbesluit, art. 143, dd. 20 April 1887, Verantwoordelijke
regelende het aanstellen van verantwoordelijke klerke~ op publieke
Klerken op de publieke delverijen (gepubliceerd delvenJen.
in de Staatscourant van 27 April 1887).
"5. Proclamatie van ZHEd. den Staatspresident, onder Proclamatie tegen
dd. 4 Januari 1887, uitgevaardigd met advies en speelhuizen.
consent van den Uitv. Raad, inhoudende bepalingen tegen speelhuizen enz. 1) (gepubliceerd in
de Staatscourant van den 5den J anuari 11:)87).
"En verklaart en besluit verder (in overweging nemende
den twijfel die schijnt te bestaan ten aanzien der rechtsgeldigheid dezer regelingen en bepalingen, en met de bedoeling om aan dien twijfel indien die mocht bestaan, een einde
te maken) dat alle deze regelingen en bepalingen hierboven
bedoeld rechtsgeldig zijn 8n van kracht, van af den datnm,
die in die regelingen en bepalingen zelve voor de in werking
treding respec:tievelijk is vastgesteld tot dat door den E. A.
Volksraad daaromtrent nader mocht worden beslist."
Art. 44. "De Raad gelet hebbende op de missive der Vergoeding voor
Regeering nu aart de orde neemt dankbaar kennis van den paarden °P :Mapoch
inhoud en authoriseert de Regeering bij deze den burgers commando.
die verliezen hebben geleden in paarden op het commando
van Mapoch tegemoet te komen, in dier voege dat voor elk
paard dood, volgens de door den Commandant Generaal
1) Zie infra bl. 195.
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goedgekeurde opgaven, voorkomende op de ingediende lijsten
der officieren, zal worden verleend een tegemoetkoming van
£4 0 0 als een vrijwillige erkenning van de diensten op
genoemd commando door de burgers bewezen."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 7 MEI 1887.
Compensatie aan
artilleristen wier
paarden zonder
eigen toedoen
sterven.

Art. 4 7. "De Raad, gelet bebbende op bet scbrij ven
van de Regeering dd. 3 Mei 1887, en Uitv. Raadsbesluit
art. 152, dd. 26 April 11., besluit de Regeering te magtigen
op de Begrooting te stellen een som van vijfbonderd pond
sterling, om aangewend te worden als compensatie aan
artilleristen wier paarden buiten hun eigen toedoen of schuld
sterven.
"De Raad besluit verder de Regeering op te dragen
zoodanige regelingen te maken als waardoor de mate der te
geven compensatie en de omstandigheden waaronder ze zal
worden verstrekt nader zal worden bepaald."
Art. 49. "De Raad vereenigde zich nu bij acclamatie
het voorstel van de Regeering in haar scbrijven van
6den Mei 1887, BB. 94 7/87, vervat, en besloot aldus
de spoorweg belasting wederom te vermindcren met tien
shillings, te rekenen van af bet dienstjaar 1888."

Spoorwegbelasting
met ~og 10 shillings met
vermmderd.
den

Art. 51. "D Volksraad, gelet bebbende op Uitv. Raadsbesluit, art. 159, dd. 5 Mei '87.
~egeering ge~ach"Besluit de Regering te rnagtigen en haar op te dragen
tJgd vergunmng te om met advies en consent van den Uitv. Raad vergunninverleenen tot aan.
leggen v tramwegen gen te verleenen tot het aanleggen en expl01teeren van locale
'
tramwegen, (hoofdzakelijk bedoeld voor het vervoer van
ertsen en rnineralen) in en in de nabijheid van de pu blieke
delverijen in de Zuid-Afrikaansche Republiek, en wei in den
geest der vergunning, den lien Junij 1886 aan de heeren
Marks en Clench verleend, met inacbtneming van het volgende:Bepalinge:1 waar"a. In de te verleenen vergunningen zullen rnoeten
onder dit kan
voorkomen: geschieden.
"1. Eene bepaling, voorschrijvend dat de strook gronds
voor de lijn te gebruiken, niet breeder zal mogen
zijn dan noodig is voor dubbel spoor.
"2. Eene bepaling dat de keuze van bette gebruiken
terrein onderworpen zal zijn aan de uitdrukkelijke goedkeuring van een persoon, daartoe door
de Regeering aan te wijzen.
••3. Eene bepaling, waardoor de Regering aan zich
regten reserveert voor het geval dat op of door
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a4.

".5.
"6.

"7.
"8.

"9.
"10.

"11.

het terrein waarover de tramweg loopt, wegen
of kanalen, enz., moeten worden aangelegd, of
dat aldaar mineralen of metalen worden gevonden.
Eene bepaling dat de vaststelling der tarieven za,l
moeten geschieden in overleg met en onder goed.keuring van de Regering.
Eene vaststelling van termijnen binnen welke
respectievelijk het werk moet zijn aangevangen
en geeindigd.
Eene bepaling over het storten van eene waarborgsom voor de behoorlijke nakoming van aile
voorwaarden van de vergunning.
Eene bepaling opgevende het aantal jaren, waarvoor de vergunning wordt verleend.
Een voorbehoud der Regering ten aanzien van
haar regt om de vergunning voor vervallen te
verklaren bij sluiting der betrekkelijke publieke
delverij.
Eene bepaling over het deel der netto-winst den
Staat toekomende.
Eene bepaling, opgevende een termijn binnen
welken een goedgekeurde kaart van het terrein
met de l~jn moet zijn ingezonden.
Eene bepaling, voorschrijvende dat geschillen tusschen partijen onstaande, welke niet bij minnelijke schikking kunnen worden opgelost, zullen
worden uitgemaakt bij wijze van arbitrage.

b. In de te verleenen vergunningen zal mogen voorkomen eene bepaling waatbij aan de houders wordt toegestaan het gebruik (vrij of tegen betaling) van steen, grond,
klippen en water.

"c. De te verleenen vergunningen zal moeten worden
gepnbliceerd in de Staatscourant en aan den E. A. Volksraad
medegedeeld in de eerstvolgende zitting."

VOLKSRAADSBESLUIT, 9 MEl 1887.
Art. 57. "De Volksraad, gelet hebbende op Uitv. Raadsbesluit, art. 162, dd. 9 M~i 1887, besluit:
"a. dat alle personen, die tijdens het overnemen van Stemgerechtigde
het stuk gronds, door de Londensche Conventie burgers v. Stellaland
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toegevoegd aan deze Republiek, stemgerechtigde
burgers waren, in de landstreken toen genaamd
Stcllaland en Goosen, en wier woningen, woonplaatsen of plaatsen, gelegen waren in het gebied
dat door de Londensche Con ventie aan deze
Hepubliek is toegevoegd, en die sinds dien tijd
geheel of grootendeels gevestigd zijn geweest in
deze Republiek, zullen stemgerechtigde burgers
zijn van deze Republiek;
"b. dat een lijst van al deze personen zal worden
opgemarkt en in de Staatscourant gepubliceerd;
"c. dat de uitvoering van dit besluit worde opgedragen aan de Regeering, zij zal de macht hebben om met ad vies en consent van den Uitv.
Raad zulke bepalingen en regelingen te maken,
met inbegrip van het stellen van termijne 1 van
aanmelding enz., als zij hiervoor noodig zal
achten;
"d. dat de be8lissing over de vraag, wie in de termen
van dit besluit zal vallen, zal berusten bij de
.'
Regeering. Van de beslissing der Regeering zal
een appel in hoogste instantie zijn bij den Uitvoerenden Raad, welk appel bij den Uitvoerenden Raad moet zij n ingediend binnen zes weken
nadat de beslissing der Regeering aan den belanghebbende is medegedeeld."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 10 MEl 1887.
Vice-President
treedt op bij
afwezigheid van
President.

Art. 64. "De Raad besluit ZHEd. den Staats president
de gevraagde volmacht te verleenen; wat betreft het optreden van Vice-President spreekt de wet duidelijk, niet aileen
in dit maar in alle andere gevallen, zoodra ZHEd. de President zich buiten 's lands begeeft, ZHEd. de Vice-President
optreedt als Staatspresident."

Art. 66. "De Volksraad gelet hebbende op Regeeringsmissive dd. 10 Mei 1887, en daarmede in verband art. 11
van de aanspraak; gehoord hebbende het rapport van het
Hoofd van 't Telegraaf Departement.
Uitbreiding van
"Besluit zich te vereenigen met de voorgestelde uitbreitelegraaf.
ding van de telegraaflijnen.
Lijn van Barberton
"Besluit verder de Regeering op te dragen de lijn van
naar Portug. grens. Barberton zoo spoedig mogelijk met Delagoabaai te verbinden tot de Portugeesche grens."
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Art. 68. "De Volksraad, gelet hebbende op de missive Houden van claims
der Regeering, dd. 10 Mei 1887, nu aan de orde en op de door mi~del van
Gouvernernents Kennisgeving No. 191 1) in die missive be-procuratre.
doeld, betreffende het laten uitnemen en daarna houden van

1) No. 191.

R. 4221/86.

Gouvernements Kenni8geving.
Uithoofde van Volksraadsbesluit art. 1424, dd. 12 Augustus 1886,
luidende als volgt:"De Raad besluit het Uitvoerende Raadsbesluit art. 163, dd. 13
Augustus 1886, thans aan de orde, met het daarin vervat concept-Volksraadsbesluit, goed te keuren."
In verband met Uitv. Raadsbesluit art. 163, dd. 12 Augustus 1886,
bedoeld in bovenstaand Volksraadsbesluit, luidende als volgt :"Aan de o1de, bespreking over bet wenscbelijke dat vooral met bet
oog op de tegenwoordige omstandigheden der Republiek de Regeering
gemagtigd worde door den E. A. Volksraad, zaken, waarvoor geen voorziening door den E. A. Volksraad is gemaakt en die niet kunnen wachten
tot de aanstaande zitting van den E. A. Volksraad, zonder groote moeijeIijkheden te veroorzaken, te kunnen afdoen.
"Besloten aan den E. A. Volksraad voor te stellen evenals in 1884
bet navolgende besluit te passeeren :-:"De Volksraad besluit de Regering te magligen en op te dragen
voorzieningen en regelingen te maken ten aanzien van aile zaken, waarvoor door den Volksraad geen voorziening is gemaakt, en van zoo dringenden aard zijn, dat zij niet kunnen blijven liggen tot de volgende
zitting van den Volksraad, en dat dergelijke regelingen kracht van wet
zullen hebben tot nadere beslissing daaromtrent van den Volksraad.
"De Regering zal daarvan rapport doen in de eerstvolgende gewone
zi tting van den Volksraad."
Is biermede, met advies en consent van den Uitv. Raad, vastgesteld
als volgt:1. Ten aanzien van het laten afbakenen en daarna houden van een
delvers- of prospecteerclaim door middel van een procuratiehouder, zullen van af 15 September 1886 de volgende regelen gelden :a. Mannenlijke en vrouwelijke personen in het binnenland gevestigd zullen door een procuratiehouder delvers- of prospecteerclaims kunnen laten afbakenen en daarna houden, mits, ingeval zij gebuwde vrouwen zijn bijgestaan door den echtgenoot
en ingeval zij minderjarigen zijn, bijgestaan door en door
tusschenkomst van ouders of voogd.
b. Meerderjarige mannelijke personen in het buitenland gevestigd,
zullen door een procuratiehouder delvers- ofprospecteerclaims
kunnen laten afbakenen en daarna houden, mits de akte van
procuratie notarieel is opgemaakt en behoorlijk gelegaliseerd.
Geen vrouwen of minderjarigen in het buitenland gevestigd zullen door een procuratiebouder delvers- of prospecteerc1aims kunnen Iaten afbakenen.
2. De procuraties zullen in elk geval ten kantore van den betrokken
Mijncommissaris moeten gedeponeerd worden.
S. J. P. KRUGER,
S taa tspresiden t.
W. EDUARD BOK.
S taa tssecre taris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 1 September 1886.
13
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een delvers- of prospecteerclaim door middel van een procuratiehouder, verklaart en besluit, in overweging nemende den
twijfel die schijnt te bestaan ten aanzien der rechtsgeldigheid
der in de Gouvernements kennisgeving vervatte regelingen;
en met de bedoeling om aan dien twijfel indien die mocht
bestaan een einde te maken, dat de regelingen hierboven
bedoeld rechtsgeldig zijn en van kracht van af den datum
die in die regelingen zelve voor de in werking treding is
vastgesteld tot dat door den E. A. Volkraad daaromtrent
nader moge worden beslist."
Uitleverings tractaat
Art. 70. "De Volksraad, gelet hebbende op art. XV van
met de Nienwe
de aanspraak, het 2e gedeelte, besluit de Regering te rnachRepubliek.
tigen een tractaat van uitleveling van misdadigers met de
Nieuwe Republiek te sluiten en hetzelve zoo spoedig mogelijk aan den Volksraad voor te leggen ter ratificatie."

VOLKSRAADSBESLUlT, 20 MEl 1887.
Onderwijzers rondArt. 260. "De Raad, gelet hebbende op de opmerking
scholen ~e-van ZEd. den Superintendent van onderwijs vervat in art. 6
recht1gd
tot niet
cert1fi· ZEd . on d er d e aan d'ac h t b reng t van
caat hoewel
op van h et vers1ag waann
dezelfde plaats pal den Raad of onderwijzers van rondgaande scholen na volvoor 't jaar werk- brenging van trouwe diensten niet gerechtigd zullen zijn tot
zaam.
een certificaat van verdienste na minstens een jaar diensttijd, hoewel niet een jaar op dezelfde plaats werkzaam:
"besluit dat er geen bezwaar in deze bestaat, zooals ook
Volksraadsbesluit art. 405 van :t jaar 1885 aantoont."
gaan~e

VOLKSRAADSBESLUlT, 24 MEl 1887.
Studiebeurzenalleen
Art. 288. De Volksraad, gelet hebbende op letter d van
toegekend aan kin- 't rapport van de Commissie voor de studiebeursen en daarderen volgens
V. R.
d ·
b d ar t . 9 van h et vers1ag van ' t open baar
Besluit
4 Juni '86. me e In ver an
onderwijs; de toelichting van Zijn Eerw, Superintendent van
onderwijs gehoord hebbende; de omstandigheid in ::tanmerking nemende waaronder de beursen zijn toegekend en onder
welke bepalingen ;
"Besluit:
"De Volksraad acht zich geroepen, zijn leedwezen uit te
drukken, dat de beurzen niet zijn bezet door de kinderen
bedoeld onder Volksraadsbesluit art. 423, dd, 4 Juni 1886.
"Besluit verder het Commissie rapport goed te keuren
voor zoover het in overeenstemming is met Volksraadbesluit
van 4 Juni 1886, en eindelijk dat de beurzen in 't vervolg
aileen zullen toegekend worden aan de kinderen bedoeld

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

1887]

]95

onder Volksraadbesluit dd. 4 Juni '86, onder letters a. b.
en c. tenzij de Volksraad er anders over besluit."
Art, 291. "De Volksraad, gelet hebbende op letter F. Regeering opgedravan bet verslag der Commissie der Hollandsche Studiebeur- gen schrijver van
zen besluit aangezien bet uitloven van IJremien onder Volks- gewensch.te werken
'
.'
.
voor de Jeugd beraadsbeslmt art. 394 dd. 1 Jun1 1886 tot geen resultaat heeft hulpzaam te zijn.
geleid, en aangezien nu door de Ned. Zuid Afrikaansche
Vereeniging een aanbod is gedaan om zoodanige werken in
dat Volksraadbesluit bedoeld, te verschaffen, dat aanbod in
dank aan te nemen, en besluit verder de Regeering op te
dragen om de schrijver van deze werken zooveel mogelijk
behulpzaam te wezen."

VOLKSRAADSBESLUIT 31 JUNIJ 1887.
Art. 393. "De Raad, gelet hebbende op de Regeerings- Proclamatie tegen
missive dd. 28 Mei 1887, B.B. No. 1097/87; op de procla-het ho~den van
. d aann
. b ed oeld ; op V olk sraa d sb es lu1t
. ar t . 37 , dd . 5 loopig
speelhmzen
voormatle
bekrachtigd.
Mei l.l.; besluit, overeenkomstig laatst vermeld besluit, dat
bedoelde proclamatie 1) van kracht zal blijven totdat de
Regeering in a.s. zitting zal hebben voorgelegd een conceptwet, voorziening makende voor de gevallen in meergemelde
proclamatie vervat, en in den geest daarvan, zooals haar bij
deze wordt opgedragen te doen, en totdat de aldus voor te
leggen concept-wet zal zijn bckrachtigd door den Volksraad.
of er in deze nader en anders moge worden beslist."

VOLKSRAADSBESLUIT, 9 JUNIJ 1887.
Art. 516. "De Raad, gelet hebbende op bet verzoek van Geen vrijstelling van
den beer C. J. Minnaar, vervat in zijn memorie van den he.lasting aan C. T.
· h"IJ vraag t k WIJ"t- Mmnaar toegestaan.
23 sten Apn'l 1887 , nu aan d e or d e, waann
schelding van achterstallige belasting en ontheffing of ver·
mindering van te betalen belasting voor 't vervolg, wegens
zware verwonding in 't jaar 1865 en aanhoudend lUden
sedert dien tijd, besluit memorialist te antwoorden dat bet
den Raad leed doet geen gevolg te kunnen geven aan dit
verzoek, naardien een inwilliging daarvan in strijd zou wezen
met de wetten des lands. De Raad besluit evenwel memorialist te meld en dat hij, met bet oog op de omstandigheid
van dit geval en gedachtig aan zijn voortdurend lijden, de
Regering heeft opgedragen, zooals hij doet bij deze, om
memorialist toe te kennen een bedrag van £30, aan hem te Bedrag van £30
1)

Tegen bet houden van speelhuizen. Zie ante

Bl. 189.
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worden uitbetaald van wege de Regering, bij overlegging aan
haar van een certificaat van den Laaddrost of van een Veldcornet of Vrecleregter van het dictrict. waaruit de omstandigheden in de memorie om;:;chreven, ten aanzien van verwonding en van den tegenwoordigen Bgchamelijken toestand
van memorialist ten gevolge dier verwonding, duidelijk
blijken."

VOLKSRAADSBESLUrr, 11 JUNIJ 1887.
Besluit te worden
Art. 525. "De Raad, gelet hebbende op de memorie van
voorgelegdwaardoorp, J. Oosthuijzen, dd. M. \V. Stroom, 25 April 1887, nu
grond
kan inworden
h 'd om m
· d'1en mogetoegekend
stede aan d e or d e, ge1et op d e wensc h e1"1
IJ { 81
van pensioen.
lijk op deze memorie te handelen, zonder in ieder opzicht

te blijven bij de bepalingen tot nu toe gevolgd krachtens de
pensioenwet, besluit de aanhangige zaak uit te stellen totdat
eene te kiezen commissie van drie leden met de Regering
de voorzieningen der wet zal hebben nagegaan, een plan zal
hebben heraamd en nog in deze zitting een concept-besluit
zal hebben opgetrokken en voorgelegd, waarbij indien doenl~jk zoodanige veranderingen worden aangebragt in de wet
als waardoor toekenningen van grond, indien verkozen boven
pensioen, kunnen worden gedaan, en totdat zoodanig
rapport zal zijn aangenomen en goedgekenrd door den
Volksraad."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 13 JUNIJ 1887.
Eerstelingfontein als
Art. 534. "De Raad, gelet hebbende op memorie van
subsidie tot het
C. Coetzee en J. C. Breijtenbach en anderen, wijk Comatie,
bouwen van een
kerk te Carolina
distrikt Lijdenburg, vragende om zeker stuk grond, Eerstetoegestaan.
ling fontein, gelegen in de wijk Comatie, als subsidie tot

het bouwen van een kerk op het dorp Carolina, besluit aan
de H. E. Hegering op te dragen aan het verzoek van memorialisten te voldoen, na gedaan onderzoek."
WilJrand, of ander
stuk grond, toegekend aan Ger. Gem.
Wakkerstroom.

Art. 536. '·De Raad, gelet hebbende op de memorie van
den Eerw. Kerkeraad . der Geref. Gemeente van Wakkerstroom dd. 25 Februrn ll. nu aan de orde, verzoekende een
stuk grond genaamd Wildrand of een ander, besluit aan de
Regeering op te dragen naar gemeld stuk grond onderzoek
te doen en hetzelve aan gemelde gemeente toe te kennen
indien die grond onbelemmerd is en geregistreerd staat ten
name van het Gouvernement en zoo zulks niet het geval
mocht wezen een ander stuk Gouvernementsgrond naar evenredigheid."
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 14 JUNIJ 1887.

Art. 540. "De Raad, gelet hebbende op de memorie van Zeker stuk grond
Ds. Postma en D. E. E. Mare, Scriba van den Kerkeraad Goede Verwachting
der Geref. Gemeente te !3ethal, vragende een stuk grond, ~~;;!~n~e~~~ kerk
genaamd "Goede Verwachtmg ," tot ondersteuning van bette Bethel.
bouwen eener kerk te Bethel, besluit, de Regeering op te
dragen dit stuk grond toe te kennen, indien geregistreerd
ten name van bet Gouvernement, en er geen andere wettige
verhinderingen in deze bestaan. De Raad besluit deze toekenning te doen ten behoeve van de Geref. Gemeente voor
bet geheele district Standerton, naardien hij er niet toe kan
overgaan grond toe te kennen aan meer dan een gemeente
van hetzelfde kerkgenootschap behoorende tot een en hetzelfde district. Deze regel te gelden ook bij alle dergelijke
aanzoeken voor 't vervolg."
A::t. 547. "De Volksraad, gelet hebbende op Regeringsmissive, dd. 13 Junij 1887 en UHv. Raadsbesluit art. 189
van dien datum, met de daarbij voorgelegde memorie van
M. J. Prinsloo, dd. 1 Junij 1887;
Besluit aan de HEd. Regering op te dragen en haar te Twee erven Pretoria
magtigen aan 't verzoek van memorialist te voldoen, bet aan toegestaan aan Ned.
·
· t wee erven, ech ter Herv. Kerk.
over1at en d e zoo d an1ge
d e HEd . R egenng
niet gelegen in den ouden Botanischen Tuin, aan de gemeente van de Ned. Herv. Kerk af te staan, zooals de Regering best en in bet belang van den Staat en voor dat
doel moge noodig oordeelen."

VOLKSRAADSBESLUIT, 15 JUNIJ 1887.
Art. 557. "De Raad, gelet hebbende op de memories Lijn tussch0n Waterthans onder behandeling van B. J. Vorster en 38 anderen, berg en Zoutpans. t net
. Zou t.pansb erg, 11 Apn'l '87 , en van J . A . R ab~e en vastgesteld.
berg te worden
d1s
64 anderen, dd. 29 Maart '87, uit hetzelfde district, besluit
de memories naar de HEd. Regeering te verwij zen en haar
op te dragen zoo spoedig mogelijk de lijn tusschen de districten Zoutpansberg en Watm·berg vast te stellen op zoodanige wijz•3 dat de belangen der respectievelijke inwoners
en van het algemeen behoorlijk worden in acht genomen."

VOLKSRAADSBESLUIT, 16 JUNI 1887.
Art. 564. De Raad, gelet hebbende op de memorie van Weg naar Ba1berton
J. 0. v. Niekerk en 20 anderen uit bet district Lijdenburg ~~fkf1~~~:~~:~t
dd. 6 April '87, en op die van A. J. Coetzee en 25 ,anderen,
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nomen binnen
redelijken tijd te
worden afgeleverd
enz.

dd. district Lijdenburg van den 18den dier maand, betrek
king hebbende op den toestand van den weg, onder reparatie
door den contractant Watkins, besluit de Regeering op te
dragen den genoemden contractant aan te schrijven het pad
binnen een redelijken tijd, door de Regeeling te bepalen, in
behoorlijke en voldoende orde af te leveren, en hem met dat
doel als een tegemoetkoming voor de daardoor te ontstane
extra kosten, toe te kennen een matig bedr9.g eveneens door
de Regeering te bepalen.
"De Raad, verder gelet hebbende op de memorie van
den Voorzitter en den Secretaris van de Kamer van Koophandel te Barberton, dd. 3 Mei '87, eveneens aan de orde,
besluit memorialisten te melden dat de Regeering reeds tenders voor de reparatie van de wegen in die memorie bedoeld,
heeft aangevraagd."

Besluit aangaande
bet dooden van
bonden die scbade
do en.

Art. 567. "De Raad, gelet hebbende op Uiv. Raadsbesluit art. 193, dd. 15 J uni 1887, 1) en het conceptbesluit
daarin bedoeld, besluit hetzelve goed te keuren met de navolgende veranderingen. In plaats van 't woord "naturellen"
zal gelezen worden "kleurlingen." In plaats van de woorden
"een plaats of locatie" zal gelezen worden "een plaats,
lacatie of plek." De woorden "indien hij die kan vinden,"
in te lasschen tusschen de woorden "den eigenaar of houder" en "van zulk: honden." En eindelijk aan het slot van
het concept het navolgende als eene nieuwe alinea toe te
voegen:
"Door dit besluit wordt de vordering tot vergoeding
van de schade door zulke honden veroorzaakt, niet opgeheven."

Hendriksdal toege-

Art. 569. "De Raad, gelet hebbende op Uitv. Raadsbe-

~~:e::~ ~~~~~ef- sluit art. 193, dd. 15 Juni 1887, en op het verzoekschrift

stroom.

daarin vervat, besluit de Regeering te machtigen het daarin
1) Het Uitv, Raadsbesluit luldt als volgt:
"Art. 193 . .Aan de orde, bespreking van de wenscbelijkbeid dat de
Ed. Acbtb. Volksraad een besluit moge passeeren waarin voorziening
gemaakt wordt, voor den overlast door bonden aan eigenaren en bewoners
van plaatsen toegebracbt. Besloten den Ed, Achtb. Volksraad voor te
stellen bet hierbij gaand conceptbesluit te passeeren."
Ret bovenbedoeld conceptbesluit luidt als volgt:
"De Volksraad overwegende de groote last en schade in vele geval.
len door bonden veroorzaakt, besluit als volgt:
"Indien honden, toebehoorende aan blanken of naturellen, verblijvende op eene plaats of locatie, kwaad doen of schade toebrengen aan
vee of ander eigendom van den eigenaar of den bewoner dier plaats oJ
den aangrenzende of omliggende plaatsen of aan het wild op zulke
plaatsen zich bevindend, dan zal de persoon die van zulke honden schade
of last ondervindt, het recht hebben, om, na eenmaal den eigenaar of
bonder van zulke honden aangemaand te hebben den overlast te doen
ophouden, bij herhaling van overlast, den Veldcornet van het geval kennis te geven. De Veldcornet zal alsdan het recht hebben om die honden te dooden of te doen dooden."
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bedoelde stuk grand Hendriksdal toe te kennen aan de
Geref. Gemeente ten dorpe Potchefstroom, nadat de Regeering zich zal hebben vergewist dat het gemelde stuk grand
het onbelemmerd eigendom is van het Gouvernement; het
nog niet gebleken is goudhoudend te zijn; en de grootte er
van nagenoeg evenredig is aan die van andere stukken
Gou vernementsgrond reeds voor doeleinden als deze toegekend."
VOLKSRAADSBESLUIT, 18 JUNIJ 1887.
Art. 599. "De Raad, gelet hebbende op de memories Ventersdorp als
aan de orde, nl.: van A. P. J. Cronje en 64 anderen, van dorp te proclaJ. D. Bosman en 104 anderen, van R. C. Wilson en 9 an- meeren.
deren, aile van Ventersdorp, district Potchefstroom, April '87,
en een andere van A. Roscher, dd. Ventersdorp, 30 April '87,
aile betrekking hebbende op het verzoek om de gronden
bekend als Ventersdorp te verklaren tot een dorp, besluit de
Regering op te dragen om indien mogelijk, na onderzoek
van alle en eenigerlei bestaande kwesties, en na zich bij
transport op het Gouvernement verzekerd te hebben van de
noodige regten, wat betreft voldoenden grond ter oprigting
van de noodige Gouvernementsgebouwen, alsmede van de
vereischte dorpsgronden nu onbewerkt, als anderszins, aan
het verzoek van memoria1isten te voldoen door Ventersdorp
te proclameeren tot een Gouvernements dorp."

VOLKSRAADSBESLUIT, 20 JUNIJ 1887.
Art. 618. "De Volksraad besluit art. 2 van het concept- Kwalificatie Hoofdvoorstel thans aan de orde goed te keuren met dien ver- onderwijzer Opleistande dat de Hoofdonderwijzer de kwalificaties zal hebben dingschool.
en dit artikel in overeenstemming zal blij ven met art. 5
van de Schoolwet No. 1, 1882. II. Bepalingen voor Hooger
Onderwijs."

. VOLKSRAADSBESLUITEN, 21 JUNIJ 1887.
Art. 643. "De Volksraad kennis genomen hebbende Opdracht machvan het rapport der Commissie, benoemd bij Volksraads- tiging aan Regeering
besluit art. 529, dd. 13 Juni 1887, 1) keurt hierbij datre spoorweg.
rapport goed en geeft aan de Regeering de opdrachten en
machtigingen, die in dat rapport voorgesteld en aanbevolen
zijn.''
1) In zake de spoorwegconcessie.
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Geen tegenwoordjg
Art.. 644. " De Raad gelet hebbende op memories onder
p~an.spoorwegver- V.R.R. 112/87, V.R.R. 151/87, V.R.R. 170/87, V.R.R. 190/87
bmdi~g met Kaap- en v R R 215/87 bedoeld onder art. 634 van de notulen
kolome aan te gaan.
· · ·
'
.
.
'

dd. heden, verzoekende dat er geen spoorwegverbmdmg moge
plaats hebben met de Kaapkolonie en dat de Delagoabaai
spoorweg moge worden gebouwd, besluit memorialisten te
antwoorden dat de Raad zich vereenigt met het gevoelen
der memorialisten; dat er vooralsnog niet wordt gedacht aan
een spoorwegverbinding met de Kaapkolnnie en dat er stappen genomen zijn om het door hen uitgedrukte verlangen
te verwezenlijken."

Art. 646. De Raad, gelet hebbende op de memorie van
R. Ramsay, W. Golden en 110 anderen, verzoekende dat
dorp of stad 100 of meer stemgerechtigde burgers bevattende, een eigen vertegenwoordiger moge hebben in den
Volksraad, besluit memorialisten te melden, dat de Raad
naar aanleiding van huu verzoek geen voldoende termen
heeft gevonden om verandering te brengen in de regeling
pas verleden jaar vastgesteld en het den Raad vooralsnog
althans, leed doet geen gevolg te kunnen geven aan hun
verzoek."

Beginsel dat dorpen
eigen Volksraadslid W.
hebben, afgekeurd. elk

VOLKSRAADSBESLUIT, 22 JUNIJ 1887.
Piet Retief als
district te worden
verklaard.

Art. 653. "De Raad, gelet hebbende op de mem6rie
van J. J. Kemp, J. J. Ferreira en 116 anderen dd. Wijk
Piet Reticf district \Vakkerstroom, April '87, verzoekende
districts verklaring van gemelde wijk, besluit de Regeering
op te dragen aan het verzoek der memorialisten te voldoen
op zoodanige wijze dat er indien mogelijk, met dat doel
geen grond~n worden afgesneden van de omliggende districten.
En ook niet van het district \Vakkerstroom anders dan die
behoorende tot gemelde wijk."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 24 JUNIJ 1887.
Staatsingenieur en
architect benoemd.

Art. 688. "De Raad, gelet hebbende op de Regeeringsmissive dd. 24 Juni '87 besluit ZHEd. den Staatspresident
te machtigen voor genoemde doeleinden een Ingenieur, bezittende ook de bekwaamheden van een Architect, te benoemen met een salaris van niet te bovengaande £600 per jaar."
Art. 691. "De
B. J. Erasmus
M'dd
1 elb.urg 22'
twec of dde politie

Bel?a.1in¥betreffende
pohtJed1enaren vo?r van
Naturellen Comm1s- t ·
sarissen.
net

Raad, gelet hebbende op de memorie
F. A. Grobler en 21 anderen dd. dis. '87, verzoekende toekenmng
' .
.i\pr1l
van
dienaren van den Veldcornet van Wijk
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Seijlonsrivier in diens hoedanigheid als Onder-Commissaris,
besluit:
"a. Memorialisten te antwoorden dat bet den Volksraad met bet oog op de toekenning die hieruit
zou "Tolgen aan alle Commissarissen in he1i land.
niet mogelijk is politie dienaren voor Commis~
sarissen te bezoldigen uit 's lands kas;
"b. docb verder dat de Volksraad heeft goed geacbt
de memorie in banden te stellen van de Regeering ten einde door ZEd. Gestr. de Superintendent van Naturellen zoodanige maatregelen te
doen nemen bij wijze van benoemingen van
politie door Onder-Commissarissen als ZEd. Gestr.
moge noodig en menscbelijk acbten."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 27 JUNIJ 1887.
Art. 708. "De Raad, gelet bebbende op de motie Neetb- Nog bestaande artiling-S. W. Burger, thans onder bebandeling; gelet bebbende ~els der Grondwet
op letter f van art. 67 van het Reglement van Orde wat m volgorde te wor.
.
'
den verzameld en
betreft den te volgen weg In zake de verandermg van wetten gepubliceerd.
bij motie; gelet op de wenscbelijkheid om vooralsnog geen
opdracht te doen of stappen te nemen wat berziening der
Grond wet bij wij ze van toevoeging, verandering of wij ziging
betreft, doch aan den anderen kant op de noodzakelijkheid
om de bestaande artikels van de Grondwet zooals van tijd
tot tijd gewijzigd en veranderd, in beboorlijke volgorde acbter
elkaar te doen stellen, draagt de Regeering op zulks te doen
en de gewijzigde Grond wet, minstens drie maanden voor
de a. s. gewone zitting te:r algemeene informatie te doen
publiceeren, opdat de Volksraad in de gelegenbeid moge wezen
gedurende die zitting nader over de zaak te beslissen."
Art. 711. "De Raad, gelet hebbende op Regeeringsmis- Goudrif ot ander
sive dd. heden en daarmede in verband memorie van Utrechtgrond toegekendaan
van W IJ"k N o. 3 , van H . L . N ee thl'mg en an d eren, vragen d e de kerk te Utrecht.
zeker stuk grond "Goudrif," besluit de Regeering op te
dragen gemelde kerk het gevraagde stuk grond te geven of
een ander stuk grond van gelijke waarde."

VOLKSRAADSBESLUIT, 13 JULIJ 1887.
Art. 1077. "De Raad, gelet bebbende op art. 5 van bet Inventarissen van
rapport aan de orde, vereenigt zich met de aanbeveling ~ouvernements'
.
d a t er in
mgendommen
. vervat en d raagt d e R egeermg
.
d aarm
op t oe t e z1en
elk Departedoor de respectievelijke ambtenaren beboorlijke inventarissen ment door ambte.
worden aangelegd van alle roerende Gou vernements eigen-
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dommen voorhanden in elk Departement; zoodanige inventarissen telken jare te vernieuwen, indien noodig te veranderen en ze in te zenden aan zoodanig ambtenaar als de
Regeering goed moge vinden daartoe te benoemen."

VOLKSRAADSBESLUIT, 14 JULIJ 1887.
Kontract tusschen
l{egeering en eigenaren Klerksdorp
goedgekeurd.

Art. 1192. "De Raad gelet hebbende op de overeenkomst
gesloten tusschen de REd. Regeering en de heeren B. Swart
en J. Roos, procuratiehouders van de eigenaren van Klerksdorp, en gelet hebbende op het contract 1) door de H. E.
Regeering voorgelegd, besluit het contract goed te keuren en
overeenkomstig gemeld contract te handelen."

VOLKSRAADSBESLUIT, 19 JULIJ 1887.
Plaats Naanwgezet
Art. 1157. "De Volksraad besluit het
toegekend aan Ned. thans aan de orde, goed te keuren." 2)
IIerv. Gemeente
'
Middelburg.

Uitv. Raadbesluit,

VOLKSRAADSBESLUIT, 20 JULIJ 1887.
Opdragt aan RegeeArt. 1167. "De Raad, gelet hebbende op Uitv. Raadsring re toekennen besluit art. 220, 3) dd. 6 Julij 1887, besluit zich niet te
van grond. aan
oude k unnen v~reen1gen
·
U't
occupanten
Wakker.
me t }·1et voors t e1 van d en Hvd
_fl.
••
1 v.

stroom.

Raad daann vervat, maar gaat er toe over de Regeermg op
te dragen als volgt :
a. De Regeering zal doen opmeten stukken grond van
500 morgen elk van iedere plaats nu geoccupeerd door de
personen in het Uitv. Raadsbesluit bedoeld, binnen welke
stukken gronds de werven, landerijen, gebouwen, tuinen en
dergelijke zullen begrepen zijn.
1) Zie Bijvoegsel Staatsconrant, 5 October 1887, art. 1090.
2) Ret Uitv. Raadsbesluit luidt als volgt:

Aan de orde: Minute R. 570/87, inhoudende verzoek van den Kerkeraad der Nederd. Herv. of Geref. Gemeente te Middelburg, om toekenning der plaats te Gerlachshoop.
Besloten in plaats van de plaats Gerlachshoop aan den E.A. Volksraad voor te stellen, genoemde gemeente de plaats Nauwgezet, district
Lijdenburg, toe te kennen.
3) Ret Uitv. Raadsbesluit luidt als volgt:
Art. 220.
Aan de orde: Bespreking van een voorstel van den E. A. Volksraad
voor te leggen om de drie of vier oude occilpanten een van de 20 vroegere in hot district Wakkerstroom een stuk grond nu definitief toe te
kennen.
Besloten, den E. A. Volkt'raad voor te stellen aan die occupanten
van het jaar 1869 een stuk grond van ongeveer 500 of 600 morgen grond
om hunne woonplaats toe te kennen.
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b. De Regering zal door 3 onpartijdige personen door
haar te benoemen de waarde van bet door die occupanten
tor stand gebracht werk op bedoelde gronden doen taxeeren.
c. De Regeering zal daarop deze stukken van 500 morgen gronds e:k, bij publieke veiling doen verkoopen, met
dien verstande, dat ingeval de respectievelijke occupanten
niet de hoogste bieders mogen wezen, de hoogste bieders en
koopers alsdan aan de bedoelde occupanten zullen uitbetalen
de waarde van bet werk als vroeger getaxeerd."

VOLKSRAADSBESLUIT, 21 JULIJ 1887.
Art. 1203. "De Raad gelet hebbende op art. 4 van 'tHoof!l yan 't mjjn.
Commissie rapport thans onder behandeling, verzoekende een ~ benoemd.
ambtenaar als hoofd van 't mijnwezen, besluit zich te vereenigen met genoemde aanbeveling en besluit de Regeering
te machtigen genoemden ambtenaar aan te stellen onder een
salaris van £600 per jaar."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 27 JULIJ 1887.
Art. 1302. "De Raad, gelet hebbende op bet nu metRegelingen met
enkele wijzigen bekrachtigde voorstel tot wijziging van Wet betre~ki~g ~ot 't
No. 8, 1885, besluit dat krachtens deze goedkeuring buiten ~~~~~~~ ~:nt ~:I;n
werking zijn getreden de Regelingen betrekking hebbende op licentie en uitnemen
bet geval dat een clairnhouder verzuimd heeft zijne licentie van delvers o~
te vernieuwen v66r of op den vervaldag daarvan, en even- b~~~~~c~:;~~~~n
1
eens dit betrekking hebbende op bet aanstellen van verant- ge;teld.
"'
woordelijke klerken op publieke del verijen, rechtsgeldig en
van kracht verklaard door den Volksraad bij art. 37 van de
besluiten van den 5den Mei ll., en besluit verder dat krachtens deze zelfde goedkeuring buiten werking zijn getreden de
Regelingen betrekking hebbende op het laten uitnemen en
daarna houden van een delvers of prospecteer claim door
middel van een procuratiehouder, rechtsgeldig en van kracht
verklaard door den Volksraad bij art. 68 van de besluiten
van den 10den Mei 1887."
Art. 1305. "De Raad besluit eenparig memoria:listen te Naauwere vereeni~
melden dat de Raad zich voorstelt hun verzoek indiE:n InOfe~ ging tusschen
· ver d ere overwegm.g
·
t. e nemer:. en d a1; h"IJ nu
' z.
0. A,
Vrijstaat
en
l IJ"k 1a t er 1n
Republiek
reeds stappen genomen heeft om 1nd1en doenhjk een naauwere wenschelijk ververeeniging tu:3schen den 0. Vrijstaat en de Z. A. Republiek klaard.
tot stand te b::engen, zooals hun zal blijken uit bet 2de gedeelte van bet . Commissie rapport goedgekeurd door den
Volksraad bij art. 442, van den 3den J unij 1887, waarvan
afschriften zullen worden toegezonden aan memorialisten."
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Voorschriften aanArt. 1311. "De Volksraad overwegende de wenschelijkheid
gaande persoonlijke om duidelijke voorschriften te geven om trent het heffen van
bijdragen.
de persoonlij ke bij dragon, besluit:

"Aile mondige mannelij ke personen betalen de persoonbijdrage van lOs. (tinn) schillings Sterling per jaar,
u: tgezonderd:
a. Zij, die eigenaren djn van 2 (twee) ofmeer eigendomsplaatsen.
b. Zij, die eigenaar z\in van 3 (drie) of meer onbebou wde erven.
c. Zij, die eigenaren zijn van minstens twee onbebou wde erven en tevens minstens een eigendomsplaats.
d. Zij, die eigenaar zij n van een of meer leeningsplaatsen.
e. Zij die aan recognitie, belasting op grond, hetzij
eigendomsplaatsen, hetzij leeningsplaatsen, hetzij
erven of deelen daarvan, betalen in bet geheel
eene som van minstens £1 lOs (een pond tien
shillings Sterling) per jaar.
2. "Onder plaats of erf wordt in dit besluit ook begrepen een gedeelte van een plaats of erf, indien op dat gedeelte belasting wordt betaald als op een geheel."
li~ke

VOLKSRAADSBESLUIT, 28 JULIJ 1887.
Stuk grond toegeArt.
kend aan kerkeraad stem van
Standerton.
art. 257,

1330. "De Raad vereenigde zich met de enkele
den beer de Villiers tegen met Uitv. Raadsbesluit
dd. 25 Julij '87." 1)

VOLKSRAADSBESLUIT, 29 JULIJ 1887.
Art. 1, wet No.
1886, Raad van
Examinatoren
gewijzigd.

Art. 1344. "De Raad, gelet hebbende op de Regeeiingsmissive van den 27sten Julij 1887, thans aan de orde, den
Volksraad wijzende op de noodzakelijkheid om voorziening
te maken ten gevolge van bet bedanken van den E. A.
Hoofdrechter om deel te nemen aan de werkzaamheden van
den Raad van Examinatoren; gelet hebbende op art. 1 van
1) Ret Uitv. Raadsbesluit luidt als volgt:
Art. 257.
Aan de orde: Minute R. J464/87, inhoudende verzoek van den Achtb.
Kerkeraad van Standerton om toekenning van de plaats "Idalia" No. 493,
gelegen in de wijk Piet Retief, district Wakkerstroom voor kerkelijke
doeleinden.
Besloten de gevraagde plaats niet toe te kennen, maar aan den E.A.
Volksraad voor te stellen de Regeering te machtigen 'aan dezen Kerkeraad een stuk grond toe te kennen evenredig aan de stukken aan andere
gemeenten toegekend.''
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de wet, "tot het daarstellen van een Raad van Examinatoren"
en de wenschelijkheid inziende om tengevolge van het bedoelde bedanken een wijziging te brengen in het genoemde
artikel, besluit de Regeering op te dragen genoemd art. 1 in
dier voege te wijzigen dat in plaats van den E. A. Hoofdrechter ex-officio een ander geschikt persoon, hetzij ex-officio
of niet, kan worden aangesteld en die benoeming te do en;
beide wijziging van art. 1 en benoeming bekrachtigd te worden door den Volksraad in zijn a. s. zitting."

VOLKSRAADSBESLUIT, 30 JULIJ 1887.
Art. 1366. "De Raad vereenigde zich met de enkele Opdracht aan
stemmen van de heeren Mare, S. "\V. Burger en BadenhorstR~geering om in
tegen met Uitv. Raadsbesluit art. 271 dd. 29 Julij 1887 en drmg~nd.e gevallen
..
.
'
'
voorz1enmg te
nam hiJ aldus het daann opgenomen Concept Volksraads- maken enz.
bestuit 1) als bet besluit van den Volksraad aan."
llet eoncept-besluit luidt als volgt:
Besloten aan den E. A. Volsraad voor te stellen evenals in 1886 het
navolgend besluit te passeeren:
"De Volksruad besluit de Regeering te machtigen en op te dragen
voorzieningen en regelingen te maken ten aanzien van alle zaken waarvoor door den Volksraad geen voorziening is gemaakt en van zoo dringenden aard zijn dat zij niet kunnen blijven liggen tot de volgende zitting van den Volksraad en dat dergelijke regelingen kracht van
wet zullen hebben tot nadere beslissing van den Volkraad.
De Regeering zal daarvan rapport doen in de eerstvolgende zitting
van den E. A. Volksraad.
1)
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BLADWIJZER.
BLADZ.

AANKLAGERS, PUBLIEKE,
Instructien voor, Wet No. 8 1887
130
AMBTENAREN,
Ontslag van, die geen borg stellen
73
APOTHEKERS,
22
Pharmacopeia, welke te worden gebruikt
50-3Toelating van, Wet No. 12, 1886,
AUTEURSRECHT,
92-6
Wet No. 2, 1887, op 't Auteursrecht
BARBRRTON,
189
Gezondsheids maatregelen te,
Weg naar,
191
BEGROOTING,
Jaarlijks door Volksraads-Commissie te worden nagegaan
82
BELASTINGEN,
Wet No. 6, 1886. Bijlage tot Wet No, 10,
1886, op de in vordering der Dil'ecte
Belastingen
27
Nieuwe bepaling omtrent de, onder Wet
No. 13, 1887
... 154-9
BETHEL,
Zeker stuk grond toegekend tot bouwen
eener Kerk te,
197
BOEKEN,
Boekpost, Zie vVet op 't Postwezen
1-22
BORG ACTEN,
Wet op, stipt te worden nagevolgd
73
BORGSTELLING,
van Ad vokaten verder uitgelegd . . .
86
BOSCHJESMANS,
Rondzwerven van, te worden belet,
85
BRIEVEN,
Dienstbrieven, zie wet op 't Postwezen
1-22
BIJDRAGEN, PERSOON LIJKE,
Voorschriften aangaande
204
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BLADZ.

CAROLINA,
Plaats toegestaan tot het bou wen van eene
Kerk aldaar
196
CLAIMS,
Afbakenen van, door anderen na vervaldag
van licentie. Bijlage tot Wet No. 8, 1885...
65
Verzuim in 't vernieuwen van licentie voor,
189
Houden van, door middel van procuratie
192
V erzuim in 't vernieu wen van claimlicentie en
uitnemen van delvers of prospec eer liecenties
203
COMPENSATIE,
aan artilleristen wier paarden zonder eigen
190
toedoen sterven . . .
DELAGOA BAAl,
Commissie, re, spoorweg benoemd
79
DIENST J AAR,
83
Finantieele, sluit 31 December .. .
DISTRICTRRADEN,
"\Vet No. 6, 1883, op de, voor nog een jaar
in werl\ ing gesteld
88
Wet op de, No. 1, 1887,
90
DOMS, THEODORE,
niet gerechtigd tot grond in 't district Bloem188
hof, noch compensatie er voor
DRANK,
Wet No. 5, 1887, bepalende de wijze waarop
wijnen en gedistilleerde of sterke dranken
binnen de Z.A.R. mogen worden verkocht 108-10
EERSTELINGFONTEIN
als subsidie tot het bouwen van een kerk te
Carolina toegestaan
196
ENSLIN, W. J. S.
Compensatie toegekend aan,
84
ENTREPOTS
165
voor ingevoerde goederen
EXAMIN ATOREN
54
Raad van, Wet No. 13, 1886
Wijziging van Wet No 13, 1886 door Wet
171
No. 18, 1888
189
Programma voor,
204
Art. 1 Wet No. 13, 1886, gewijzigd
GENEESKUNDIGE,
22
zonder licentie heeft geene actie voor belooning
Wet No. 12, 1886, betrekkelijk de toelating,
50-3
enz., van
GOUDVELDEN,
V ertegen woordiging van belangen der, in
83
Volksraad wenschelijk verklaard
Vertegenwoordiging van de, in de Volksraad,
153
Wet No. 12, 1887
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BLADZ.

GOUDWET,
Wij:dging van Wet No. 5, 1885...
.. .66-70
Verdere wijzigingen in de, aangebracht door
Wet No. 10, 1887
137-51
GOUVERNEMENTS EIGENDOMMEN,
Inventarissen van, in elk departement door
201
ambtenareu te worden opgemaakt
GRONDvVET.
N og bestaande Artikels der Grondwet in volgorde te worden verzameld en gepubliceerd
201
HONDEN,
Dooden van, wanneer schadedoenend
198
INVOERRECHTEN
op Goederen.
\Vijziging van Wet No. 6, 1882, door Wet
No 9, 1886
33-5
Wijziging van Wet No. 4, 1882 door Wet
No. 16, 1887
164
JORDAAN.
Memorie van W. P. Jordaan re Yoorkeurrechten
naar de Regeering verwezen...
80
KAART.
Goedgekeurde,
Memorie uit Utrecht dat goedgekeurde kaart
een onwederlegbaar document zal zijn,
86
afgekeurd
KERK.
De Kerk van den Staat bestaat niet meer .. .
75
KINDERPOKKEN
41 en seq. 99 en seq.
KLERKSDORP
Kontrakt tusschen Regeering en eigenaren te,
goedgekeurd
202
KLEURLING.
Regeering kan aan kleurlingen locaties of
woonp]ekken aanwijzen
~
Niet meer dan 5 huisgezinnen bij elkander te
won en
ib.
Meerdere huishoudens in buitengewone gevallen
ib.
Strafbepaling voor overtreding ...
ib.
Plakken van, op private grond tegen wil des
ib.
eigenaars
KRUITFABRIEK
Behoorlijke regeling van zaken in verband met,
84
wenschelijk beschou wd
LANDDROST.
Verkoopen van goederen in voldoening van
een vonnis van het Hof van den Land128
drost. Wet No. 7, 1887
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BLADZ.

LEENING
van £42,000 goedgekeurd
71
MAMUSA,
Oprichting van dorp nabij
78
Me CORKINDALE,
Finale schikking in zake
73
MEMORIES,
aan Volksraad gericht, moeten in behoorlijke
taal z~jn
86
M 11~LAATSCHHEID
49, 107
MIDDEDBURG,
Plaats Naauwgezet, toegekend aan Ned. Herv.
Gemeente aldaar
202
MIJNWEZEN,
Hoofd van, benoemd ...
203
MINERALOGIE,
Salaris voor onderwijs in
75
MINNAAR, C. T.,
niet vrijgesteld van belasting
195
Bedrag van £30 toegestaan aan ...
ib.
MULLER, N. P.,
Geen recht van compensatie aan,
80
NATURELLEN COMMISSARISSEN,
Politiedienaren voor,
200
Afschaffen van, niet wenschelijk ...
81
NEUMAN,
Zeker stuk grond aan Zwasiegrens toegekend aan
73
NIEUWSBLADEN,
Zie \Vet op 't postwezen
1 en seq.
Wet No. 3, 1881, op de, herroepen
79
OCCUPATIE,
van Gou vernementsgronden in 't District Zoutpansberg en gedeelte W aterberg.
\Vet No. 8, 1886
30
V. R. B., 17 Mei 1886, art. 218
72
OCTROOI,
Wet No. 6, 1887
111-28
ONDERWJJS,
Correspondentie met Superintendent van vrij,
Zie onder de Wet op 't Postwezen
1-22
Honoraria aan onderwij zers
77
ONDERWIJZERS,
van Rondgaande scholen gerechtigd tot certificaat, hoewel uiet op dezolfde plaats pal voor
't jaar werkzaam
194
OORLOGSBELASTING,
op plaatsen
84
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OPLEIDINGSSCHOOL,
Gelden in, verminderd
77
Goedkeuring van aanbeveling, gedaan door
ib.
Commissie der,
Oprichting van voorbereidingschool in verband
met
ib.
Kwalificatie van Hoofdonderwijzer
199
ORANJE VRIJSTAAT,
naauwere verbintenis en latere vereeniging met,
wenschelijk verklaard
79, 203
PENSIOEN,
Besluit dat gronden worden toegekend in
stede van,
·
196
PENSIOENFONDS,
Sterking van, aan Regering opgedragen
84
PENRIOENGELDEN,
toekomende aan de Kinderen van wijlen
83
T. F. Nel
PENSIOENWET,
No. 15, 1887
162 en seq.
PHARMACOPEIA,
welke te worden gebruikt
22
PIEK,
Zeker uitvalgrond in 't distrikt Heidelberg
toegekend aan de broedars Piek
80
PIET RETIEF,
als distrikt te worden verklaard...
200
POLITIECORPS J~N RlJDENDE ARTILLERIE.
Bijlage tot de bestaande regulatien dienaangaande. vVet No. 4, 1886 . . .
23-5
POSTWEZEN,
Wet No. 1, 1886, voor de betere Regeling van
het Postwezen in de Z. A. R.
1-22
POTCHEFSTROOM,
Plaats Hendriksdal, toegekend aan Gereform.
Gemeente te,
198
PREMIEN,
uitgeloofd voor de beste proeven in aardrijkskunde en Geschiedenis van Z. Afrika . ..
76
PRETOHIA,
Twee erven toegestaan aan Ned. Herv. Kerk te
197
PROCU REURS R BJKENINGEN,
in lagere Hoven, Wet No. 5, 1886
26
moeten getaxeerd worden
ib.
REGERING,
Handelingen der, onder \Vet No. 6, 1883,
goedgekeurd
87
Machtiging verleend aan, om voorziening te
maken in zaken waar Uitv. Raad niet in
heeft voorzien enz.
89
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REG ERING ,-vervolg.
Opdracht aan, om in dringende gevallen voor205
ziening te maken
SALARISSEN,
voorgestelde vermindering afgekeurd
81
SCHOOLGELDEN,
vermindering van, in opleidingschool
77
SERVITUTEN,
"\Vet No. 3, 1886, op 't van kracht zijn van,
23
SCHOONSPHUIT,
Regulaties voor de plaatsen aan, en Instructie
166-70
voor den Waterfiscaal
SPOORWEG,
Recommandandatie van Spoorweg-Commissie
goedgekeurd
82
Kimberly-Pretoria afgekeurd
85
1 90
Belasting met 1Os. verminderd . . .
Machtiging aan Regeering
199
Verbindtenis met Kaapkolonie voorloopig
200
afgekeurd
STADEN, C. I. VAN,
Grond toegekend aan
78
ST AATSPRESIDENT,
Tijd bepaald voor requisities van verkiezing
van Staatspresident
187
ib.
Tijd van verkiezing enz.
S'"fELLALAND,
Grondbrieven van, erkend
188
Stemgerechtigde burgers van, zijn stemgerechtigd in de Republiek
192
S'fANDERTON,
Zeker stuk grond toegekend aan Kerkeraad
aldaar
204
STAATS ARCHITECT EN INGENIEUR,
benoemd
200
STUDIEBEURZEN,
aan welke kinderen te worden toegekend
194
ST AA TSPROCUREUR,
Instructien voor den, Wet No. 8, 1887
130-32
SPEELHUIZEN,
Proclamatie tegen, goedgekeurd ...
189
voorloopig bekrachtigd
195
STADSRADEN,
Wet No. 10, I886, op de Stadsraden voor
.. . 35-41
de Z. A. R.
Diensten van bandieten toegestaan aan Stadsraad te Potchefstroom
78
SUPER-INTENDENT, ONDERWIJS,
Correspondentie aan, per post vrij.
10
SYPHILIS
48 en seq. 105 en rwq.

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

7
BLADZ.

TARIEVEN,
Wet No. 5, 1886, voor bet WIJZigen der bestaande tarieven voor de Gerechtshoven
der Z. A. R.
Wet No. 7, 1886. Reis- en verblijfkosten van
civiele ambtenaren
Verdere bepalingen omtrent tarief van reis- en
verbl~jfkosten van civiele ambtenaren
TELEGRAAF,
Uitbreiding van,
Lijn van Barberton naar Portugeesche grens.
TENDERS,
Geen tenders ~.an ambtenaren te worden toegestaan
TRAMWEG,
Vergunning tot, verleend aan HH. Marks en
Clench
Regeering gemachtigd vergunning te verleenen tot
aanleggen van Tramwegen
TRANSVALIA,
Zeker stuk grond genaamd Transvalia, toegekend aan Ned. Herv. gemeente te Ermelo.
UITLEVERING,
van misdadigers aan de Kolonie de Kaap de
Goede Hoop, Wet No. 14, 1886
V. R. B. 31 Mei 1886, art. 384...
Wet No. 9, 1887, regelende de algemeene voorwaarden, waarop, ten aanzien van uitlevering van misdagers, verdragen met vreemde
Staten of Kolonien kunnen worden gesloten.
Uitleverings Tractaat de Nieuwe Republiek...
UTRECHT,
Grond toegekend aan Kerk te, ...
VAALKOP,
Plaats genaamd, toegekend aan C. T. Vermaak.
VAGE:.srBONDAGE,
te worden belet
VENTERSDORP,
niet als Dorp te verklaren
als Dorp te worden geproclameerd
VERANTWOORDELIJKE KLERKEN,
op publ. Delverijen . ..
VICE-PRESIDENT,
treedt op bij afwezigheid van President
VOLKSRAAD,
Reglement van Orde voor den Volksraad der
Z. A. Republiek...
1

26
28
159
192

ib.
86
75
190
88

56
76

132
194
201
73
85
75
199
192
192

172
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VOLKSRAADSLEDEN,
_
Getal van, verminderd
81
Aftreden van,
·
83
voor de dorpen afgekeurd
200
W AKKERSTROOM,
Zeker stuk grond toegestaan aan Ger. Gemeente
aldaar
I96
Toekenning van grond aan oude occupanten ...
202
WATERBERG,
Wet No. 3, 1887, tot het aanstellen eener speciale Commissie voor het District Waterberg 96-8
Lijn tusschen · Waterberg en Zoutpansberg vastgesteld
197
WIJN, Zie Drank.
ZENDELINGSPOST,
distrikt Wakkerstroom, verhuurd aan Hermansb. Genootschap
70
ZIEKTEN,
\Vet No. 11, 1886, tegen de verspreiding van
besmettelijke en aanstekelijke ziekten
41-9
Deze Wet voor een jaar in werking
84
Wet No. 4, 1887, tegen de verspreiding van
besmettelijke en aanstekelijke ziekten. 99-107
ZOUTP ANSBERG,
Lijn tusschen Zoutpansberg en Waterberg
vastgesteld
197
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